
 

 
Pořadatel: 
ČESKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLEČNOST 
(též jen ČMS), IČO 00460486, 
sídlem Karmelitská 238/14, Malá Strana, 118 01 Praha 1 

 

Fotografická soutěž pro rok 2022 
HOUBY V DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII  
Kategorie 1 - HOUBY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 
Předmětem snímku je jeden druh houby rostoucí na své přirozené lokalitě.  

Kategorie 2 - VYBRANÝ DRUH HOUBY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 
Druh zvolený vítězem kategorie 1 předchozí fotosoutěže Petrem Včeličkou: 
krásnorůžek lepkavý – Calocera viscosa. 

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

Kategorie 4 - 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 SOUTĚŽE 
1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové ČMS, plnící řádně své členské 
povinnosti. Přihlášením do soutěže se nestáváte členem ČMS. Můžete se však v 
roce 2022 stát členem ČMS, abyste se mohli fotosoutěže účastnit. Splnění členských 
povinností soutěžících je posuzováno k datu uzávěrky vkládání soutěžních fotografií, 
a to ve smyslu článku 4.4 stanov ČMS. Soutěže se nesmí zúčastnit člen 
s pozastaveným členstvím dle článku 4.5. 

2. Jeden autor může v každé kategorii přihlásit maximálně 4 snímky. 

3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby podílející se na závěrečném hodnocení 
(členové hodnotitelské komise a manažer soutěže). 

4. Předmětem soutěže jsou digitální barevné fotografie ve 2D formátu JPG. 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. Soutěžící bezúplatně uděluje ČMS časově a místně neomezenou nevýhradní 
licenci k užití svých soutěžních snímků pro osvětové a propagační účely za podmínky 
uvedení autora snímku. ČMS není povinna licenci využít. Ust. § 2370 občanského 
zákoníku se nepoužije. Do soutěže mohou být přihlášeny pouze snímky, na něž má 
jejich autor právo výše uvedenou licenci poskytnout, jinak soutěžící nahradí ČMS 
veškerou újmu, která by tím vznikla. 

6. Máme zájem o původní autorské fotografie, přednostně takové, které nebyly dosud 
publikovány na internetu. Oproti předešlým ročníkům soutěže však fotografie již 
zveřejněné na sociálních sítích nebo mykologických webech tolerujeme. Uvědomte si 
však, že u fotografií již zveřejněných na internetu je obvykle uvedeno i jméno autora, 
tudíž člen hodnotící komise nemusí zůstat nestranný. Podobným fotografiím mohou 
(nemusí) členové hodnotící komise po upozornění ze strany manažera soutěže snížit 
hodnocení. 

7. Vyřadit fotografii může manažer soutěže (např. po upozornění člena hodnotící 
komise) v těchto případech: 

7a. Je-li jejich autor v rozporu s body 1 až 3 těchto podmínek. 

7b. Fotografie nesplňuje licenční podmínky dle bodu 5. 

7c. Hlavním motivem fotografie není houba, tj. organismus z říše hub (Fungi). Hlenky 
nejsou houby. Podmínku nesplní (např.) ani snímek s žábou sedící na choroši, kde 
hlavním motivem bude shledána žába. 

7d. V kategorii 1 a 2 budou vyřazeny fotografie evidentně vytržených plodnic či jejich 
skupin, včetně fotografií tzv. atlasových. Otočení substrátu i s plodnicí u dřevních hub 
nepovažujeme za vyjmutí z přirozeného prostředí. 

7e. U snímků z kategorie 1 a 3 je nutné uvést české i latinské jméno houby, u snímků 
z kategorie 4 název snímku. Tolerujeme určení do rodu (např. holubinka, Russula 
sp.). Hrubě chybné určení nebo nemožnost deklarované určení druhu (rodu) 
z fotografie alespoň přibližně verifikovat může v kategorii 1, 2 a 3 také vést k vyřazení 
snímku.  

7f. V kategorii 3 budou vyřazeny fotografie zahrnující celou plodnici nebo více 
plodnic. Fotografie celých plodnic i velmi malých hub patří do kategorie 1. 

7g. Na snímku nesmí být uvedeno jméno ani rozpoznatelná zkratka autora. Vyvarujte 
se jakýchkoliv rušivých prvků, vzniklých úpravou ve fotoaparátu nebo v počítači – 
např. rámeček, datum a čas pořízení, GPS souřadnice, apod. 

8. Pro účely publikace vyhodnocených fotografií tiskem (Mykologický sborník) se 
autor zavazuje poskytnout v případě potřeby fotografii ve vyšším rozlišení za 
licenčních podmínek uvedených v bodě 5. 

9. Soutěžícím se stáváte registrací na webové stránce fotosoutěže. Při registraci 
uveďte své přihlašovací jméno (obecně bez vztahu k vašemu jménu skutečnému), 
skutečné jméno a funkční emailovou adresu, pomocí které se s vámi spojíme 
v případě potřeby nebo 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. 

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



11. Uzávěrka pro vkládání soutěžních fotografií je 31. prosince 2022 přesně o 
půlnoci středoevropského času. 

12. O výsledném pořadí fotografií, které nebyly vyřazeny z formálních důvodů 
uvedených v bodě 7, budou rozhodovat výhradně členové hodnotící komise. Třetí 
strany do výsledkové listiny zasahovat nebudou. 

13. Pokud se do pěti let od vyhlášení platných výsledků soutěže ukáže, že některý 
z odměněných vítězů není autorem fotografií, které byly soutěženy jeho jménem, 
nebo se objeví jiné právní problémy spojené s udělenými licenčními právy, bude 
problematická fotografie vyřazena z výsledkové listiny. Pořadí ostatních fotografií se 
tím nezmění. 

14. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu pravidel, případně na 
ukončení soutěže bez náhrady. 

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

Přejeme vám dobré světlo. 

Webová stránka fotosoutěže: 
https://fotosoutez.myko.cz 

 

 

Poučení dle GDPR 

Česká mykologická společnost bude jako správce zpracovávat osobní údaje (jméno, 
příjmení, e-mailová adresa, popř. další kontaktní údaje) poskytnuté soutěžícími pro 
účely uspořádání a vyhodnocení fotosoutěže, zveřejnění jejích výsledků a zveřejnění 
zaslaných fotografií; osobní údaje budou zpracovávány také pro plnění právních 
povinností vůči autorům fotografií-soutěžícím (např. uvedení jména autora při 
zveřejnění fotografie). 

 

 


