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Milí studenti, 

ráda bych Vás informovala o nových aktivitách fotografické soutěže Czech Nature Photo 

zaměřených na fotografickou tvorbu mladé generace. Smyslem je motivace veřejnosti k ochraně 

přírody a obecně zvyšování obrazové gramotnosti.  S příchodem mobilních technologií může 

zaznamenávat přírodu kolem nás každý, nejen držitel profesionální zrcadlovky. Budu ráda, pokud 

se do soutěže zapojíte. Dívejte se na svět fotograficky! 

 

 

Czech Photo o.p.s. organizuje již 26 let prestižní novinářskou soutěž Czech Press Photo, ve které 

sdružuje nejlepší české a slovenské fotografy, kteří každoročně přinášejí obrazové svědectví o 

událostech napříč celým světem. V roce 2017 jsme založili její „sestru“ - novou soutěž Czech Nature 

Photo, prostřednictvím které chceme ukazovat přírodu celého světa a motivovat veřejnost k její 

ochraně. Soutěž je určena jak profesionálním, tak pokročilým amatérským fotografům. V roce 2021 

soutěž vstoupí do svého jubilejního – pátého ročníku. Dosavadní ročníky se setkaly s velkým zájmem 



soutěžících a měly skvělé výsledky i velký mediální ohlas. I díky přihlášeným fotografiím je zřejmé, že 

Česko patří k zemím, kde má fotografie přírody silné postavení.  

Přihlášené snímky (cca 2000) hodnotí mezinárodní renomovaná porota sestavené z odborníků 

fotografie i vědeckého světa. K českým porotcům se každoročně připojí zahraniční porotce (Ami 

Vitale – USA, Javier Aznar Gonzales - Španělsko, Rob Cottle – UK, Peter Delaney - Jižní Afrika, v tomto 

ročníku to bude Boaz Amidror - Izrael).  

Soutěž a následná výstava oceněných a vybraných snímků má každoročně velmi pozitivní ohlasy, jak 

mezi fotografy, tak u veřejnosti (školních dětí, studentů i celých rodin) a těší se zájmu médií. Výstava 

po premiéře v Praze putuje po ČR. 

 

Chceme se stále více zaměřovat na mladou generaci, která s fotografiemi nebo spíše mezi spoustou 

fotografií vyrůstá.  

A tak se zrodilo Czech Photo Junior, které bude probíhat paralelně s renomovanou soutěží Czech 

Nature Photo. Soutěžit se bude ve dvou věkových kategoriích: základní a střední školy.  

Fotografie budou moci mladí fotografové zasílat do uzávěrky soutěže – což je letos 14.2. 2021. 

Přijímány do soutěže budou snímky volně žijících zvířat (savci, ptáci, bezobratlí, ryby…), zvířat 

v zoologických zahradách, rostlin, hub, krajiny, … přírody, která nás obklopuje. Nerozhoduje 

technika, kterou byly fotografie pořízeny (mobilní telefony, zrcadlovky). Minimální velikost snímku 

1MB. Snímky s udáním jména a věku autora, názvu snímku se zasílají na junior@czechphoto.org 

Vyhodnocení těch nejlepších prací proběhne společně s profesionální soutěží Czech Nature Photo 

odbornou porotou. 

 

Již v září 2020 jsme chtěli zahájit řadu akcí: přednášek a autorských prezentací fotografů spojených s 

výstavami a workshopy na základních a středních školách po celé republice. Cílem bylo nejenom 

edukovat, ale hlavně motivovat děti k přemýšlení při pořizování vlastních snímků a dívat se kolem 

sebe fotograficky. Právě Czech Nature Photo je výjimečnou platformou, která cílí na zvýšení mediální 

a vizuální gramotnosti dětí a mládeže. 

 

 

Více o soutěži Czech Nature Photo: https://www.czechphoto.org/cnp/o-soutezi-cnp/ 

Kontakt kam snímky zasílat: junior@czechphoto.org 

Uzávěrka soutěže CNP: 14.2. 2021 
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