Czech Nature Photo v Zoo Praha
Oceněné a vybrané fotografie zdobí terasu vzdělávacího centra ZOO Praha. Spojení
fotografií přírody a silné návštěvnické základy Zoologické zahrady je skvělé pro šíření
myšlenky soutěže Czech Nature Photo, která se snaží vzdělávat mládež a veřejnost.
Výstavu 44 fotografií přírody zahájili Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, statutární ředitelka Czech
Photo Centre Veronika Souralová a Michal Krause, fotograf a předseda poroty soutěže.

„Kde jinde vystavit snímky Czech Nature Photo, než v metropolitní zoologické zahradě? Ti pozornější
si jistě všimnou, že v kategorii zvířata v lidské péči je několik fotografií zvířat pořízených v Zoo Praha,“
poznamenal ředitel pražské zoo Miroslav Bobek, jenž zasedl v porotě soutěže a snímky
hodnotil. „Všechny nominované fotografie jsou velmi zdařilé a některé z nich ukazují život zvířat z jiné
perspektivy, než na jakou jsme zvyklí,“ doplnil Miroslav Bobek.

„V pilotním ročníku soutěže Czech Nature Photo, která hodnotí nejlepší snímky živé přírody od
domácích fotografů, jsme vybrali z 3 140 přihlášených fotografií nominace do sedmi
kategorií,“ vysvětlila Veronika Souralová, ředitelka výstavu pořádající společnosti Czech Photo, jak
složitý úkol před porotou stál, a doplnila: „Přehlídka v pražské zoo představuje nominované příspěvky
a pak také některé další snímky, které považujeme za skvělé. Kvalita fotografií je vysoká a jsem
přesvědčena, že soutěž Czech Nature Photo – nová „sestra“ prestižní soutěže Czech Press Photo – si
získá oblibu u fotografů i návštěvníků.“
Fotografové na začátku roku 2018 přihlásili téměř 1800 fotografií do následujících soutěžních
kategorií: Savci, Ptáci, Plazi, obojživelníci a podvodní život, Bezobratlí, Český les, České zemědělství a
venkov, Zvířata v lidské péči, Cena za nejlepší fotografii české přírody – speciální kategorie, jejímž
partnerem je správa Krkonošského národního park a Příroda v Praze – speciální kategorie vypisovaná
magistrátem hlavního města Prahy
Do soutěže se přihlásilo 252 českých a slovenských fotografů. Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů
a předání cen proběhl v galerii Czech Photo Centre 19. dubna 2018.

Partnery letošního ročníku soutěže Czech Nature Photo jsou Magistrát hlavního města Prahy, Lesy
ČR, Zoo Praha, Národní zemědělské muzeum a Správa Krkonošského národního parku. Hlavním
komerčním partnerem je společnost Olympus, která věnuje i ceny v hlavních kategoriích a dále pak
také společnosti Trigema, CEWE Color, Sklárny Rückl, Nielsen, Fujifilm. Hlavním mediálním partnerem
je Český rozhlas 1 Radiožurnál.

Poskytovatelem Grantu Czech Nature Photo je hlavní město Praha.

