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Fotografická soutěž pro rok 2013: 
 

HOUBY VE FOTOGRAFII 
 

 
1. kategorie - HOUBY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 
Předmětem snímku je jeden druh houby rostoucí na své přirozené lokalitě. 
 
2. kategorie - VYBRANÝ DRUH HOUBY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ  
Snímek druhu houby, který zvolil vítěz 1. kategorie fotosoutěže 2012  František Hanzl: 
Hadovka smrdutá – Phallus impudicus.  

3. kategorie - HOUBA V DETAILU  
Snímek detailně zachycující nějaký znak houby, např. přirůstání nebo ostří lupenů, prsten, 
rourky, výtrusy a podobně, za použití libovolných fotografických technik. 

4. kategorie - SVĚT HUB  
Snímek zachycující zajímavosti z fantastického světa hub. Není třeba uvádět druh hub, ale je 
nutný název, který ovlivňuje ohodnocení snímku (např. vtipem, poetičností či výstižností). 

PODMÍNKY:  
Od jednoho autora lze v každé kategorii přihlásit maximálně pět snímků. Budou přijímány 
barevné fotografie bez orámování o velikosti přibližně 13 x 18-19,5 cm. Na rubu uveďte 
pouze druh houby (česky i latinsky) nebo název snímku (4. kat.), kategorii, značku autora 
(ne jméno! - soutěž je anonymní) a vlastní pořadové číslo snímku (1-20). Za značku autora 
doporučujeme zvolit krátký číselný či abecední kód nebo heslo (2-5 znaků). V zalepené 
obálce pak uveďte shodnou značku, seznam snímků, jméno, adresu, eventuálně e-mail 
a telefonní číslo. 

Budou přijímány pouze snímky, které ještě nebyly nikde zveřejněny (internet, přednášky, 
tisk...). Fotografie hlenek do soutěže nepřijímáme, nejde o houby. 

Snímky doručte na adresu ČMS do 31.12.2013. Obálku označte nápisem FOTOSOUTĚŽ. 

Vyhodnocení provede porota v lednu 2014. Každá fotografie bude hodnocena samostatně 
a anonymně. Výsledky i vybrané fotografie budou zveřejněny v Mykologickém sborníku a na 
internetových stránkách ČMS. Soutěžící dává u všech svých přihlášených snímků ČMS 
souhlas s jejich bezplatným využitím v rámci osvětové činnosti, za podmínky uvedení autora 
snímku. Autor vítězného snímku v 1. kategorii bude odměněn. 
 
Všem autorům přejeme dobré světlo, zajímavé náměty a pěkné umístění. 
 
Sekretariát soutěže: Helena Hamerská, tel. 257 326 315, e-mail: helena.hamerska@myko.cz  
Kancelář ČMS: tel. 257 530 842, e-mail: sekretariat@myko.cz  


