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Závěrečná zpráva
18. ročník soutěže a výstavy



Czech press photo je soutěž a následná výstava přinášející nezávislé autentické obrazové svědectví o životě. 
Tak, jak je vidí doma i ve světě profesionální fotožurnalisté žijící v České nebo Slovenské republice. Cílem 
soutěže i výstavy, které se konají každoročně od r. 1995, je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí a 
jevů uplynulého roku. A rovněž snaha motivovat fotografy v každodenním stereotypu jejich práce k osobním 
přístupům a tak stimulovat rozvoj samotného média fotografie. Czech Press Photo dává možnost zveřejňovat 
i to, co z nejrůznějších důvodů navzdory svým kvalitám nenachází v médiích uplatnění. V zájmu nestrannosti 
posuzuje práce nezávislá, každoročně obměňovaná odborná mezinárodní porota. Czech Press Photo podpo-
ruje zájem o fotožurnalismus jako prostředek mezilidského poznání a porozumění.

 Osmnáctý ročník soutěže a následné výstavy fotožurnalistické fotografie se konal pod osobní záštitou  
prezidenta České republiky a primátora hlavního města Prahy.

 Soutěže se zúčastnilo 297 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice  
s celkovým počtem 3719 fotografií.

 Mezinárodní porota udělila hlavní cenu - titul FOTOGRAFIE ROKU − a v 8 kategoriích udělila 8 prvních,  
8 druhých a 8 třetích cen s finančním ohodnocením a 10 čestných uznání. Udělila i Cenu UNHCR,  
2 ceny NIKON SPORT AWARDS a 6 cen pro mladé fotografy do 25 let CANON JUNIOR AWARDS.

 Hlavní cenu − Křišťálové oko − předal vítězi prezident republiky při vernisáži výstavy.

 Pražský primátor udělil GRANT PRAHY CZECH PRESS PHOTO 2012, který osobně předal při vernisáži výstavy.

 Další ceny: TRIGEMA a FOTONOVA.

 Cena čtenářů iDnes.cz byla udělena na základě ankety na internetu.

 Cena diváků byla udělena na základě ankety návštěvníků výstavy.

 Soutěž a výstavu CZECH PRESS PHOTO 2012 pořádají: CZECH PHOTO, o.p.s. a Hlavní město Praha za účasti UNHCR, 
firem Canon, Nikon, Trigema, Fotonova.



Porota Czech Press Photo 2012
    

MEZINÁRODNÍ POROTA ZASEDALA VE DNECH 12.−14. ŘÍJNA 2012 V TOMTO SLOŽENÍ: 
Daria Bonera, picture editor National Geographic Traveler, Itálie – Celina Dunlop, picture editor The Economist, Velká 
Británie, Amir El Lithy, ředitel, Gezira Art Center Galleries, Egypt – Tomasz Gudzowaty, fotograf, Polsko; Petr Josek, 
fotograf Reuters, Česká republika – Marian Pauer, pedagog, publicista, kurátor, Slovensko – Andrej Reiser, fotograf 
Bilderberg, Česká republika – Tamas Szigeti, fotograf, president Association of Hungarian Press Photographers, Ma-
ďarsko – Goran Tomaševič, fotograf Reuters, Srbsko – Piotr Wójcik, fotograf a pedagog, Polsko – Anna Zekrija, ředitelka 
Saltimages Agency, Rusko.



FOTOGRAFIE ROKU
CZECH PRESS PHOTO 2012
Křišťálové oko

Titul „Fotografie roku“ je hlavní cenou soutěže. Uděluje 
se fotografii, kterou mezinárodní porota soutěže hodnotí 
nejvýš z hlediska novinářských kvalit (aktuálnosti, infor-
mativnosti, výmluvnosti, pohotovosti), má vynikající úro-
veň estetickou a symbolizuje závažné téma roku. Držitel 
ceny získává peněžitou odměnu 120 000 Kč, skleněnou 
plastiku Křišťálové oko a hrazenou cestu (s ubytováním) 
do Prahy na předání ceny.

MILAN JAROŠ, Respekt
Rozloučení s Václavem Havlem, prosinec 2011

Vyjádření mezinárodní poroty: 
„Po dlouhé a dramatické diskuzi, která trvala více než tři ho-
diny, dospěla porota k většinovému rozhodnutí udělit hlav-
ní cenu snímku důležité události roku – odchodu prezidenta 
Václava Havla a s ním spojenému smutku českých lidí.“ 



GRANT PRAHY CZECH PRESS PHOTO 2012 

Roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotogra-
fování proměn hlavního města na doporučení mezinárodní 
poroty uděluje pražský primátor tomu z účastníků soutěže, 
jenž svou prací prezentovanou v soutěži a ukázkou projek-
tu, který je formulován v soutěžní přihlášce, poskytuje nej-
větší záruky profesionálního přístupu k danému projektu. 
Stipendium činí 120 000 Kč. Povinností držitele je po roce 
práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru 
třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely.

TOMÁŠ NOVÁK, Týdeník EURO
Praha na okraji

Grant byl udělen na základě projektu zaměřeného na doku-
mentaci proměn nejrychleji se měnícího území na hranicích 
současné Prahy.



Ceremoniál předání cen 18. ročníku 
novinářské soutěže CZECH PRESS PHOTO 2012

Po slavnostním ceremoniálu následovalo otevření výstavy Czech Press Photo 2012 na Staroměst-
ské radnici. 



PŘEDÁNÍ CEN DIVÁKŮ

Cena diváků je tradičně poslední cenou udílenou v kaž-
doroční prestižní novinářské soutěži Czech Press Photo.
Rozhodují o ní sami návštěvníci výstavy, kteří na anketním 
lístku odpovídají na otázku: „Která z fotografií na vás nejvíc 
zapůsobila?“

MILAN JAROŠ, Respekt
Rozloučení s Václavem Havlem, prosinec 2011
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Ředitelka soutěže: Daniela Mrázková
Sekretariát: Poděbradská Zdena, +420 605 228 483 
PR: Gabriela Zajícová, +420 776 757 546 (public relations)
Mezinárodní kontakty: Liba Taylor, +420 605 428 870 
Doprovodný program: Veronika Souralová, +420 737 283 302 
Obrazový materiál: Jiří Kocián, +420 602 259 249 
Multimediální publicistika: Oleg Homola, +420 603 486 644

CZECH PHOTO o.p.s.
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Česká republika
e-mail: info@czechpressphoto.cz

www.czechpressphoto.cz


