
Základy ICT
Databáze volných obrázků

Úvod

Na obrázky a fotky se vztahuje autorský zákon a licence.  
Nelze libovolně použít vše, co na internetu najdete.  
Problém se zneužitím autorských práv řeší volně dostupné obrázky. 

Volné licence
 Použití Díla pod těmito licencemi můžete kopírovat, upravovat, distribuovat a zpracovávat. Jde to 

bez získávání dalšího souhlasu i pro komerční účely. Více o používání různých druhů licencí 
se dozvíte v části Základy ICT.

 Typy Obrázky zdarma jsou ošetřeny dvěma druhy licencí. První je Public Domain, jednodušeji 
česky nazváno volné dílo. Jedná se o takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva 
nejsou chráněna. Druhým typem volné licence je Creative Commons Zero, také známé pod 
zkratkou CC0. Tou je označené autorské dílo, ke kterému je přiloženo prohlášení se souhlasem 
s vystavením díla jako volného. Autor se celosvětově vzdal všech svých autorských práv k dílu, 
včetně všech práv souvisejících a práv příbuzných v rozsahu, který je povolen zákonem.

 Podmínky Vždy si před použitím obrázku přečtěte podmínky dané stránky. Každá stránka má svá 
vlastní pravidla, proto hledejte pod jakou licencí je co zařazeno. Stává se totiž, že mezi volné 
obrázky se někdy omylem dostanou i placené nebo na ně odkážou někam jinam.

 Angličtina I když neumíte dobře anglicky, nebojte se použít anglické zdroje. Stačí, když otevřete stránku, 
kdekoliv na textu klikněte pravým tlačítkem myší a zvolíte „Přeložit do jazyka Čeština“. Po 
chvíli čekání se vám stránka sama přeloží. Překlad možná nebude dokonalý, určitě však bude 
srozumitelný.

 Pozor! Vy jste ti, kdo za použití fotografie zodpovídají. Je lepší věnovat čas prostudování a správ-
nému využití licence než čelit případným problémům s porušováním autorského zákona.

Kvalitní zdroje volných obrázků

Zdroje, které jsou uvedené níže, slouží jako doporučení. Pramenů existuje mnohem víc, stačí po-
hledat na internetu. Vyberte si ten, který vám bude nejvíc sedět.

 Pixabay  pixabay.com/cs  
Je to největší fotobanka na fotky zdarma vůbec, obsahuje přes 400 000 souborů. Stačí se zare-
gistrovat a všechny fotografie můžete zdarma použít pro komerční využití, jak v elektronické 
tak v tištěné podobě. Pro lepší orientaci jsou fotografie rozděleny do různých kategorií. Navíc 
je web i v češtině, což platí také pro vyhledávání.



 Dreamstime dreamstime.com  
Jedna z nejlepších fotobank, která, mimo jiné, nabízí cca 150 tis. obrázků zdarma. Úložiště 
má přehledné licenční podmínky a nabízí vyhledávání dle klíčových slov i kategorií. Obsah 
se dělí na dvě části, neplacenou a zdarma. Při výběru obrázku je potřeba zvýšená pozornost, 
abyste omylem neklikli na placený obrázek. Přístup do databáze máte i bez registrace, pro 
stažení obrázků je ale registrace vyžadována.

 Flickr flickr.com/creativecommons  
Tohle úložiště je označované jako komunitní web pro sdílení fotografií. Uživatelé tam na-
hrávají a sdílejí své fotografie pod různými licencemi. Web má přímo samostatnou sekci 
fotografií s Creative Commons licencemi či licencemi podobnými. Neváhejte, kolekce volně 
použitelných fotografií na Flickru je opravdu hodně velká.

 Gratisography  gratisography.com  
Pokud hledáte fotky lidí, toto je správné místo. Jako na jednom z mála serverů je zde najdete 
a můžete použít bezplatně. Někteří autoři přidávají obrázky pravidelně každý týden.

Wikimedia
Commons

 commons.wikimedia.org  
Databáze s více než 30 miliony volně použitelných obrázků, animací, videí a zvuků. Web je 
i v češtině, stačí si ji navolit v menu pod logem.  Sbírka je přehledně členěna do kategorií, ne 
všechny obrázky však mají dobrou kvalitu. Ke stahování není nutná registrace.

 Albumarium albumarium.com  
Databáze má široké pokrytí různých žánrů od zvířat, přes přírodu až po města a architekturu. 
Ne všechny fotografie na této stránce můžete využít komerčně a u všech fotografií je potřeba 
uvádět autora. Proto si u vybrané fotografie zkontrolujte, zda se pro vaše aktivity hodí.

Vyhledávací služby
 Funkce Vedle klasických fotobank je možné ještě využít několik užitečných služeb pro hledání foto-

grafií, které mají specifické způsoby licencování, nejčastěji Creative Commons. Tyto služby 
zpravidla umí prohledávat více zdrojů, takže vás po zadání správných klíčových slov snadno 
přivedou k potřebným fotografiím.

 CC Search search.creativecommons.org  
Tato služba umí hledat v poměrně velkém množství zdrojů, i v některých výše zmíněných. 
Vedle obrázků umí hledat videa a hudbu, takže se může hodit i pro jiné účely.

 Everystock-
photo

everystockphoto.com  
Hledání zdarma dostupných obrázků (uvádí něco přes 21 milionů) z řady zdrojů. Opět zde 
platí, že nalezené obrázky je lepší prozkoumat s ohledem na faktickou licenci.

 Foter foter.com  
Jedna z mnoha alternativ pro vyhledávání fotografií na Flickru s Creative Commons licencí. 
Podobně vám poslouží i Image Finder nebo Photo Pin.


