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V soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2017 bylo oceněno
více než 20 publikací
Katalog o výstavě Magdaleny Jetelové, výjimečně graficky zpracovaný průvodce světem cirkusu
Cirkus pictus nebo kniha o výtvarníku Svatopluku Klimešovi zvítězily v 53. ročníku soutěže
Nejkrásnější české knihy roku 2017, jejíž slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 19. dubna 2018
v letohrádku Hvězda. Večerem provázeli herci Marek Daniel a Arnošt Frauenberg. Své ceny také
udělily Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Svaz polygrafických podnikatelů a Památník
národního písemnictví společně s Uměleckoprůmyslovým museem. O vítězných knihách
rozhodla mezinárodní odborná porota, která u 255 přihlášených titulů hodnotila grafické a
polygrafické zpracování knih. Soutěž Nejkrásnější české knihy roku pořádá od roku 1965
Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Více informací o aktuálním ročníku
soutěže a výsledcích naleznete na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.
Přes 20 publikací bylo oceněno v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2017, které budou dále
prezentovány na tuzemských a zahraničních výstavách. Nejkrásnější knihou v kategorii odborné
literatury se stal Cirkus Pictus nakladatelství Arbor vitae societas. V kategorii krásné literatury se
na prvním místě umístila kniha Paci, paci, pacičky vynikající výrazným typografickým zpracováním.
Vítěznou knihou v kategorii pro děti a mládež je Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček
nakladatelství Baobab, které tuto kategorii zcela ovládlo, když obsadilo všechna tři místa. Kniha o
výtvarníku Svatopluku Klimešovi zvítězila mezi knihami o výtvarném umění. Nejkrásnějším
katalogem se stal průvodce výstavou Magdaleny Jetelové se stejnojmenným názvem, který si
odnesl cenu i za polygrafické zpracování. Prestižní výběr uzavírá kniha Póvl, kterou sám ilustroval,
svázal a vydal Jan Čumlivski. Kniha byla oceněna v kategorii bibliofilie a autorské práce.
Ministerstvo kultury ČR honorovalo každou z výše uvedených cen částkou 50 000 Kč.
Další ocenění se udělovala ve specializovaných kategoriích. Památník národního písemnictví vybral
nejlepší studentské práce a udělil Cenu Arna Sáňky za knihu New York zine Nikole Logosové,
studentce Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze
udělil Památník národního písemnictví cenu pro mladého tvůrce do 30 let, kterou si odnesl grafický
designér Jakub Gruber za knihu Neradost. Spolek českých bibliofilů jako již tradičně zvolil laureáta
Ceny Vojtěcha Preissiga, stalo se jím zpracování knihy Záhořovo lože v úpravě Františka Skály a
Johany Kratochvílové. Sdružení českých umělců grafiků Hollar udělilo cenu za ilustraci edici Jedna
báseň, kterou tvoří svazky Koleno a Maryčka Magdonova, Markétě Prachtické a Andree Tachezy.
„Ve srovnání s finálním výběrem z předešlých ročníků nelze vysledovat žádný ostrý kvalitativní
posun ani zcela nový trend. Patrná je však určitá generační výměna, kterou předešlé ročníky
naznačily, a letošní ještě zvýraznil. Děkuji všem za sebe i ostatní členy poroty, že jsme se mohli
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zúčastnit kritické – přesto však přátelské – rozpravy nad všemi přihlášenými tituly,“ shrnuje tento
ročník soutěže Pavla Pauknerová, předsedkyně výtvarné komise.
Nejkrásnější české knihy roku 2017 si veřejnost bude moci prohlédnout na mezinárodním knižním
veletrhu Svět knihy, během festivalu Open House Praha a Pražské muzejní noci v Malé vile
Památníku národního písemnictví, na festivalu malých nakladatelů Tabook v Táboře a na podzim
v Moravské galerii v Brně. Autory grafického designu tohoto ročníku a katalogu, který soutěž
tradičně doprovází, jsou typograf Jan Bouček a grafik Zdeněk Ziegler.
Výsledky soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017
Odborná literatura
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Cirkus pictus
2. místo: Paneláci 2
3. místo: Digitální černoši
Krásná literatura
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Paci, paci, pacičky
2. místo: Královský sport
3. místo: Deštný prales, Kongo, Pygmejové a jiné práce
Literatura pro děti a mládež
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček
2. místo: Ztracený deník profesora z Essexu aneb podivuhodná zvířena
3. místo: Do vesmíru!
Knihy o výtvarném umění
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Svatopluk Klimeš
2. místo: Zobrazení bez reprodukce?
3. místo: Bonjour, Monsieur, Gauguin
Katalogy
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Magdalena Jetelová
2. místo: Nic si o tom nemyslet
3. místo: Brno Art Open – Sochy v ulicích
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Bibliofilie a autorské práce
1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR: Póvl
2. místo: POKE POKE POKE
3. místo: Kůň a had
Studentské práce, Cena Arna Sáňky
1. místo: New York zine
2. místo: VIRUS
3. místo: Madame Monsieur
Cena PNP a UPM pro mladé tvůrce do 30 let
Neradost
Cena za vynikající polygrafické zpracování
1. místo: Magdalena Jetelová
2. místo: Sutnar Shapes
3. místo: Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček
Zvláštní cena Svazu polygrafických podnikatelů udělená za speciální knihařské zpracování
Řez kočkou
Cena SČUG Hollar za vynikající ilustrační doprovod
edice Jedna báseň, svazek 1 – Koleno, svazek 2 – Maryčka Magdonova
Cena Vojtěcha Preissiga udělovaná Spolkem českých bibliofilů
Záhořovo lože
Kontakt pro média
Bc. Veronika Havlíková
Oddělení prezentace sbírky
Památník národního písemnictví
Telefon: +420 778 757 662
Mobil: +420 605 502 723
E-mail: havlikova@pamatnik-np.cz
facebook.com/nejkrasnejsiceskeknihyroku
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