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Fotografická sout ěž pro rok 2016 

HOUBY V DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII 
1. kategorie - HOUBY V P ŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

Předmětem snímku je jeden druh houby rostoucí na své přirozené lokalitě. 

2. kategorie - VYBRANÝ DRUH HOUBY V P ŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

Druh tradičně zvolený vítězem 1. kategorie předchozí fotosoutěže (ročníku 2013) 
Oldřichem Jindřichem: klouzek sličný - Suillus grevillei. 

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 - SV ĚT 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 SOUTĚŽE 
1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové ČMS, plnící si řádně své členské 
povinnosti. 

2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby podílející se na závěrečném hodnocení 
snímků ani administrátor, zajišťující zdárný technický průběh soutěže. 

3. Jeden autor může v každé kategorii přihlásit maximálně 4 snímky. Soutěžní 
snímky nesmí být před vyhlášením výsledků soutěže veřejně publikovány (např. 
tiskem nebo na internetu). 

4. Předmětem soutěže jsou digitální barevné fotografie ve 2D formátu JPG nebo 
PNG. Soubor fotografie nesmí být větší než 2 MB. Minimální velikost fotografie je 
1 Megapixel, což například odpovídá čtverci o straně 1024 pixelů. Maximální velikost 
fotografie je čtyřnásobkem velikosti minimální – 4 Megapixely. Poměr stran fotografie 
může být od 1:2 po 2:1, tj. v rozmezí 0,5 po 2,0. Doporučené velikosti fotografie jsou 
1280 x 960 (poměr stran 4:3) nebo 1440 x 960 (poměr stran 3:2). 

5. Hlavním motivem fotografie musí být houba (hlenky nepřijímáme, nejde o houby). 

6. U snímků z 1. a 3. kategorie je nutné uvést české i latinské jméno houby, u snímků 
ze 4. kategorie název snímku. Zjevně chybné určení může v 1. a 3. kategorii vést 
k vyřazení snímku. 



7. Soutěžící uděluje ČMS časově neomezenou nevýhradní licenci k užití svých 
soutěžních snímků pro osvětové a propagační účely za podmínky uvedení autora 
snímku. Do soutěže mohou být přihlášeny pouze snímky, na něž má jejich autor 
právo výše uvedenou licenci poskytnout. 

8. Pro účely publikace vyhodnocených fotografií tiskem (Mykologický sborník) se 
autor zavazuje poskytnout v případě potřeby fotografii ve vyšším rozlišení za výše 
uvedených podmínek. 

9. Soutěžícím se stáváte registrací na webové stránce fotosoutěže. Při registraci 
uveďte své přihlašovací jméno (obecně bez vztahu k vašemu jménu skutečnému) 
a funkční emailovou adresu, pomocí které se s vámi případně spojíme po 
vyhodnocení výsledků soutěže. Každý soutěžící se může registrovat pouze jednou. 
Emailová adresa použitá v registraci nebude poskytnuta třetím stranám a slouží 
pouze pro evidenci a komunikaci mezi pořadatelem a soutěžícím. Soutěžící je 
povinen do 15. února 2017 sdělit pořadateli svoji totožnost, v opačném případě bude 
ze soutěže vyřazen. 

10. Po registraci a přihlášení může soutěžící na webové stránce fotosoutěže vkládat 
své fotografie. 

11. Uzávěrka pro vkládání soutěžních fotografií je 31. prosince 2016 ve 23:59:59 
středoevropského času. 

12. Ceny za první tři místa ve všech kategoriích budou dotovány celkovou částkou 
5000,- Kč. Tyto tři pozice nebudou dělené, porota vždy rozhodne o pořadí. 

Předpokládáme, že výsledky fotosoutěže budou zveřejněny do 28. února 2017. 

Administrátorem je Karel Tejkal, na něj se obracejte s případnými technickými dotazy 
a problémy prostřednictvím emailu karel.tejkal@myko.cz. 

Webová stránka fotosout ěže: 
http://fotosoutez2016.myko.cz 

Přejeme vám dobré světlo. 


