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V BRNĚ, 4. 7. 2017 
 
 
ROZHLÉDNĚTE SE KOLEM SEBE, FOŤTE A ZAPOJTE SE DO FOTOSOUTĚŽE 
 
Kancelář architekta města Brna vyhlásila prázdninovou fotografickou soutěž 
nazvanou Inspirace pro Brno. Nechte se inspirovat veřejným prostorem a kouzlem 
detailu na svých prázdninových cestách a pošlete do poloviny září maximálně tři 
soutěžní fotografie veřejného prostoru nebo jeho detailu. Vítězové se osobně 
setkají s městským architektem Michalem Sedláčkem a vedoucím oddělení 
Veřejného prostoru architektem Davidem Mikuláškem.  

 
Cílem soutěže je ukázat místa, která spojují estetiku s funkčností. Zároveň také místa, která v Brně chybí 
a která by si zde obyvatelé dokázali představit. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je na vás, ve které 
budete chtít soutěžit. První kategorie s názvem „Místo plné života“ má za cíl ukázat atraktivní místo, 
které na vás zapůsobilo, na které se chcete vracet a které vám v Brně chybí. K fotografii doplňte, proč 
je tento prostor pro vás nevšední a zajímavý. Druhá kategorie „Kouzlo detailu“ vás nabádá k zastavení 
a rozhlédnutí se kolem sebe. Vyfoťte kouzelný detail, který vás zaujal na dovolené nebo při vašich 
cestách. Na fotografii zachyťte, jak detail doplňuje dané místo a jak do něj zapadá. Opět fotografii 
doplňte místem, kde jste ji pořídili.  
 
Kreativita je zde na místě, nevyhrává fotografie s největší oblibou na sociálních sítích, ale důraz je kladen 
na dvě kritéria. První je obsah fotografie, tedy nevšednost, funkčnost daného místa a jeho význam pro 
město Brno. Jako druhým hodnotícím prvkem je kvalita fotografie, její kompozice, práce se světlem a 
celková atraktivita výsledné fotky. Fotografie bude KAM průběžně publikovat na sociální sítě a všechny 
soutěžní fotografie budou umístěny na dostupné online fotogalerii.  
 
Tříčlenná porota následně vyhlásí tři nejlepší fotografie z každé kategorie, na výhru se tedy může těšit 
celkem šest z vás. Autoři fotografií umístěných na prvním a druhém místě v obou kategoriích se osobně 
zúčastní večeře s městským architektem Michalem Sedláček a jeho kolegou architektem Davidem 
Mikuláškem. Pro všechny oceněné jsou připravené propagační materiály KAM (taška, tričko, diář, 
klíčenka). Soutěžní fotografie zasílejte na mail nawrath.martin@kambrno.cz do 15. září 2017. Do 
předmětu emailu uveďte fotosoutěž KAM a nezapomeňte připojit svoje jméno, příjmení, kontakt a 
emailovou adresu. 
 
Konání soutěže: 4. 7. – 15. 9. 2017 
Email pro odesílání fotografií: nawrath.martin@kambrno.cz 
Témata: 1. „Místo plné života“, 2. „Kouzlo detailu“ 
Ceny: 1.+2. místo: večeře s Michalem Sedláčkem a Davidem Mikuláškem, propagační předměty KAM; 
3. místo: propagační předměty KAM. 
Kompletní zadání:  
http://kambrno.cz/wp-
content/uploads/2017/07/inspirace_pro_BRNO_FOTOSOUT%C4%9A%C5%BD.docx.pdf 

 
 
www.kambrno.cz 

mailto:nawrath.martin@kambrno.cz
mailto:nawrath.martin@kambrno.cz

