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EKOPUBLIKA 2019: KDO JSOU VÍTĚZOVÉ A OCENĚNÍ? 
 

Marek a Marek. Jeden je z Reportéra, druhý z Respektu. Oba jsou novými držiteli Ekopubliky – 
ceny za environmentální publicistiku. „Posuzovali jsme především, jak moc je téma jejich textů 
aktuální a přínosné, dále srozumitelnost, odbornost a začlenění problému do širšího kontextu,“ 
uvedl Aleš Máchal, jeden ze zakladatelů brněnské Lipky, která akci spolupořádá. 
 
Ve 4. ročníku ceny administrátoři z Lipky vytipovali a přečetli 130 článků z tisku i webů. Dalších 
14 textů nominovala veřejnost. Vítěze vybírala porota z 20 tištěných i webových článků. Do finále 
se dostalo 6 textů. 
 
Držitelem Velké Ekopubliky se nakonec stal Marek Šálek z magazínu Reportér za článek Vyprahlé 
Česko má žízeň. Proč krajině chybí voda a co s tím udělat. Malou Ekopubliku pak získal Marek 
Švehla z Týdeníku Respekt za článek Česká jízda. 
 
Problémy, které nesnesou odkladu 

Porota dále ocenila redaktorky Aktuálně.cz Simonu Fendrychovou, Simone Radačičovou a jejich 
kolegu Jiřího Kropáčka, a také spolupracovnice A2larmu Barboru Bakošovou a Karolínu 
Poláčkovou. 
 
„Ekopublikou chceme podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených 
textů v tisku i na stránkách webových zpravodajů. A také chceme přilákat větší pozornost čtenářů 
k problémům, které už nesnesou odkladu,“ uvedla ředitelka Lipky Hana Korvasová. 
 
Nominujte článek za rok 2020! 

O Ekopublice – ceně za environmentální publicistiku rozhoduje každý rok porota složená 
z 22 odborníků. Ta vybírá nejlepší text na environmentální téma. Letos ho vybírala už počtvrté. 
 
V tuto chvíli můžete nominovat články na Ekopubliku 2020: www.ekopublika.cz  
 
Ekopubliku 2019 společně pořádají: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, 
Nadace Veronica, Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo a Katedra 
environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 
 

 
Kontakty: 
Jana Frödová, koordinátorka, jana.frodova@lipka.cz, 602 644 535 
Hana Korvasová, ředitelka Lipky, hana.korvasova@lipka.cz 

 
  

 

http://www.ekopublika.cz/
mailto:jana.frodova@lipka.cz
mailto:hana.korvasova@lipka.cz


 

Lipka je školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Patří mezi největší a nejstarší 
organizace v České republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. 
Školám a školkám nabízí ekologické výukové programy. Téměř každý pracovní den pořádá 
tvořivé a přírodovědné kroužky pro děti nebo řemeslné kurzy pro dospělé. Na vysokých školách 
Lipka zajišťuje výuku předmětů zaměřených na environmentalistiku a didaktiku environmentální 
výchovy, rozvíjí také systematické vzdělávání pedagogických pracovníků na poli environmentální 
výchovy. www.lipka.cz 
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