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Hlavním cílem Botanické fotogalerie je vytvořit atlas a klíč na určování rostlin pomocí fotografií. 

Abychom tohoto cíle dosáhli, je potřeba do ní zahrnout co největší počet druhů cévnatých rostlin 

České republiky. Vyfotografovat všechny druhy je však pro nás téměř nesplnitelným úkolem a 

budeme vám proto vděčni, pokud nám chybějící fotografie zašlete. Pokud vaše fotografie 

vybereme, vystavíme je samozřejmě s vaším jménem. Odkaz na své fotografie pak najdete přímo u 

vašeho jména v sekci „autoři“ (viz autoři). Fotografie budou volně stažitelné a povoluje se jejich 

využití pro výuku. Autorská práva však budou patřit jen vám a jen vy můžete rozhodnout, zda 

povolíte jejich použití i pro jiné účely (viz autorská práva). 

Naší snahou je vytvořit kvalitní, volně přístupnou galerii bez rušivých reklam. Kvalita spočívá 

nejen ve správné determinaci a dobré grafice, ale také v uvedení data a lokality, kde byla fotografie 

pořízena. Tento údaj je důležitý také kvůli zpětné kontrole správnosti určení rostliny a má podobný 

význam jako scheda u herbářového dokladu. 

Kromě fotografií uvítáme i pomoc při digitalizaci databáze zajímavostí o rostlinách, které čerpáme 

z různých publikací. Jedná se o přepisování vybraného textu, při kterém se ale můžete dozvědět i 

lecos zajímavého a pomůžete obohatit dosavadní galerii. 

 

Jak se stát spoluautorem? 

 Zašlete na ukázku minimálně 10 fotografií planých nebo zplanělých cévnatých rostlin 

rostoucích v České republice. Rostliny mohou být vyfotografovány i v zahraničí, musí však 

být v tomto seznamu: http://www.botanickafotogalerie.cz/druhy_seznam_komplet.php. 

Fotografie musí mít originální rozlišení a formát jpg nebo jpeg. Fotografie zašlete na 

emailovou adresu danmich@email.cz. Pokud jsou fotografie příliš velké, aby byly poslány 

elektronickou poštou, můžete využít některou z internetových úschoven (např. 

http://www.uschovna.cz). 

 Fotografie vyberte pouze takové, které a) v galerii zatím chybí (druh nebo část rostliny), b) 

které jsou výrazně kvalitnější, než ty, které v galerii již jsou (viz seznam). 

 U každé fotografie uveďte vědecké jméno rostliny (rod i druh, např. Abies alba). Jméno 

může být přímo v názvu souboru, nebo mohou být fotografie roztříděny do popsaných 

složek. 

V co nejkratší době (přibližně do týdne) vás kontaktuji a případně se domluvíme na dalším postupu. 

Těšíme se na spolupráci  

Dana Michalcová a kol. 
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