Historický úspěch pro českou fotografii
Fotograf Aktuálně.cz Tomáš Vocelka dosáhl výrazného mezinárodního úspěchu a stal se historicky
prvním českým vítězem v profesionální části soutěže Sony World Photography Awards. Ta bývá
označována za fotografickou obdobu filmových Oscarů.
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Snímky, které vznikly v rámci reportáže o zvířecím krematoriu Věčná loviště pro Magazín Aktuálně.cz,
zvítězily v kategorii Architektura. Vocelkův vítězný soubor zachycuje krematorium domácích mazlíčků
Věčná loviště. Společně ho, za pomoci architekta Petra Hájka, z bývalého vojenského objektu
poblíž středočeského Drnova vybudovali Michal Šeba a Martin Chum.
„Je to pro mě ohromný úspěch a mám z něj samozřejmě velkou radost, protože této soutěže
se účastní ti nejlepší fotografové z celého světa, a to nejen fotožurnalisté, ale i ti, kteří fotí jiné žánry,“
říká Vocelka. „Chtěl bych hlavně poděkovat kolegyni Magdaléně Medkové. Právě ona mě poprosila,
jestli bych nejel nafotit Věčná loviště k její reportáži. Nebýt jí, tyto fotografie by nevznikly,“ konstatuje.
„Tomáše znám jako velmi skromného, pracovitého a neuvěřitelně soustředěného kolegu. Skvělý
úspěch na Sony Awards mu hrozně moc přeju a vnímám ho i v linii předchozích ocenění českých
fotografů – Standy Krupaře, Martina Stránky, Michaely Šmídové, případně Romana Vondrouše
na World Press Photo. Pokud to v Česku oživí zájem o reportážní fotku a připomene veřejnosti,
jaké talenty tady máme a jak moc řada z nich potřebuje podporu, budu moc rád,“ říká šéfredaktor
on-line deníku Aktuálně.cz Josef Pazderka.
A kdo je Tomáš Vocelka? Novinář a fotograf, vítěz Czech Press Photo 2018 v kategorii Proměny Prahy
/ Grant Prahy a držitel ocenění za druhé místo na Czech Press Photo 2019 v kategorii Reportáž.
V Aktuálně.cz působí od září 2016 jako editor a fotograf v rubrice Magazín. Jako fotograf je držitelem
ocenění z mezinárodních soutěží Sony World Photography Awards, Olympus Global Photo Contest
a je dvojnásobným finalistou mezinárodní fotosoutěže Travel Photographer of the Year.
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