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Datum konání soutěže: sobota 1. března 2014 
 

Místo konání soutěže: Pardubice, restaurace Pivovarka, Palackého 
třída 250, http://www.pernstejn.cz/ 

GPS: 50°2'7"N, 15°45'42"E 
 

Ubytování: Hotel Veselka (viz níže), 
Hlaváčova 230 

GPS: 50°1'56"N, 15°45'55"E 
 
 
 
 

Pořádá Mykologický klub Pardubice 
ve spolupráci s Pardubickým krajem 

 



POZOR, ZMĚNA OPROTI PŘEDCHOZÍM ROČNÍKŮM! 
V letošním roce nebude vybíráno vstupné. Na místo toho bude vybíráno star-
tovné ve výši 500 Kč za klub. 
 

PRAVIDLA PRO VÝBĚR STARTOVNÉHO 
K vybírání startovného jsme museli přistoupit, neboť stávající systém vybírání 
vstupného byl zbytečně komplikovaný. Organizátor nikdy předem nevěděl 
kolik peněz vybere na vstupném a kolik tedy bude mít k dispozici na nákup 
cen, zajištění hudby atp. Odhady se pak velmi lišily od skutečnosti a kluby 
pak mohly skončit i ve značném finančním deficitu. U nového systému vybí-
rání startovného, bude-li zasíláno předem na účet organizátora, bude možno 
s částečným předstihem provést předběžné vyúčtování, a zjistit v jaké fi-
nanční situaci se organizátor nachází. Dále bývalo zapotřebí při organizování 
soutěže shánět lidi k pokladně, což je velký problém zvláště pro malé kluby. 
Členové těchto klubů pak celý den něco organizovali a neměli si čas oddech-
nout a povykládat s ostatními návštěvníky. Po soutěži pak následovalo složité 
vyúčtovávání celé soutěže.  
Systém vybírání startovného nevybere více peněz, než tomu bylo u systému 
vybírání vstupného, ale bude daleko jednoduší a přehlednější. Platit budou 
jen soutěžící (kluby), neboť právě pro ně je tato soutěž organizována. Z toho-
to důvodu jsme se rozhodli tento způsob financování při organizaci letošních 
ochutnávek vyzkoušet a doufáme že bude přínosem nejen pro tento ročník, 
ale i pro organizaci ročníků následujících. Zásady pro vybírání startovného 
jsou: 
Startovné ve výší 500 Kč zaplatí každý klub, který se bude chtít aktivně zú-
častnit soutěže. Za tento poplatek může: 
 přihlásit dva vzorky do 1. kategorie 
 přihlásit dva vzorky do 2. kategorie 
Startovné se nevztahuje  
 na soutěžící do kategorie mistrů 
 na kluby a jejich členy, kteří na setkání přijedou, ale soutěže se aktivně 
nezúčastní 
 
Startovné uhraďte prosíme nejpozději 1 týden před soutěží, bankovním pře-
vodem na účet organizátora (Mykologický klub Pardubice) 2700275354/2010. 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
 

VYHLÁŠENÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2014 
Soutěž jednotlivců  
Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích:  
I. kategorie: jakékoliv jedlé houby a směsi hub v čirém nálevu.  
 
II. kategorie: zajímavé a méně běžné druhy. Nepatří sem jakékoliv směsi a 
druhy, které již tuto soutěž vyhrály minimálně dvakrát a byly proto z II. ka-
tegorie vyřazeny. Jsou to: veškeré hřibovité (ve smyslu: hřiby, suchohřiby, 
klouzky, kozáky a křemenáče), ryzec pravý a jemu příbuzné druhy (ryzec kr-
vomléčný, ryzec polokrvomléčný, ryzec lososový, ryzec osmahlý, ryzec smr-



kový), hlíva ústřičná, strmělka mlženka, šupinovka slizká, václavky (všechny 
druhy), závojenka podtrnka, holubinka mandlová, šťavnatka pomrazka, šťav-
natka slonovinová, čirůvka fialová, sírovec žlutooranžový, pařezník pozdní, 
penízovka sametonohá. V této kategorii naopak můžou soutěžit i slizáky, kte-
ré se v této soutěži nepovažují za hřibovité.  
 
Soutěž mistrů 

Do soutěže budou přijímány maximálně dva vzorky od každého níže uvede-
ného mistra. Pro vzorky platí stejná pravidla jako pro I. kategorii. 
Baier Jiří Praha 
Burda Jaroslav MK Liberec 
Hák Jiří MK Trutnov 
Hozák Vojtěch MK Terezín 
Hudeček Jiří MK Liberec 
Chudoba Evžen MK Napajedla 
Janča Vladimír MK Ratíškovice 
Jareš Jaroslav MK Terezín 
Javůrek Miloš MK Žamberk 
Jindřich Oldřich MK Hořovice 
Kopecký Karel MK Dobrovice 
Kužma Štefan MK Choceň 

Lapuník Jiří MK Dobrovice 
Mann Vojtěch MK Choceň  
Markvart Václav MK Terezín 
Miřejovský Pavel MK Choceň 
Pelda Zdeněk MK Liberec 
Pospíšil Bohumil MK Úpice 
Pospíšilová Marie MK Úpice 
Salak Karel MK Svitavy 
Sedláček Josef MK Liberec 
Sobotková Marie Praha 
Vlk Jiří MK Plzeň 
Zedník Josef MK Svitavy 

 
Soutěž klubů 

Společné hodnocení všech vzorků v obou kategoriích přihlášených do soutěže 
jednotlivců za jednotlivé mykologické kroužky. Soutěžící, kteří jsou členy více 
kroužků, mohou soutěžit pouze za jediný kroužek.  
 
ZVLÁŠTNÍ OMEZENÍ 
Do soutěže se nepřijímají vzorky chráněných hub uvedených v seznamu 
v příloze č. II. vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Do soutěže nebudou dále při-
jaty vzorky obsahující čirůvku zelánku, čirůvku osikovou, bedlu zahradní a 
ryzec šeredný pro jejich spornou jedlost.  
 
VZORKY 
Houby musí být v čirém nálevu (nesmí obsahovat příměs oleje) ve sklenici 
0,33 l, jednorázově uzavřené víčkem „omnia“ (víčko bez závitu). Je to proto, 
že se na nich dobře zjistí kvalita uzavření. Špatně uzavřené sklenice, nebo 
sklenice s jinými typy víček přijímací komise nepřevezme. Příměs zeleniny je 
povolená maximálně do 20% obsahu sklenice.  
 
Každý kroužek může do každé z obou kategorií nominovat pouze dva vzorky 
– měly by to být zásadně ty, které se umístily na prvních místech ve vnitro-
kroužkové soutěži. Vzorky musí předat osobně autor vzorku, případně za 
kroužek jeho pověřený zástupce – člen kroužku. Není přípustné, aby kdokoliv 
předával vzorky z jiných kroužků.  
 
OZNAČENÍ VZORKŮ 
Každý soutěžní vzorek, musí být na sklenici (nikoliv na víčku) označen štít-
kem s uvedením kategorie, jména autora s příslušností k mykologickému klu-



bu a názvem vzorku. Vzorek druhé kategorie musí být označen rodovým i 
druhovým jménem houby, jakékoliv jiné názvy jsou nepřípustné. Štítek musí 
být řádně přilepený a neměl by se dát volně strhnout.  
Zbytky vzorků v označených sklenicích po soutěži zůstanou uloženy do uply-
nutí odvolací doby u pořadatele, poté budou slity.  
 
HODNOCENÍ VZORKŮ 
Hodnocení všech vzorků je po celou dobu soutěže anonymní. Vzorky 
budou hodnotit tři nezávislé komise složené z vybraných zástupců mykologic-
kých kroužků a ze sponzorů. Každá komise hodnotí pouze svou kategorii. Pro 
zachování regulérnosti soutěže člen poroty nesmí mít svůj vzorek v kategorii, 
ve které bude ochutnávat a hodnotit vzorky, s výjimkou kategorie mistrů. V 
případě malého počtu porotců si organizátor určuje právo doplnit komise ne-
závislými porotci.  
Hodnocení vzorků je body od 0 (nuly) do 10, kde 0 je minimum a 10 ma-
ximum možných přidělených bodů. Celkový výsledek vzorku je součtem 
všech obdržených bodů. Vzorek s největším počtem získaných bodů (nejvyšší 
průměrnou známkou) vyhrává. V případě shody, pak bude upřednostněn ten 
vzorek, který získá největší součet násobků jednotlivých bodů. Dojde-li i v 
tomto případě ke shodě, bude upřednostněn vzorek ten, který v chodu soutě-
že šel dříve. Celkové hodnocení soutěže kroužků je prostým součtem všech 
dosažených bodů všech vzorků nominovaných jednotlivými mykologickými 
kroužky v obou kategoriích soutěže jednotlivců.  
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
Konečné výsledky soutěží budou vyhlášeny po uzavření soutěže a vyhodno-
cení výsledků všech vzorků. Odměněni budou pouze autoři nejlepších vzorků 
ve všech třech kategoriích soutěže jednotlivců a nejlepší kroužky.  
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Za závažné porušení propozic soutěže má vedoucí Komise pro řízení soutěže 
právo provinilého účastníka (vzorek) vyloučit.  
Každý soutěžící se může proti výsledkům nebo jakékoliv události, která podle 
něj znevýhodnila jeho vzorek, odvolat. Odvolání se podává do 15 minut od 
vyhlášení výsledků u vedoucího Komise pro řízení soutěže s kaucí 200,- Kč. 
Pokud Komise pro řízení soutěže při šetření záležitosti zjistí opodstatněnost 
odvolání, zjedná nápravu a kauce se vrací. Pokud shledá Komise pro řízení 
soutěže záležitost jako bezpředmětnou, propadá kauce ve prospěch pořada-
tele.  
Proti rozhodnutí Komise pro řízení soutěže ve věci stížnosti není odvolání.  
 

Hlavní pořadatel soutěže: Mykologický klub Pardubice 
Složení Komise pro řízení soutěže: předseda Aleš Vít – ústředí ČMS, čle-

nové: Oldřich Jindřich – MK Hořovice, Tereza Tejklová – MK Pardubice 
Moderátor soutěže: Oldřich Jindřich – MK Hořovice 

 
 
 
 



ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
DOPRAVA:  
Dopravu účastníků a vzorků do místa konání soutěže a zpět si řeší každý klub 
dle vlastních možností.  
 
Vlakové spojení  
Pardubice leží na hlavním vlakovém koridoru a ve směrech Praha – Brno 
a Praha – Ostrava zde jezdí vlaky několikrát za hodinu. Z vlakového nádraží 
je to na místo konání akce pešky cca 500 m (jedna zastávka MHD – autobu-
sové nádraží). 

 
Automobilové spojení  
Ze směru Praha po dálnici D11, před HK sjet na silnici R35 směrem na Par-
dubice a na velké křižovatce u Opatovic pokračovat na Pardubice. 
  
Ze směru Brno po silnici E461 do Svitav, pak dále po silnice E442 do Holic, 
tam odbočit na silnici č. 36 a přes Sezemice do Pardubic 
 
STRAVOVÁNÍ:  
Stravování je v sobotu 1. března 2014 po celý den zajištěno v místě konání 
akce. Prosíme účastníky, aby v prostorách restaurace nekonzumovali vlastní 
potraviny a nápoje. 
 
UBYTOVÁNÍ:  
Ubytování hostů je zajištěno v hotelu Veselka. Cena za jedno lůžko je 340 
Kč/noc. Hotel se nachází 200 m od místa konání ochutnávek. UBYTOVÁNÍ 
V HOTELU JE NUTNÉ OBJEDNAT PŘÍMO U POŘADATELSKÉHO KLUBU 
na emailu mykologickyklubpardubice@seznam.cz, nebo na telefonním čísle 
728 954 096!!!  
http://www.veselkapardubice.cz/ 


