
 Muzeum Vysočiny Jihlava  
vyhlašuje nový ročník fotografické soutěže 
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Tématem patnáctého ročníku jsou 

 

KVĚTY, LISTY, PLODY – VŠÍMÁME SI DETAILŮ  
 
 

Slovníkem botaniků lze květ stručně definovat, jako orgán semenných rostlin, který jim slouží k pohlavnímu 
rozmnožování. List, jako postranní vegetativní zelený orgán rostlin, který je omezeného růstu a zpravidla do 
plochy rozšířený. Plod, jako rostlinný orgán obsahující semena. Běžný smrtelník vidí květy, listy i plody, jako 
nejkrásnější ozdoby přírody. Jejich barvy, tvary a vůně vyvolávají v lidech líbezné pocity a potřebu se jimi obklo-
povat. Ovšem my, fotografové, to vidíme trochu jinak!  
Vidíme nejen barevné škály květů, ale i jejich složitou strukturu, hloubku kalichů, drobné chloupkování či ojíně-
ní a všímáme si i květů titěrných a zdánlivě nanicovatých. Vidíme složitou nervaturu listů, pilovitost okrajů či 
barevné a strukturální změny ke konci sezóny (o kráse listů kapradin ani nemluvě). Tiše žasneme nad strukturou 
povrchu plodu ořechu, panenskou hladkostí čerstvě vyloupnutého kaštanu, či nad exotickým vzhledem oplod-
ních měchýřků mochyně židovské či černuchy rolní. 
Tož foťte, přátelé a všímejte si detailů, které mnohdy umocňují kouzlo květů, listů i plodů. Foťte a přijďte se 
pochlubit svými „úlovky“. 

 

   
 
Podmínky soutěže  

• snímky musejí být pořízeny pouze V PŘÍRODĚ ČESKÉ REPUBLIKY   

• jeden autor může poslat maximálně deset fotografií  

• nejmenší přijatelný formát snímku je 20 x 30 cm, největší 100 x 70 cm 

• fotografie nesmí být paspartovány ani trojrozměrně rámovány či podlepeny 

• přijímáme pouze klasické fotografie a snímky tištěné na kvalitním fotografickém papíru 

• každá fotografie musí být na zadní straně opatřena jménem autora a názvem fotografie 

• podpis či parafa na přední (lícní) straně snímku nejsou přípustné 

• fotografie musí být zapsány ve vstupním formuláři, který musí být podepsán autorem 

• autor souhlasí s vystavením kurátorem vybraných snímků v Muzeu Vysočiny Jihlava a následně 
v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, celkem od počátku prosince 2018 do konce března 
2019, a souhlasí také s písemným a grafickým zveřejněním výsledků soutěže 

• při nedodržení některé z podmínek budou snímky ze soutěže vyřazeny 
 

Uzávěrka příjmu fotografií bude v neděli 11. listopadu 2018 
 

Fotografie posílejte na adresu: Muzeum Vysočiny Jihlava, přírodovědné oddělení, Masarykovo nám. 55, 586 01 
Jihlava, nebo fotografie odevzdejte v pokladně muzea na Masarykově nám. 57. 

Na obálku napište heslo FOTOSOUTĚŽ. 
Kontakt na kurátora soutěže: Pavel Bezděčka, tel.: 567 573 894, e-mail: fotosoutez@muzeum.ji.cz 
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