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Albert „ShAun“ Ferkl  Hlava mezi koleny
galerie autora: mashaunix.rajce.net

PAvel Šenk  Den NATO 2006
galerie autora: pavelsenk.rajce.net

JAn SkráŠek   Mysterium 
galerie autora: jensebastien.rajce.net

MAgdAlenA hrStková  Enjoy!
galerie autorky: altcha.rajce.net

duŠAn ŠuStr  Zima
galerie autora: harry-potter.rajce.net

lAdiSlAv vlček  Sobota Roudnice 
galerie autora: ladislaf.rajce.net

hynek verMouzek  Zoo Brno
galerie autora: hynna.rajce.net

toMáŠ brAvený   ZOO Praha 
galerie autora: braveny.rajce.net

benJAMin ryŠAvý  Španělsko 
galerie autora: benjaminrysavy.rajce.net

olgA krAtochvilová  61 7am, 31 C
galerie autorky: yonolga.rajce.net

richArd bArtoŠ  Finito 
galerie autora: riba.rajce.net

JAroSlAv bAlcAr  Správné kafe 
galerie autora: balci.rajce.net

MichAl novotný  Na dráze
galerie autora: raptor-riders.rajce.net

MArtin kozák 
Půlmaraton 
galerie autora: 
mk.rajce.net

Petr MyŠkA  Mexická zátiší 
galerie autora: tomato22.rajce.net

Vystavte si fotky 
Zvládne to každý

1.  Na stránce www.rajce.net si založte 
zadarmo účet, kde si zvolíte přezdívku. 
Vaše alba pak budou uložena na 
adrese „přezdívka“.rajce.net. 

2.  Po vytvoření účtu budete navedeni 
na stažení programu, pomocí kterého 
fotky na rajče rychle a jednoduše 
nahrajete. 

3.  Program spustíte, vyberete složku 
s fotkami, pojmenujete album 
a program se o ostatní postará sám. 

4.  Odkaz na výsledné album můžete 
poslat e-mailem kamarádům. 

Adresa „přezdívka“.rajce.net vám 
zůstává navždy, proto se mohou vaši 
známí dívat na vaše alba a mít tak 
přehled o tom, co děláte. 

A pokud postup zapomenete, najdete ho 
na adrese www.navody.rajce.net nebo 
se můžete obrátit na info@rajce.net.

hAnkA leSová
 Karel a Karel 

galerie autorky: 
gymik.rajce.net

kAteřinA  
králová

Mnichov 2007
galerie autorky: 

kateking.rajce.net

Petr koSek  Gejzíry El Tatio
galerie autora: kocourovo.rajce.net

MArtA černická  Fuiíííííí 
galerie autorky: martac.rajce.net

zdenkA vAlů  Tandemový seskok padákem 
galerie autorky: prosteja1.rajce.net

Rajče.net, největší 
české fotoalbum na 

internetu dnes pokoří 
magickou hranici 100 

MILIONŮ SNÍMKŮ. 
Jak dlouho se těch 

neuvěřitelných 
100 milionů fotek 

scházelo dohromady? 
Necelé čtyři 

roky.

P
řed čtyřmi lety začala nová 
éra fotografií na inter-
netu v Česku, zrodilo se 
rajče.net. Miroslav Buček 
chtěl tehdy svým přáte-
lům zjednodušit způsob, 

jak se pochlubit svými fotografiemi. 
O stránkách, kam si mohou návštěvníci 
pomocí jednoduchého programu zdar-
ma umístit neomezený počet snímků, 
se začaly mezi lidmi brzy lavinovitě 
šířit informace. Po roce své existence 
už vystavovalo rajče.net milion fotek, 
o rok později 10 milionů, loni počet 
stoupl na 50 milionů. A právě dnes se 
tu objeví fotografie s pořadovým číslem 
100 000 000. 

Zpočátku brali zakladatelé projek-
tu, programátoři Miroslav Buček a Jiří 
Borek, provozování stránek jako zají-
mavý koníček, ale jeho úspěch jim 
postupně začal přerůstat přes hlavu. 
V té době o službu projevili zájem 
velcí hráči českého internetu a koncem 
roku 2006 se rajče.net ocitlo pod kří-

dly největšího zpravodajského serveru 
iDNES.cz. 

V současnosti si na Rajče.net nahrává 
své fotografie více než 170 tisíc uživa-
telů všech věkových kategorií. Jejich 
fotoalba měsíčně přilákají okolo 700 
tisíc internetových návštěvníků.

Ty jsou určeny každému, kdo chce 
svoje snímky jednoduše a rychle ukázat 
svým příbuzným či přátelům. Kdo se 
někdy pokoušel poslat fotky e-mailem 
a zažil, co problémů je s tím spojených, 
ví o čem je řeč. Rajče tohle řeší, není 
nic jednoduššího než si vytvořit inter-
netové fotoalbum a adresu poslat všem. 
A pak se vám nestane, že fotky ze škol-
ního srazu uvidíte při stejné příležitosti 
až za dalších deset let,  naopak, snímky 
mohou všichni vidět už druhý den.

V současné době provozovatelé 
pouštějí do ostrého provozu tisk fotek 
přímo z rajčete a rozšiřují se i další 
služby, například možnosti komentářů 
k fotkám nebo nahrávek videa přímo 
do alb. (vik)

MiroSlAv zítek  Etosha Park – zebří dvojčata 
galerie autora: dominikjanda.rajce.net

StAniSlAv Jirák   Před letem
galerie autora: godspeed.rajce.net


