
Výzva fotografům Plzně 
 
Katalog drobných památek Křížky a vetřelci hledá fotografy, kteří pomohou s focením 
drobných památek Plzně. V současné chvíli (červen 2017) evidujeme 2152 památek, ale u 
části z nich fotografie chybí a nebo jsou nevyhovující. 
 
Potřebujeme vyfotit: 

1. Jakákoliv díla z katalogu (1 bod) viz. mapa. 
2. Díla s nevyhovujícími nároky na fotografie (2 body), viz mapa s fotkami na výšku a 

mapa s fotkami ve špatné kvalitě. 
3. Díla u kterých zcela chybí fotografie (3 body), viz mapa (zaškrtněte volbu “Díla bez 

fotografie”) 
4. Díla která v katalogu zcela chybí (5 bodů). 
5. Díla zmizelá a bez fotografie (tj. získání fotografie se souhlasem autora k 

publikování) (5 bodů), viz mapa (zaškrtněte volbu “Již neexistující díla”). 
 
Soutěž: Za každé nafocené dílo půjdou získat body. Za každé dílo od jednoho fotografa 
právě jen jednou, počet fotografií jednoho díla počet bodů neovlivní. Bodové ohodnocení v 
závorkách výše. Body jsou přiřazené podle nutnosti, s jakou potřebujeme díla nafotit.  
 

1. Fotografové s největším počtem nafocených děl (respektive bodů) budou slavnostně 
vyhlášeni. 

2. Bude vyhodnoceno 10 nejkrásnějších fotografií (body nerozhodují). Vyhodnocení 
provede porota ve složení  

 
Nároky na fotografie: 

1. Fotografie ideálně na šířku (pokud okolnosti nenutí jinak) s min. rozlišením 1600 x 
1200. 

2. Foceno nejlépe za slunečného počasí a se sluncem v zádech 
3. Výsledné fotografie by měly být dostupné pod volnou licencí CC-BY-SA. Jméno 

autora fotografie bude u každého snímku uvedeno. 
4. Maximálně 3 fotografie jedné památky. Pokud se nachází na památce detail (např. 

nápis, jméno autora), který je nutno vyfotit blížeji, fotografií může být více. 
5. Naši kolegové z Drobných památek zpracovali velmi dobrý návod, jak postupovat (či 

spíš nepostupovat) při focení památek, kterým se bude dobré řídit. 
6. Pokud aspirujete na vítězství v soutěži o nejkrásnější fotografii, nemusíte se zcela 

řídit nároky na fotografii (2, 4, 5) a můžete zapojit svou kreativitu. Památku ale 
prosím vyfoťte i “neumělecky” . 

 
Některá díla jsou uvnitř budov a může být obtížné se k nim dostat. I tak o tyto fotografie 
stojíme, a pokud se se svolením dostanete dovnitř, budeme rádi. Při získávání svolení 
můžete ukázat tištěné mapy, týkající se drobných památek Plzně, které Křížky a vetřelci 

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/
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http://krizkyavetrelci.plzne.cz/dnld/fotosoutez/fotka-na-vysku/
http://www.drobnepamatky.cz/jak-nefotit-drobne-pamatky
http://krizkyavetrelci.plzne.cz/mapa/
https://cs.wikipedia.org/wiki/CC-BY-SA
http://krizkyavetrelci.plzne.cz/ke-stazeni/
http://krizkyavetrelci.plzne.cz/mapa/
http://www.drobnepamatky.cz/


dosud vydali (Vetřelci Plzně, Všichni svatí Plzně, Pomníky a pamětní desky Plzně). Mapy 
jsou k dispozici v Informačním centru na náměstí. 
 
Soutěž probíhá: červen až říjen 2017 
 
Způsob předání fotografií: 
 

1. Nasdílením fotografií na Facebook do skupiny Křížky a vetřelci.  
2. Použijete-li na Instagramu u fotografií hashtag #krizkyavetrelci, automaticky budete 

zařazeni do výzvy. Prosím nahrávejte fotografie v co největším rozlišení a pamatujte, 
že váš příspěvek na sociální síti musí být veřejný. 

3. E-mailem na  krizkyavetrelci@email.cz - nejlépe nasdílením fotogalerie nebo 
odkazem na úložiště. 

4. Přes libovolné úložiště s tím, že nám zašlete odkaz ke stažení. 
5. Osobní předání na datovém nosiči. 

 
Fotografie prosím označte tak, aby bylo jasné, o jaké dílo se jedná. 
 
Projekt Křížky a vetřelci je dobrovolnický projekt, který vznikl v roce 2014 za podpory Pěstuj 
prostor a EHMK Plzeň 2015. Cílem je dokumentace veškerých drobných památek a 
uměleckých objektů ve veřejném prostoru města Plzně.  
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