
Organizátor: KUMŠT o. s., e-mail: info@kumst-os.cz 

 

  

     IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU 

FOTOGRAFICKÁ 
SOUTĚŽ  

 

WEBOVÁ 

FOTOGALERIE 

 

VÝSTAVY 

FOTOGRAFŮ 

FESTIVALOVÝ DEN 

S FOTOGRAFIÍ 

ZRCADLENÍ 

2014 

 

 

WWW.FOTOSOUTEZ-BYSTRICKO.CZ 

Organizátor: KUMŠT o. s.,  

e-mail: info@fotosoutez-bystricko.cz 

PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU 

 



 
 2 

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZRCADLENÍ 2014 

 

fotografická soutěž | fotokronika | webová galerie | výstavy | vzdělávání | Den s fotografií 

  
 

Vážení přátelé, 

dovolujeme si Vám představit čtvrtý ročník unikátního fotografického festivalu Zrcadlení. Tato 

fotografická soutěž s doprovodnými programy Zrcadlení už čtvrtým rokem vytváří podmínky pro 

sdílení nekomerční kulturní aktivity všech, kteří se věnují krásné, ale náročné zálibě – fotografování. 

Jedná se o projekt ojedinělý, a to jak zaměřením na obor fotografie s multižánrovými přesahy , tak i 

rozsahem a náplní aktivit. Vedle samotné soutěže vzniká i další významný fenomén – vizuální kronika 

a fotogalerie. Vznikají soubory fotografií dokumentující kulturní akce a významné události, 

společenské reflexe, architekturu a krajinu, kronika autorsky pojatých fotografických obrazů, jejíž 

význam zhodnotí samozřejmě především přibývající čas. 
 

Nekomerční projekt IV. ročníku Zrcadlení je organizovaný neziskovou organizací - občanským 

sdružením KUMŠT, jeho členy, spolupracovníky a dobrovolníky. Projekt je neziskový a jeho chod je 

plně vázaný na finanční zdroje státní podpory, partnery a sponzory. Je určen fotografům amatérům i 

profesionálům bez věkového omezení a klade si za cíl zapojit širokou veřejnost do aktivního dění, 

sledování a spoluvytváření kultury a vnímání proměn svého okolí. Ve čtvrtém ročníku je pozornost 

projektu zaměřena na podporu a reflexi aktuálního tématu české kultury pro rok 2014, který byl 

vyhlášen Rokem české hudby 2014. Do letopočtů zakončených čtyřkou totiž spadají shodou okolností 

jubilea a výročí řady významných českých tvůrců a umělců - Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, 

Josefa Suka, Rafaela Kubelíka a mnoha dalších. Zrcadlení 2014 je celostátním projektem s 

mezinárodním přesahem, který přispěje k připomenutí české hudební kultury i spontánnímu zvýšení 

zájmu o českou hudbu prezentovanou prostřednictvím kvalitní fotografie. Formou multižánrového 

propojení fotografie a hudebních oslav Roku české hudby 2014, českých hudebních tradic, těles, 

hudebníků malých i velkých, jak v detailech, tak i celcích, přinese jistě divácky atraktivní ukázku 

nejrůznějších projevů české hudby a hudebníků v průřezu tohoto slavnostního roku.  

Projekt vytváří již čtvrtým rokem také „obrazovou fotokroniku“ – každoročně doplňovaný soubor 

fotografií a v regionu Bystřicko založil novou tradici v oblasti umělecké a dokumentární fotografie. 

Cílem je také umožnit široké obci amatérských fotografů přístup k informacím o nejnovější 

fotografické technice, trendech ve zpracování digitální fotografie a diskuzi na tato témata.  

V současné době převládajícího spěchu a smývání individuality je nedocenitelné dát lidem se 

společným koníčkem prostor pro komunikaci, umělecké vyjádření a prezentaci své tvorby. 
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 ČASOVÝ ROZSAH PROJEKTU ZRCADLENÍ    

 

1. červen 2014 – 30. listopad 2014 

 

 

  SOUČÁSTI PROJEKTU ZRCADLENÍ 2014  /včetně počitatelných výstupů*/ 

 

 

1. Fotosoutěž amatérských, zájmových i profesionálních fotografů, věnovaná umělecké a 

dokumentární fotografii ve dvou tématech: zachycení kulturního, společenského a 

sportovního  dění  a přírodních krás regionu Bystřicko a Roku české hudby 2014.                                                      

/účast cca 800 soutěžních příspěvků volně dostupných k prohlížení na webové galerii projektu/  

2. Fotokronika a webová obrazová fotogalerie                                                                                       

/návštěvnost cca 20.000 diváků ročně, možnost aktivního hlasování veřejnosti na internetu/ 

3. Výstava nejlepších a vítězných fotografií – putovní, prezentovaná v 10 lokalitách                                     

/To nejlepší ze Zrcadlení 2014, forma podpory turistické zajímavosti regionu Bystřicko, zachycení 

mimořádnosti Roku české hudby 2014 ve fotografii/ 

4. Workshopy, besedy a přednášky pod vedením profesionálních fotografů                                     

/naučně-vzdělávací programy, tři odborné přednášky profesionálních fotografů a pedagogů, 

besedy o nejnovějších trendech v oblasti fotografie, cca 300 návštěvníků / 

5. Vydání nástěnného kalendáře - propagace vítězných snímků                                                                        

/v nákladu 500 ks / 

6. Závěrečný FotoGalaVečer s vyhlášením výsledků soutěže za účasti médií, partnerů  a hostů                                                                                                                                                                                            

/listopad 2014, vyhlašování s "oskarovým" promítáním nominací, oceněním vítězů a celovečerním 

kulturním programem, návštěvnost cca 300 diváků/, 

*výstupy jsou zpracovány na základě reálných počtů účastníků a návštěvníků v minulých třech ročnících akce 
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POPIS PROJEKTU ZRCADLENÍ 2014 

 

 

 

Anotace: 

Projekt festivalu ZRCADLENÍ je zaměřený na uměleckou a dokumentární fotografii. Vznikl a koná se 
pravidelně od roku 2011. Celý festival má délku šest měsíců – od června do listopadu a jeho součástí 
je fotografická soutěž, prezentační výstavy, workshopy, besedy a semináře, webová fotogalerie                  
a kronika, vydání publikace či kalendáře s uplatněním finálových snímků. Akci uzavírá Den 
s fotografií s celodenním programem pro veřejnost a účastníky ZRCADLENÍ s vyhlášením vítězů. 
Formou dlouhodobé motivace, vzdělávacích a prezentačních akcí zaměřených na aktuální 
společenská a kulturní témata ČR (Rok české hudby 2014, Památky UNESCO 2013, Rok Pernštejnů 
2012, Bystřicko a EDEN 2011)  podporuje projekt kreativní práci profesionálních i amatérských 
fotografů a mapuje společensko-kulturní dění ČR. 

Fotografie je mimořádné médium i prostředek neobvyklých možností uměleckého vyjádření. Obliba 
fotografování se prolíná všemi věkovými skupinami, od školní mládeže až po seniory. Fotografický projekt 
Zrcadlení 2014 má za sebou tři úspěšné ročníky, ve kterých soutěžilo 2 500 fotografií, projekt má 280 
registrovaných aktivně přispívajících účastníků. Soutěžní fotografie si na webových stránkách Zrcadlení 
prohlédlo téměř 40 000 diváků. Fotokronika regionu Bystřicka, která vzniká ze soutěžních fotografií, 
zachycujících akce, dění a proměny regionu má již 1880 fotografií, volně přístupných na www.fotosoutez-
bystricko.cz. 

Projekt otvírá amatérským i profesionálním fotografům cestu, jak zhodnotit a zviditelnit své nejlepší snímky, 
prostor vzniká i pro mladé a začínající talenty v oboru fotografie.  Fotografie umožňuje podělit se o 
specifické vidění světa s ostatními, zanechat pohledy na dění, události i změny viděné skrze hledáček 
objektivu dalším generacím.    

 

 

 

 

 

 

  Fotografie zde použité jsou záběry z průběhu III. ročníku a pocházejí z archivu fotosoutěže   www.fotosoutez-bystricko.cz 

 

 



 
 5 

 

  JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI FESTIVALU ZRCADLENÍ 2014 

 

1) Fotografická soutěž  

Soutěž je otevřená všem, kdo se zajímají o fotografii, ať už profesionálně, či zájmově  
a volnočasově, všem, pro které se toto médium stalo životním hobby. Soutěžní část bude probíhat od 1. 
6. 2014 do 30. 9. 2014. Hodnocení bude provádět šestičlenná odborná porota pod vedením legendy české 
fotografie - prof. Jindřicha Štreita, dokumentárního fotografa, pedagoga Institutu tvůrčí fotografie Slezské 
univerzity v Opavě. Hodnotit bude také veřejnost, a to bodováním fotografií na webových stránkách 
soutěže. O konečných absolutních vítězích rozhodne po ukončení soutěže svým bodováním odborná 
porota, dále bude udělena Cena starosty města Bystřice nad Pernštejnem a Cena veřejnosti. Tu udělí 
prostřednictvím specializovaného webu soutěže www.fotosoutez-bystricko.cz jeho návštěvníci, kteří se 
mohou účastnit bodování a vybrat nejpozoruhodnější snímky spojené s regionem Bystřicko, který získal 
v uplynulém období ocenění EDEN -  „Excelentní evropská destinace“. Hodnotit budou i fotografie, 
zachycující témata a záběry, vztahující se k Roku české hudby 2014. 

Soutěžní témata pro rok 2014 

Nový ročník otevírá dvě témata. První se týká regionu Bystřicko na Vysočině, které bylo v uplynulém 
období vyhlášeno  „Excelentní evropskou destinací“. Druhé téma otevírá možnost přihlásit netradiční 
záběry v tematickém okruhu Rok české hudby 2014: 

1)    Téma regionu Bystřicko:        KRÁSA VŠEDNÍHO DNE 
 

2)   Téma s celostátní působností:    JÁ JSEM MUZIKANT A PŘICHÁZÍM K VÁM Z ČESKÉ ZEMĚ  
           /zaměření k Roku české hudby 2014/ 
 

Zasláním snímků do fotosoutěže se tyto příspěvky stávají součástí projektu obrazové fotokroniky regionu 

Bystřicko a prezentace Roku české hudby 2014 a budou sloužit k jejich propagaci a zviditelnění. 

 

2) Fotokronika a webová obrazová fotogalerie  

Na webových stránkách projektu www.fotosoutez-bystricko.cz vzniká unikátní, každoročně doplňovaný 

soubor fotografií, „obrazová kronika“. Bude shromažďovat, dokumentovat, propagovat a pro další generace 

archivovat jedinečnost a naše národní bohatství v podobě uměleckých a dokumentárních záběrů vážících se 

k české hudbě, hudebním tradicím, umělcům a hudebníkům na českém území, včetně aktivního dění a 

vnímání proměn v souvislosti s českou hudbou. Druhá tematická část se již tradičně věnuje konkrétnímu 

regionu Bystřicko, na jehož území se projekt zrodil a jemuž se věnoval i ve svých předchozích třech 

ročnících. Region Bystřicko je nejvýchodnější částí kraje Vysočina a v uplynulém období (2010) získal 

prestižní mezinárodní ocenění EDEN – „Excelentní evropská destinace“.  

Fotokronika i fotogalerie, ve kterých se shromažďují fotografie z minulých ročníků, ale především z daného, 

aktuálního ročníku, bude veřejnosti volně přístupná. Prohlížet, hodnotit a účastnit se bodování bude moct 

každý její návštěvník.  

Už v předchozích ročnících byla aktivní návštěvnost webové fotokroniky a galerie téměř 20.000 diváků 

ročně, ve čtvrtém ročníku předpokládáme díky rozšíření soutěže také daleko vyšší návštěvnost. 

Nejpozoruhodnější snímky spojené s vyhlášenými tématy budou na základě největšího počtu získaných 

hlasů odměněny Cenou veřejnosti.  
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3) Výstava nejlepších finálových a vítězných fotografií 

S podtitulem výstavy „To nejlepší ze Zrcadlení 2014“ se budou moct diváci  setkat v přibližně 10 lokalitách 

ČR v průběhu roku 2014. Putovní výstava přinese a ukáže vítězné velkoformátové fotografie, vybrané 

odbornou porotou a nejkrásnější záběry z obou témat výše popsané soutěže. Výstava si klade za cíl podpořit 

turistickou zajímavost regionu Bystřicko a zviditelnit vyhlášený Rok české hudby 2014 a tradici českého 

muzikantství.      

4) Workshopy, besedy a přednášky 

Festivalový projekt Zrcadlení si klade za cíl také umožnit široké obci amatérských fotografů přístup 

k informacím o nejnovějších fotografických postupech, fotografické technice, trendech a zpracování 

digitální fotografie a diskuzi na tato témata. V této své rovině umožní a iniciuje setkávání fotografů, 

přispívajících do projektu svými fotografiemi, chce podnítit diskuzi nad nafocenými příspěvky a inspirovat a 

ukázat možnosti v další kvalitní práci s fotoaparátem. Projekt přinese kromě společných besed také tři 

přednášky odborných profesionálních fotografů, pedagogů v průběhu měsíce listopadu 2014: 

a) prof. Mgr. Jindřich Štreit - významný český fotograf, profesor Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-

přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kurátor a organizátor kulturního života. Realizoval téměř 

1000 samostatných autorských výstav, vystavoval v řadě zemí Evropy i v zámoří, je autorem 28 publikací, 

členem Umělecké besedy a Pražského domu fotografie. 

b) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. - profesor Ústavu matematiky, vedoucí Odboru počítačové 

grafiky a geometrie Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Autor mnoha studií, publikací                                      

a vědeckovýzkumných projektů v oblasti analýzy a zpracování obrazů a počítačové grafiky. Astrofotograf, 

který se dlouhodobě fotografii, za své snímky, zejména pak za snímky zatmění Slunce z roku 2006 získal 

ocenění „Astrofotograf roku“. 

c) MgA. Marek Malůšek - fotograf a grafik, profesor Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké 

fakulty Slezské univerzity v Opavě, odborný pedagog oboru Užitá fotografie a média na Střední škole 

uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí, pedagog oboru tvůrčí fotografie na ZUŠ v Uherském Hradišti. Je 

iniciátorem, pořadatelem a spoluorganizátorem řady fotografických výstav, soutěží, fotografických dílen       

a projektů.  

5) Vydání tematické publikace / kalendáře 

K propagaci projektu Zrcadlení 2014 i nejlepších prací a fotografií v něm obsažených bude vydán 

reprezentativní kalendář pro rok 2015, který zhodnotí projekt a svou schopností celoroční prezentace bude 

motivovat pokračování projektu a jeho další účastníky. Celobarevný obrazový kalendář vyjde v minimálním 

nákladu 500 ks.    
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6) Závěrečný FotoGalaVečer 

Závěrečný FotoGalaVečer s vyhlášením výsledků soutěže za účasti fotografů projektu, hostů, partnerů a 

médií. Večer proběhne po ukončení soutěže dne 22.  listopadu 2014. Celý festival ZRCADLENÍ 2014 bude 

slavnostně uzavřen "oskarovým" promítáním nominací nejlepších snímků,  seznámením veřejnosti 

s finalisty, oceněním vítězů a předáním cen partnery projektu. Celovečerní program bude motivován 

fotografií, účastníci budou seznámeni s nejnovější technikou v oblasti fotografie, pro zájemce bude 

uspořádána beseda s ukázkami různých přístupů v oblasti umělecké fotografie a setkání s řadou osobností 

ze světa umělecké fotografie.  Součástí večera bude také kulturní a hudební program, který připomene 

hodnoty tradiční české hudební tvorby a připojí se k oslavám Roku české hudby 2014. 

 

  CÍLE PROJEKTU ZRCADLENÍ 2014 

 

 Přirozenou cestou – prostřednictvím široké záliby fotografování – prezentovat v maximální míře to 

nejlepší z kulturního dědictví ČR, českou hudbu v celé možné šíři i nejmenších detailech 

prostřednictvím objektivu a pomoci tak zviditelnění Roku české hudby 2014 v ČR i v zahraničí.  

 Podpořit turistický ruch, motivovat k cestování a vidění nafocených záběrů „na vlastní oči“. 

 Umožnit široké obci fotografů možnost setkávání a vzdělávání se, uplatnit jejich schopnosti 

neobvyklého vidění reality v projektu obrazové Fotokroniky  

 Dokumentovat a mapovat region Bystřicko a uchovat tato data pro další generace a pro prezentaci 

krásného regionu, oceněného titulem EDEN (Evropská excelentní destinace). 

 Archivovat pomocí obrazové databanky pro budoucnost ve fotografiích to, co všichni považujeme za 

nejhodnotnější dědictví po předcích – bohatost kulturních tradic a krásu přírodního dědictví.  

 

                            

 

 

 

 

  Fotografie použité v projektu pocházejí ze III. soutěžního ročníku ZRCADLENÍ  
  archiv fotosoutěže  -  www.fotosoutez-bystricko.cz 
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Projekt v předchozích ročnících podpořili: 

 

Partnery projektu v loňském roce byli:  

Canon, a. s. – generální partner 
ČEZ, a. s. – hlavní partner 
Kraj Vysočina  
Město Bystřice nad Pernštejnem  
Mikroregion Bystřicko 
Zoner Press 
Zoner Photo studio 
Digitální fotomagazín 
4PEOPLE – internet-grafika-webové stránky 
 
    
 
 
 

   

Mediálními partnery byli: 
 
Rádio Kiss Hady 
časopis Fotovideo 
Bystřicko – zpravodaj Města Bystřice n. P. 
Žďárský deník –  regionální deník Vysočina 
Hit magazín – společensko-inzertní čtrnáctideník z 
regionu 
Žďárský průvodce – internetové informační centrum 
Fotomosty, občanské sdružení – odborný garant 
 
 
 
 
 
 

Projekt fotografického festivalu ZRCADLENÍ 2014 organizuje občanské sdružení KUMŠT. 

 

Mgr. Milada Krásenskávedoucí projektu                    MgA. Mirka Melníková manažer projektu  
+ 420 777 553 058               + 420 606 564 131  
 

 
 Kontakt:  
 
KUMŠT o. s. 
Pod Horou 200 
Bystřice nad Pernštejnem 
593 01 
 
info@fotosoutez-bystricko.cz 
www.fotosoutez-bystricko.cz 
IČ: 22887849 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


