fotosoutěž
Kategorie A: Krasová fotografie
1. místo: Ing. Pavol Kočiš, AFIAP,
snímek s názvem: Čaj o ôsmej (vlevo)
Fotografia vznikla v jednej z jaskýň v Slovenskom
krase, kde sme robili prieskum hlboko v jaskyni. Aby
sme nemuseli podstupovať strastiplnú cestu von,
postavili sme si tábor v jednom dóme na najsuchšom a relatívne rovnom mieste. Keďže v jaskyni je
chladno a vlhko, padne dobre na ráno teplý čaj. Keď
ho moja kamarátka varila, rozmiestnil som blesky
a urobil niekoľko fotografií. Najvydarenejšiu som poslal do súťaže.
Kategorie B: Montanistika a historické podzemí
1. místo: Laco Lahoda,
snímek s názvem: Ztracená brána (vpravo dole)
V roce 2008 jsem v prostorách bývalé nacistické továrny pod Stránskou skálou v Brně testoval magneziové pochodně. Zkoušel jsem jejich výkon a dosvit
pro jejich eventuální použití při nasvětlování velkých
podzemních prostor pro natáčení videa, případně
pro fotografování. Po déletrvajících testech se podzemí samozřejmě zaplnilo dýmem, který ovšem spíše připomínal mlhu. V podzemí se ovšem i v mlze dají
pořídit zajímavé snímky, zvláště za použití protisvětla. Tento konkrétní snímek byl nasvícen dohořívající
magneziovou pochodní a rádiově odpáleným bleskem, umístěným jako protisvětlo na konci chodby.
Snímek evokuje vzdálený východ kamsi do světla, ale
ve skutečnosti chodba končí závalem. Tento snímek
se nedávno ocitl na obálce knihy Ztracená brána spisovatele Arnošta Vašíčka, pro kterou jsem dělal i další
fotografie do barevné přílohy. Čtenáři spíše budou
znát třídílný film Ztracená brána, který byl podle knihy natočen a zcela nedávno uveden Českou televizí.
Tech. data: fotoaparát NIKON D40, ISO 400, clona 11,
čas 1 sec. Stativ, magneziová pochodeň, blesk METZ
32CT3i s rozptylkou, radiový odpalovač Elinchrom.

CZECH SPELEO PHOTO 2012
K fotografické soutěži Czech Speleo Photo
jsem byla přizvána již podruhé, tentokrát jako předsedkyně poroty. Spolu s ostatními
členy poroty jsme zavítali do oblasti Týnčanského Krasu, kde na rozlehlých loukách ve
velkých stanech probíhalo setkání speleologů z celé republiky. Krásná příroda, veselí lidé, dobré pivo (neochutnala jsem, ale ostatním chutnalo), táborák. Atmosféra pro výběr
vítězných snímků přímo idylická.

Porota CSP 2012 s prezidentem soutěže: Zleva Jan
Otava (zakladatel a prezident soutěže Czech Speleo
Photo), Soňa Karbusická (předsedkyně poroty), Kateřina
Vojtová (fotografka), Ivo Fišer (speleolog, fotograf).

Kategorie C: Tematická fotografie, téma:
Nezapomenutelné okamžiky
1. místo: Ivan Kletečka,
snímek s názvem: Za světlem (vpravo nahoře)
Jářku, tak trochu k vzniku a henten příběh k tomu
snímku. Fotografii s názvem „Za světlem“ jsem pořídil na expedici v jeskyni Falkensteiner Höhle. Jeskyně
se nachází v Německu v krasové oblasti Švábská Jura.

Výsledková listina
Czech Speleo Photo 2012
Kategorie A: Krasová fotografie
1. místo: Pavol Kočiš, Čaj o ôsmej
2. místo: Thomas Suryono, Ray of Light
3. místo: Ivan Kletečka, Ledové království
Kategorie B: Montanistika a historické
podzemí
1. místo: Laco Lahoda, Ztracená brána
2. místo: Lukáš Falteisek, Římská jednička
v uzavřeném intervalu
3. místo: Radim Brom, Opálové doly Dubník

známka: voda se stále špatně dýchá). Rozhodně jsme
nechtěli, aby nás to vypláchlo jako krysy a tak nebyl
čas na dlouhé a pečlivé pořizování foto-dokumentace. Když opomenu prostředí a podmínky focení (stativ celý ve vodě a foťák 20 cm nad hladinou), tak se
jedná o jednoduchou techniku pořízení podobného
snímku. Mnohem obtížnějí pořizuji snímky, kde prostory nasvěcuji z několika stran, míst a snažím se rozbít stíny. Pak vznikne opravdu dokumentární snímek.
Snímek „Za světlem“ je spíš emotivní. Chci říct, že
s dokumentem nemá nic společného. Inu mohu jej
přiřadit k jakékoli vodní jeskyni a nikdo nic nepozná.

Apropo, foto-dokument z podzemí musí mít tu nejvyšší technickou kvalitu, aby na snímku bylo patřičně
jasné odkud pochází a odborníkovi podal všechny
informace. Mnohem náročnější, ba i cennější je určitě snímek „Ledové království“ (3. místo krasová fotografie). Tam už to chce využít um či talent, rozmístit
a správně použít světla a jiné. Náročnost je mnohem
vyšší. Snímek „Za světlem“, jsem dal do soutěže, protože ladí oku i lidem co nefotí podzemí a netuší co
tato práce obnáší. Prostě se líbí a má atmo. Mně se
samozřejmě líbí též, jinak bych ji neposkytl k náhledu,
ba ani neposlal do soutěže.

Kategorie C: Tématická fotografie, téma: „Nezapomenutelné okamžiky“
1. místo: Ivan Kletečka, Za světlem
2. místo: Daniel Horáček,
Samice s mládětem
3. místo: Pavol Kočiš, Unavená ale šťastná

Velkým překvapením byly soutěžní fotografie,
které dorazily až z daleké Indonésie. Po náročném
vybírání, nadepsání a podepsání diplomů a tradičním fotografování poroty proběhlo vyhlašování vítězů v čele se sličnou moderátorkou. Vládla
uvolněná a příjemná atmosféra, vzduchem létaly
vtípky, a my porotkyně jsme nebyly při gratulacích
vítězům ušetřeny polibků.
Speleologická fotografie je velice specifická
a náročná, o to větší výzvou je. Představujeme vám
první místa ve třech kategoriích, které byly hodnoceny porotou. Soňa Karbusická

Falkensteiner Höhle je vodní jeskyně s aktivním tokem, kde voda má celoročně 7°C (díky za vynález neoprénu). Délka jeskyně činní 5,2 km, a je tvořená několika sifóny. Snímek vznikl za druhým sifónem (délka
sifonu 11 m.), místo pořízení fotky cca. 2,1 km od vstupu. Tehdá při této expedici nás tak trochu zlobilo počasí a to silné přívalové deště. Takže nás značně tlačil
čas... A myšlenky na rychlé zvýšení vodní hladiny (po© Petr Buček
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