
 

 

Výsledková listina fotografické soutěže „Memento Vitae“ 

 

Dne 16. května 2016 zasedla odborná porota 6. ročníku fotografické soutěže ve složení: 

 

Martin Homola – předseda poroty, profesionální fotograf a porotce Mezinárodní dětské 

výtvarné výstavy v Lidicích 

Mgr. Luba Hédlová – kurátorka Lidické sbírky 

Renata Hanzlíková – fotograf pro PL 

Pavel Horešovský – přeživší lidické dítě 

 

Žáci a senioři pomocí výtvarné nebo dokumentární formy fotografie zachycovali pocit či stav 

z památného místa, které bylo poznamenáno nacistickou represí. Do 6. ročníku přišlo opravdu 

velké množství fotografií. Porota tudíž mohla nahlédnout – skrze fotografie – například do Lidic, 

Ležáků, Uherského Hradiště, Ploštiny, chřibských lesů kolem Salaše, Krhova u Bojkovic, 

Napajedel, Slavičína, Šanova nebo Salaše. Rozhodování opravdu nebylo jednoduché. Porota 

po odborném zhodnocení prací udělila tato ocenění: 

 

Studenti: 

 

1. Místo: Anna Ročňová, název fotografie: Triptych - kříž,  

Porota ocenila citlivou práci s tématem, brilantně zvládnutou techniku a nápaditou kompozici 

triptychu. 

 

2. Místo: Kateřina Karpíšková, název fotografie: Smutné putování Lidicemi 

Autorka úžasně vystihla dramatičnost shromáždění piety. Porota kladně hodnotila 

minimalismus nutící diváka k zamyšlení nad tématem a zvláštní kompozici, která umocňuje 

zachycený pocit. 

 

3. Místo: Anna Ročňová, název fotografie: Triptych - půlmaratón 

Porota ocenila schopnost i z bolestivého tématu vystihnout pozitivní náladu (myšlenku). 

 

Cena poroty: Cecílie Kročová,  

soubor fotografií: věznice v Uherském Hradišti 



Porota kladně hodnotila vyváženou sérii technicky zdařilých fotografií, ve kterých byla citlivě a 

sugestivně vystižena atmosféra památného místa s danou historií. 

 

Cena poroty: Jan Gajdošík,  

soubor fotografií: věznice v Uherském Hradišti 

Porota kladně hodnotila vyváženou sérii technicky zdařilých fotografií, ve kterých byla citlivě a 

sugestivně vystižena atmosféra památného místa s danou historií. 

 

Cena ředitele Památníku Lidice: Filip Cimburek,  

název fotografie: Smutné Lidice 

Tato fotografie je umocněna nejen svou truchlivou atmosférou, ale svým jedinečným 

reportážním charakterem, kdy se fotografovi podařilo zachytit právě vyvěšenou smuteční 

vlajku na počest spisovatele Přemysla Veverky, dlouhodobého spolupracovníka Památníku 

Lidice. 

 

Senioři:  

Vzhledem k nízkému počtu zaslaných fotografií od seniorů, porota vybrala a ocenila pouze 

jednu fotografii. 

Cena poroty: Marie Johánková,  

název fotografie: Výpověď pamětnice 

Autorka aktuálně zachytila právě probíhající natáčení s přeživším lidickým dítětem paní Věrou 

Čepelovou ve chvíli, kdy se dívá do údolí, kde dříve stály Lidice. 

 

Slavnostní vyhlášení fotografií proběhne 20. října 2016 od 10:00 hodin v NKP Ležáky při 

příležitosti přednášky Karel IV – český král a římský císař – fazety lucemburského věku 

v Českých zemích. Slavnostní vyhlášení výherců a oceněných proběhne od 10:00 hodin, 

následně se výherci mohou zúčastnit zajímavé přednášky o Karlu IV., která bude probíhat do 

12:00 hodin. Poté bude následovat prohlídka muzea. Výherce a oceněné tento den srdečně 

zveme na slavnostní oběd, po kterém je připravena prohlídka pietního území s odborným 

výkladem. 

Během vyhlášení bude také probíhat výstava zaslaných fotografií. Všechny moc prosíme o 

potvrzení účasti! 

Všem výhercům a oceněným gratulujeme, všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další 

ročník fotografické soutěže – „Memento Vitae“. 

 

 

 

 


