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Tisková zpráva          
 
Slavnostní vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2013  
 
Pořadatelé soutěže: Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví  

 
 
Praha, 22. dubna 2014 - Letohrádek Hvězda v Praze 6 je letos místem, kde budou ve středu 23. dubna 
2014 v 15 hodin slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2013. Práce, jimž 
byla udělena Cena Ministerstva kultury ČR v šesti kategoriích, ale i knihy poctěné dalšími cenami  
a publikace zařazené do užšího výběru, budou následně vystaveny v letohrádku Hvězda až do 11. května 
2014. 
 
Do 49. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku, v němž odborná porota hodnotila produkci českých 

nakladatelů roku 2013, bylo přihlášeno 250 titulů, z toho 48 prací od studentů výtvarných a polygrafických 

škol. Soutěže se zúčastnilo 104 vydavatelských subjektů. Studentské práce pocházely ze sedmi škol z Brna, 

Jihlavy, Ostravy, Plzně, Prahy a Zlína. O grafický design soutěže a katalogu se tentokrát postarali grafici, kteří 

byli v předchozím ročníku autory grafického řešení vítězné publikace v kategorii Katalogy -  Petr Bosák  

a Robert Jansa. Technická komise, která klasifikovala knihy po polygrafické stránce, nevyřadila stejně jako  

v minulých letech ani jeden titul pro technickou nezpůsobilost.  

Porota, tentokrát pod předsednictvím Ivy Knobloch z Uměleckoprůmyslového musea v Praze, v souladu  

s regulemi soutěže ocenila v každé kategorii tři tituly, z nichž první v pořadí získal Cenu Ministerstva kultury 

ČR. Své ceny udělil Svaz polygrafických podnikatelů (za polygrafické zpracování), SČUG Hollar (za ilustraci), 

TypoDesignClub (za grafické řešení) a Spolek českých bibliofilů Cenu Vojtěcha Preissiga. Studentské práci 

udílí každoročně Cenu Arna Sáňky Památník národního písemnictví (PNP).  Novinkou tohoto ročníku byla 

Cena tvůrci do 30 let, kterou spolu s Uměleckoprůmyslovým museem rovněž udělil PNP. 

Ve své závěrečné zprávě pro ministerstvo kultury porota doporučila zřízení dalších kategorií, a to kategorie 

Knihy objekty, Autorské knihy, Malonákladové publikace, případně Bibliofilie. „Tyto knihy jsou zařazovány 

do kategorie krásné literatury, ale v podstatě jsou v této kategorii nesouměřitelné. Jejich problematika je 

zcela odlišná od krásné literatury“, uvedla ve zprávě poroty její předsedkyně Iva Knobloch. Porota se rovněž 

přiklonila k návrhu ocenit, ale ne nutně každoročně, dlouhodobou koncepční i výtvarnou strategii, kterou 

mnozí nakladatelé vyvíjejí při tvorbě edičních řad a konvolutů.  

Za katastrofální označila porota situaci v oblasti učebnic.  Nejenže jsou nepřehledné, s nekvalitními 

ilustracemi a zcela nevyhovující typografií, ale naprosto zkreslují i třeba dobrý didaktický záměr autorů.  

Porota ve své zprávě apeluje jak na ministerstvo kultury, tak i ministerstvo školství. 

Kolekce oceněných knih spolu s knihami, které postoupily při hodnocení do užšího výběru, budou vystaveny 

na květnovém knižním veletrhu Svět knihy v Praze, v Moravské galerii v Brně a dalších knižních přehlídkách 

v tuzemsku i v zahraničí.  
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Soutěž o nejkrásnější knihy má dlouhou tradici. V roce 1928 inicioval tuzemskou soutěž o nejkrásnější knihu 

podle zahraničních vzorů sběratel Arno Sáňka, jehož jméno nese studentská cena. O rok později ji Spolek 

českých bibliofilů poprvé zorganizoval. Pravidelně se začala soutěž pořádat od roku 1965 pod názvem 

Československé nejkrásnější knihy. Od roku 1993 se soutěž jmenuje Nejkrásnější české knihy roku a jejími 

organizátory jsou Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví.  

 

Více informací na: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz 
 
Kontakt pro média: 
PhDr. Vladimíra Hoštová 
hostova@pamatnik-np.cz 
+420 732 850 744 
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