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ÚVOD A SHRNUTÍ ROKU 2021 JEDNATELKOU
Již šest let existuje galerie Czech Photo Centre a za tu dobu si vybudovala respekt a se stala známou
mezi fotografy i širokou veřejností. Těší nás tento zájem a prohlášení českých fotografů: „Kde v Praze
vystavovat, když ne u vás?“ a to, že se u nás konají důležité akce na poli fotografie – jako je například
vyhlašování Osobnosti roku.
Galerie je místem, kde se všichni zájemci o fotografii mohou setkávat. I rok 2021 svět ovlivnila
pandemie koronaviru. Již z minulého roku jsme získali zkušenosti, jak se s touto situací vyrovnat a
většinu akcí převedli do on-line podoby.
V Czech Photo Centre organizujeme dva hlavní druhy aktivit. Nejdůležitější a nejviditelnější činností je
realizace výstav a soutěží. Tou vedlejší, ale neméně důležitou je zajištění doprovodných aktivit, které
jsou zaměřeny na celkovou podporu oboru fotografie a vzdělávání zájemců napříč celým věkovým
spektrem.
Velkou radost nám přináší soutěž Czech Nature Photo, která se konala již po páté. Každý rok se
kvalita přihlášených snímků zvyšuje – letos i dle zahraniční poroty dosáhla úrovně, která je měřitelná
s prestižními zahraničními soutěžemi. Soutěž organizujeme pod heslem, že lidé chrání jen to, co znají.
Doufáme, že hlavně výstava, která z oceněných snímků vzniká, motivuje veřejnost k zájmu o přírodu
a její ochraně. Letošním vítězný snímkem – Fotografií roku se stal symbolicky snímek z české přírody
kosa na hnízdě s mláďaty, jehož autorem je renomovaný wildlife fotograf Igor Mikula.
Ráda bych poděkovala všem podporovatelům, velký dík patří generálnímu partnerovi firmě Trigema a
všem dalším partnerům, kteří na kulturu nezanevřeli i v těchto těžkých časech a bez kterých by se
tento projekt nemohl dál realizovat. Velký dík patří také týmu Czech Photo Centre s.r.o. i externím
spolupracovníkům a všem našim příznivcům.
Czech Photo Centre je určeno pro všechny, kteří mají rádi fotografii, doufáme, že jich bude stále
přibývat.

Veronika Souralová
jednatelka Czech Photo Centre s.r.o.
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POSLÁNÍ
Czech Photo Centre je umělecká galerie se zaměřením na fotografii. Zároveň funguje jako multižánrový
prostor s fotografickým ateliérem či přednáškovou místností. Programovou náplní centra je celoroční
výstavní činnost s doprovodnými aktivitami (besedy, přednášky, autorské prezentace, komentované
prohlídky). Na výstavní prostor navazuje restaurace, fotografický archiv, kancelářské zázemí pro Czech
Photo a venkovní galerie. Součástí činnosti centra je organizace soutěže Czech Nature Photo a
spoluorganizace prestižní novinářské soutěže Czech Press Photo.
Cílem centra je stát se významnou galerií mimo střed Prahy, která podporuje v tvůrčí činnosti a
seberealizaci profesionály, aktivní fotografy a vyhledává mladé talenty. Přináší fotografickou tvorbu
zájemcům o fotografii napříč generacemi.
Centrum spolupracuje se světovými, evropskými a pražskými významnými autory a stává se výkladní
skříní toho nejlepšího, co se ve fotografickém světě děje.
Další náplní jsou i tyto aktivity:
• Propagace české fotografie pro širokou veřejnost – domácí a zahraniční
• Podpora a vyhledávání talentů
• Vzdělávací a publikační činnost v oblasti fotografie
• Organizace fotografických soutěží

NÁPLŇ CENTRA:
• Galerie – celoroční výstavní činnost
• Archiv fotografií
• Prodej uměleckých publikací
• Venkovní výstavy
• Komentované prohlídky pro školy
• Besedy, přednášky, workshopy a komentované prohlídky pro širokou veřejnost
• Fotosoutěže pro profesionály, amatéry i mládež

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název: Czech Photo Centre s.r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Sídlo: Seydlerova 2835/4, 15800 Praha 5, Stodůlky
E-mail: cp@czechphoto.org
Web: http://www.czechphoto.org
IČ: 048 44 025
Centrální bankovní účet: ČSOB a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5
č. ú.: 117742593/0300
Datum vzniku: 7. 3. 2016
Zakladatel: Veronika Souralová
Statutární zástupce: Veronika Souralová, statutární ředitelka
Registrace: C 253673 vedená u Městského soudu v Praze
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2021
Statutární orgán - jednatelka: Ing. Veronika Souralová
Manažerka centra: Radka Humlová,
Odborná asistentka: Kristýna Konečná
Manažer soutěží: Dan Materna
Public relations: Anna Vacková
Grafické práce: Petr Kryštůfek
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
CZECH PHOTO CENTRE
Umělecká galerie Czech Photo Centre návštěvníkům nabízí jak výstavní prostory, tak program s celou
řadou doprovodných aktivit. Součástí činnosti centra je rovněž organizování soutěže Czech Nature
Photo a spoluorganizování prestižní novinářské soutěže Czech Press Photo.
Od roku 2019 probíhá ve spolupráci s Czech Photo o.p.s. provoz kulturně komunitního centra Czech
Photo, které bylo do konce roku 2020 spolufinancováno Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je
aktivní provoz kulturně komunitního centra Czech Photo, které podporuje rozvoj kultury
prostřednictvím propagace české fotografie, a to nejen pro širokou veřejnost.

Začátek roku 2021 v Czech Photo Centre pokračoval ve své celoroční výstavní činnosti s bohatým
doprovodným programem, který zahrnoval vernisáže, autorské prezentace, besedy a setkání se
známými osobnostmi, komentované prohlídky pro děti a další veřejnost či rozhovory s umělci z oblasti
fotografie. Bohužel vzhledem k nepříznivému vývoji celosvětové pandemie došlo k mnoha omezením
a některá naše činnosti proto musela proběhnout on-line formou.
Přesto se nám podařilo v roce 2021 představit 9 vnitřních výstav, které ukázaly, že Centrum vystavuje
to nejlepší, co světová i domácí fotografická scéna v současnosti nabízí.
Ve středu 30. června se otevřela stálá venkovní galerie před Czech Photo Centre. Za podpory Prahy 13
je na korzu v Nových Butovicích nainstalováno patnáct panelů. Výstavní činnost zahájila expozice top
fotografií z pěti ročníků Czech Nature Photo.
K pátému výročí trvání soutěže Czech Nature Photo se podařilo společně s Prahou 13 zrealizovat
myšlenku stálé venkovní galerie. Obyvatelé Nových Butovic mohli již několikrát navštívit venkovní
výstavy České tiskové kanceláře, které zdobí korzo pravidelně již několik let.
K vidění bude výběr nejlepších fotografií zvířat a přírody. Výstavu doplní vybrané snímky soutěže Praha
13 mýma očima aneb Tady bydlím. Venkovní výstava dovede diváky přímo ke galerii.

20. 10. 2020 - 10. 1. 2021
Výstava Tři pohledy na svět - Joe Klamár / Chris McGrath / Nicole Tung - Tři reportážní fotografové,
tři kontinenty, tři reportážní pohledy na světové události.

18. 1. 2021 - 28. 2. 2021
Roman Vondrouš – Fragmenty metropole
Výstava v galerii Czech Photo Centre byla uzavřena a k dispozici byla jako virtuální výstava na webových
stránkách Czech Photo a to podle nařízení vlády. Vernisáž výstavy a představení snímků bude online v
pondělí 18. ledna 2021.

Str. 6

Czech Photo Centre s.r.o. - Výroční zpráva 2021

3.3. – 25.4.2021
Porotci Czech Nature Photo 2021
Pátý ročník soutěže Czech Nature Photo zahájila výstava izraelského fotografa přírody Boaze Amidrora.
Oficiální zahájení výstavy bylo 3. března a trvalo do 25. dubna. Výstava vznikla za podpory
Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. Snímky byly představeny online z důvodu vládních
opratření.
10.5. – 29.8.2021
Czech Nature Photo 2021
Čekala Vás výstava pátého ročníku soutěže Czech Nature Photo. Soutěž byla zahájena výstavou
letošního porotce soutěže, izraelského fotografa přírody Boaze Amidrora. Mohli jste se těšit výstavu
oceněných a dalších vybraných snímků přírody.
13. 9. - 10. 10. 2021
Výstava Jemný nádech
Vášeň, dospívání, ponor do vnitřní reality, ale i reflexe pocitů z pandemie. To jsou některá z témat,
která ve svých fotografiích ztvárňovali studenti Ateliéru vizuální komunikace Štěpánky Stein. Vernisáž
výstavy jejich souborů s názvem Jemný nádech proběhla v galerii Czech Photo Centre 13. září 2021.
8. 9. - 5. 12. 2021
Výstava Jen tak jsem šel kolem - Petr Brukner
V září se představil v galerii Czech Photo Centre fotografie umělec, který je především známý jako herec
Divadla Járy Cimrmana. Petr Brukner je však všestranný. Jedním z jeho koníčků je fotografování,
kterému se věnuje od dětství. Výstava Jen tak jsem šel kolem byla zahájena vernisáží 7. září v 18.00 za
doprovodu jazzu Zeman Krampl Quartet. Dále bude v prostorách výstavy 25. října byla pokřtěna
stejnojmenná kniha Vladimíra Kroce o Petru Bruknerovi.
20. 10. - 14. 11. 2021
Výstava Sean Gallup - Reportážní fotografie
V galerii Czech Photo Centre vystavoval člen mezinárodní poroty soutěže Czech Press Photo fotograf
Sean Gallup.
18.11. – 5.12.2021
Výstava Komunitního centra Czech Photo
Na výstavě bylo přes 40 autorů - účastníků našeho fotografického komunitního centra. Vzhledem k
širokému rozptylu fotografických oblastí jste se mohli pokochat černobílými fotografiemi, portréty,
reportážními fotografiemi, makrofotografiemi nebo fotografiemi přírody.

9.12. 2021 – 30.1 2022
Výstava Miloš Sedláček fotografie a Mladá fotografie tvýma očima
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V galerii Czech Photo Centre představil Miloš Sedláček svou tvorbu za poslední dekádu. Vystaveno bylo
téměř padesát fotografií ze čtyř stěžejních cyklů – Struktura stínu, Okrajiny, Architektura v nás a Stěny,
ploty, horizonty.
Doprovodná výstava studentů s názvem Tvýma Očima vychází ze soutěže, kterou pořádá Fakulta
stavební ČVUT. Jejím cílem je upoutat zájem studentů o dění a život kolem sebe.

Mezi doprovodné aktivity Czech Photo Centre patří besedy s autory výstav, autorské prezentace
s oceněnými autory soutěže Czech Press Photo a soutěže Czech Nature Photo. Dále cestovatelské
přednášky a workshopy fotografie pro pokročilé nebo křty knih významných autorů jako je třeba Václav
Šilha nebo Vladimír Kroc. Czech Photo Centre nabízí rovněž edukativní program: Ateliér vizuální
komunikace pod vedením MgA Štěpánky Stein. Tento výukový program je určen pro fotografy a
umělce z oblasti fotografie a multimédií, studenty středních a vysokých škol, kreativní mládež a
dospělé. Dále je nabízen i ateliér pro dospělé a seniory, kteří jsou v oboru fotografie začátečníci či mírně
pokročilí.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
CZECH NATURE PHOTO
Mezinárodní porota soutěže Czech Nature Photo udělila titul Fotografie roku fotografovi Igoru
Mikulovi za snímek s názvem Kos černý. Do soutěže se přihlásilo 267 autorů, kteří zaslali 2300 fotografií.
Novinkou letošního ročníku bylo Czech Photo Junior, do něhož se přihlásilo 227 žáků základních a
středních škol, kteří zaslali téměř tisíc fotografií. Slavnostní vyhlášení cen se konalo online na sociálních
sítích Czech Photo 10. května. Od 11. května se v galerii Czech Photo Centre otevírá výstava sestavená
nejen z nominovaných snímků soutěže Czech Press Photo.
„Vyvrcholením práce poroty byl výběr fotografie roku, o níž by se asi nedalo říct, že byla absolutním
favoritem na celkové vítězství od samého počátku. Nicméně po pečlivém zhodnocení ze všech úhlů
pohledů jsme se nakonec shodli jednohlasně. A tak se fotografií roku 5. ročníku soutěže Czech Nature
Photo 2021 stal snímek kosa krmícího mláďata na hnízdě. Lokální, dalo by se říci obyčejný motiv z české
přírody dokonale koresponduje se současnou složitou situací způsobenou pandemií koronaviru, která
ovlivňuje veškeré naše možnosti včetně cestování i fotografování. Autor měl neotřelý nápad, jak
fotografii pojmout, dokonale ho technicky provedl a zachytil ten správný moment. Snímek nese
poselství, že náměty pro silné fotografie lze najít všude kolem nás,“ říká předseda poroty Vladimír Čech
ml.
„Už dlouho jezdívám do jedné zapadlé vesničky na chatu ke kamarádovi Ondřejovi pozorovat zvířata.
Na parapetu záchodového okénka každoročně hnízdí pár kosů. Nebylo tomu jinak ani loni. Vzhledem k
tomu, že jsou na přítomnost lidí zvyklí, rozhodl jsem se život rodinky zdokumentovat. Na fotografii
vidíme samečka, který svým ratolestem přináší potravu. Snímek vznikl pomocí dálkové spouště,
fotoaparát jsem umístil v blízkosti parapetu a pár hodin pozoroval, zda jeho přítomnost neruší ptáky
při krmení. Kosi ho naprosto ignorovali a přilétali s potravou ve stejných intervalech. Po tomto zjištění
jsem se ukryl na toaletě, a jakmile se samec vrátil s úlovkem, exponoval jsem. Pevně věřím, že na tomto
netradičním místě rodiče odchovají ještě spoustu generací mláďat,“ popisuje vznik fotografie roku Igor
Mikula.
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Igor Mikula se narodil v Piešťanech na Slovensku. Fotografii přírody se intenzivně věnuje od roku 2014.
Tehdy poprvé navštívil horský a nížinný deštný prales v Panamě, který byl stěžejní pro jeho další tvorbu.
Focení zvířat a přírody pro něj znamená formu terapie, kdy utíká od nástrah běžného života zpátky do
bezstarostných dětských let. Autor je držitelem několika ocenění v soutěži Czech Nature Photo, dále
Australian geographic nature photographer of the year 2018 – vítěz v kategorii zvířecí portrét,
International nature photography competition 2019, highly commented in v kategorii ostatní zvířata,
také získal nominaci v cestovatelské soutěž H+Z v roce 2019.
Odborná mezinárodní porota zasedala v galerii Czech Photo Centre 3. března pod vedením Vladimíra
Čecha ml. Společně s ním o vítězích rozhodovali izraelský wildlife fotograf Boaz Amidror, fotograf
Václav Šilha, ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený a Petr Tureček ze společnosti Cewe.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE CZECH NATURE PHOTO 2021:
Výsledky soutěže:
SAVCI:
1.

místo: Michal Stoklasa – Bratři

2.

místo: Jan Pavlíček – Myšice lesní

3.

místo: Jan Pokluda – Bílá tma

PTÁCI:
1.

místo: Ondřej Nágl – Nenasyta

2.

místo: Michal Stoklasa – Pavarotti

3.

místo: Ondřej Nágl – Poštolka vs. hraboš

PLAZI, OBOJŽIVELNÍCI A PODVODNÍ ŽIVOT:
1.

místo: Petr Bambousek – Bazilišek zelený

2.

místo: Martin Ertner – Barvy podzimu a mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

3.

místo Radim Hlaváč – Skokan a komár

BEZOBRATLÍ:
1.

místo: Petr Bambousek – Mravenec Atta

2.

místo: Stanislav Macík – Oči, které tě sledují

3.

místo: Vít Lukáš – Ohrožený král dubového lesa

ROSTLINY A HOUBY:
1.

místo: Zdeněk Jakl – Střevičník pantoflíček

2.

místo: Luboš Prchal – Krušnohorský samotář

3.

místo: Vojtěch Herout – Předsunutá jednotka

KRAJINA:
1.
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2.

místo: Tomáš Frolec – Passo Giau #2

3.

místo: Daniel Franc – Cesta do nebe

ZVÍŘATA V LIDSKÉ PÉČI:
1.

místo: Vít Lukáš – Kontrola vajíček

2.

místo: Roman Jaroš – Pozorovatel

3.

místo: Matyáš Slavík – Vlčí láska

CENA ZA NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII ČESKÉ PŘÍRODY:
1.

místo: Igor Mikula – Kos černý (Turdus merula)

2.

místo: Vít Lukáš – Pod vodou, nad listem

3.

místo: Igor Mikula – Rhinolophus

SÉRIE:
1.

místo: Martin Veselý, Mafra, a. s. – Uzavřená zoo

2.

místo: Zuzana a Matěj Dolinayovi – Zmijí šupiny

3.

místo: Lukáš Veselý – Významné stromy pod noční oblohou

PŘÍRODA V PRAZE:
1.

místo: Martin Divíšek, EPA – Krmení racků u Karlova mostu

2.

místo: Michaela Pupíková – Okno…

3.

místo: Viktoriya Dobrobabenko – Zimní procházka

ZVÍŘATA VE SVÉM PROSTŘEDÍ:
1.

místo: Matej Ferenčík – V doprovodu

2.

místo: Jan Stria – Mořský vysavač

3.

místo: Jiří Hřebíček – Neklidné moře

NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2021:
Kategorie mladší žáci:
1.

místo: Michal Vaicenbacher (7 let) – Brhlík lesní

2.

místo: Kryštof Červinka (10 let) – Karlův most

3.

místo: Jana Andresová (10 let) – Varhany

Kategorie starší žáci:
1.

místo: Adam Kőszegi (14 let) – Na lovu

2.
místo: Kristýna Coufalová (15 let) – Skokaní pohled – fotografie pořízena u rybníka Vidlák, V
Pískovně
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3.

místo: Eva Svrčková (14 let) – Křižák pruhovaný

Kategorie studenti středních škol:
1.

místo: Michal Vais (18 let) – Časovaná bomba

2.

místo: Ondřej Labaš (17 let) – Ve stínu lesa

3.

místo: Jana Chalupníková (18 let) – Jsou cesty, které nevidíme

Akce se koná pod záštitou ministerstva životního prostředí
Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy a pod záštitou městské části Praha 13
Generální partner: Trigema
Partneři: Cewe, Ptáček, Laufen, Soliter, Siko
, Fomei, Samsung, Berlitz, Cobra, Pictoart, Newton
Media, Econtest, Zoo Praha
, KRNAP, NP ŠUMAVA , Botanická zahrada hl. m. Prahy, Lesy hl. m.
Prahy, F-STOP
Hlavní mediální partner: Mafra, a. s.
Mediální partneři: Mafra, Radio Dab Praha, National Geographic, Prague TV, Prima ZOOM, Reflex, Lidé
a Země.
Cílem soutěže je nejen sdružovat nejlepší fotografy přírody, ale i pomoci veřejnosti objevit její krásy,
vytvořit si k ní silně pozitivní vztah a uvědomit si zodpovědnost za její stav.

SHRNUJÍCÍ ÚDAJE
Celkové výnosy – čistý obrat za 2021: 5.148.825,- Kč
Vybrané vstupné - na vstupném se vybralo: 112.951,- Kč
Tržby za prodané zboží: 85.154,- Kč
Přijaté dary: 0,- Kč
dotace a granty: 525.346,- Kč
Mzdové náklady: 145.618,-Kč
Náklady na ceny CNP: 65.000,- Kč
Podrobné a aktuální informace neustále doplňujeme na portálu http://czechphoto.org/ nebo na
facebookovém profilu https://www.facebook.com/CzechPressPhoto
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