Foťte
ještě lépe!
11 tipů, které z vás udělají opravdového fotografa
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Prohlášení
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Děkuji
za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu souhlasíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu
a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V tomto materiálu
můžete najít informace o produktech a službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru
k této problematice.
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Fotografie se dá naučit

Žasli jste někdy nad nádhernými fotografiemi někoho jiného a povzdechli si „nojo, holt na to máš oko”? A z vlastních
fotografií jste občas i rozčarovaní a říkáte si, že to vypadalo mnohem líp, když jste to fotili, ať už to bylo cokoli?
Mám pro vás dobrou zprávu. Dobrá fotografie není doménou pár talentovaných a není v tom ani žádné kouzlo. Je to jen soubor
pravidel, která se může naučit kdokoli, i vy. A je jedno, zda fotíte zrcadlovkou, automatem nebo mobilem.
Upřímně, nemyslím si, že mám nějaký zvláštní talent, díky kterému jsem se mohl 15 let focením živit. Jen jsem se naučil pár
(hlavně kompozičních) pravidel a ta jsem pak používal tak dlouho, že už dnes na ně nemusím myslet, díky tomu můžu reagovat pohotově
a podaří se mi občas zachytit i zajímavý moment. Pár jednoduchých pravidel a praxe, a z neumětela, kterým jsem byl, se stane profík.
Nic víc v tom není.
A teď to naučím i vás. Naučím vás těch pár pravidel, která ze mne udělala profesionálního fotografa a je jen na vás, jak často si je
budete připomínat, aby vám „přešla do krve”. Každopádně – přečtení eBooku samo o sobě nepomůže, pokud pravidla nezkusíte
uplatnit v praxi. Nejdůležitější z pravidel je tedy to poslední – foťte tak často, jak to bude možné. Jen tak se z vás stane skvělý fotograf.
Věřte mi, že kdybyste viděli mé první fotky, první, co by vás napadlo, by bylo „to já fotím líp”. Jakákoli fotka, kterou uděláte dnes s digitálním
fotoaparátem, je mnohem lepší, než mé první fotky na černobílý film. Naučil jsem se fotit i přes to, že mě každé stisknutí spouště stálo
několik korun (film, vyvolávání), a pár dalších potom za nazvětšování fotek. Vy můžete „trénovat” úplně zdarma. Jakmile si jednou
pořídíte foťák, baterky a kartu, nutné investice skončily a naučit se fotit už vás další peníze stát nebude.
Velice doporučuji si těchto 11 pravidel vytisknout nebo přepsat na tvrdou odolnou kartičku (str. 19), a pak
a) nosit ji vždy a všude zároveň s fotoaparátem (mobilem, tabletem, ať už fotíte čímkoli);
b) před dovolenou si ji číst alespoň 14 dní jednou denně; zabere vám to tak tři minuty – potom už žádnou kartičku
nebudete potřebovat!
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Příprava, technika a údržba
Abyste mohli pravidla vůbec použít, musíte se postarat, aby foťák vždy fungoval. Není pro fotografa větší frustrace, než když by
děsně rád fotil, ale vlastní vinou nemůže.
NIKDY NEDOPUSŤTE, ABY:
1) vám došly nabité baterie
2) vám došlo místo na kartě
vysvětlení:
1 - Baterií mějte dostatečnou zásobu, já mám vždy minimálně dvě náhradní plně nabité s sebou pro každý přístroj, kterým budu fotit.
Jedu-li na delší cestu, samozřejmě beru i dobíječku.
2 - Při dnešní supernízké ceně velkokapacitních karet není nejmenší důvod, abyste neměli alespoň 8 nebo 16 GB kartu v každém přístroji,
podle toho, jak velké soubory (kolik MB) váš foťák vytváří.
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mám pro vás ještě DALŠÍ DVĚ PRAVIDLA:

3) pravidelně před první fotkou dne kontrolujte, zda máte čistý objektiv
a noste s sebou VŽDY s foťákem i utěrku (nebo celou čistící soupravu)
4) vždy foťte na nejvyšší kvalitu s nejnižší kompresí, jakou váš přístroj umožňuje
vysvětlení:
3 - Objektiv je okem fotoaparátu. Když máte něco v oku, také špatně vidíte. Foťák je na tom podobně. Nenechte špínu a mastnotu
kazit vám zbytečně fotky.
4 - Je dost nepříjemné, když se vám povede skvělá fotka a máte ji jen v nízkém rozlišení, takže po vytištění není pěkná
nebo se nedá dostatečně zvětšit. Naproti tomu, zmenšit ji můžete vždycky.
Před delším focením, třeba ohňostroje, kamarádovy svatby nebo vyhlašování vítězů čehokoli, si vyměňte baterku za novou, i kdyby ve staré
bylo ještě trochu „šťávy”. Nechcete přece, aby vám baterka došla právě v okamžiku, kdy potřebujete fotit.
Před každým focením překontrolujte celé nastavení přístroje: citlivost, vyvážení bílé, nastavenou kvalitu fotek. Nechcete po focení zjistit,
že jsou všechny fotky neostré (vypnutý autofokus), modré (špatné vyvážení bílé) nebo černé (zapnutá podexpozice odminule).
A teď se vrhneme na pravidla, která vaše fotky vypilují k překvapivé a nebývalé kvalitě. A pamatujte: PRAVIDLA MŮŽETE ZAČÍT PORUŠOVAT
AŽ POTÉ, CO JE MISTRNĚ ZVLÁDNETE.
UPOZORNĚNÍ: Upravujte VŽDY jen kopii fotografie, ať se k originálu můžete vrátit!
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1. Ořez
NEJLEPŠÍM PŘÍTELEM FOTOGRAFA JSOU NŮŽKY.
Každou fotografii nakonec ořízněte a počítejte s tím již při pořizování snímku. Uřízněte cokoli, co není hlavním ani vedlejším důležitým
prvkem fotografie:
Uřízněte špičky nohou lidí mimo záběr, čisté nezajímavé nebe bez mráčku, uřízněte všechno neúplné, co nezasahuje do hlavního motivu.
Srovnejte obzor, má-li být vodorovný, a pak ořízněte bílé okraje.
Nejste-li si jisti, vytvořte druhou kopii fotky, ořízněte ji podle libosti a výsledek porovnejte. Hlavně nikdy neupravujte samotný originál.
Později můžete objevit nové, pokročilé úpravy a originál je vždy to nejkvalitnější, co můžete upravovat. Nejste-li si jisti ani pak, požádejte
o názor někoho třetího. „Řežte až na kost”, dokud nezbude na fotografii jen to skutečně podstatné, co na fotce skutečně být má, aby byla
pochopena pozorovatelem.
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2. Kompozice
ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ V OBRAZE URČUJE DOJEM Z FOTKY.
Kompozice je tím nejdůležitějším, co dělá na pozorovatele dojem. Budeme se jí věnovat v několika následujících bodech.
Prvním pravidlem kompozice je pravidlo třetin:
Neumisťujte nic do středu fotografie, posuňte to do první nebo druhé třetiny obrázku, ať už svisle, nebo vodorovně: obzor, Máňu s Eiffelovkou
v pozadí, zajímavý strom, jakoukoli další svislou nebo vodorovnou linku. Vyhýbejte se středu vždy, když to jde jinak. Jsou výjimky, ale
většinou to jinak jde. Ať není nic přesně uprostřed!
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3. Výrazný prvek v „obrazu”
VY URČUJETE, ČEHO SI POZOROVATEL NA FOTCE VŠIMNE.
Vyberte jednu věc, která bude tvořit hlavní motiv fotografie. Obvykle je to věc, která je nejblíže - je největší a tudíž dominantní. Je tento
objekt dostatečně zajímavý? Fotíte ho z toho nejzajímavějšího úhlu? Pokud se hýbe, zachyťte ho v zajímavém okamžiku: Člověka při
výrazném gestu, motýla s rozevřenými křídly, aby byla vidět kresba, psa když štěká či vyje, mořskou vlnu těsně před zborcením. Je-li
pohyb příliš rychlý a foťák nereaguje na zmáčknutí spouště okamžitě, nastavte si sériové snímání, později vyberete z mnoha snímků ten
nejpovedenější. Pokud se držíte mých úvodních pravidel, místa na kartě máte dost a nikdo se vás nebude ptát, kolik fotek jste vyplýtvali,
než se vám ta jedna povedla. Počítá se poze výsledek.
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4. Zlatý řez
URČETE, CO LIDÉ UVIDÍ JAKO PRVNÍ.
Lidské oko fotografii zpravidla prohlíží tak, jako čteme - tedy u nás zleva doprava a shora dolů. Přirozená cesta oka obrázkem je po trajektorii
ve tvaru písmene Z.

Nejdůležitějšími body, kterých si pozorovatel všimne jako prvních, jsou průsečíky „třetinových linek” z bodu 2, jako na následujících
obrázcích.
Právě do jednoho z těchto průsečíků (zlatých řezů) umístěte bod, který jste vybrali jako hlavní motiv fotky: hlavu Máni, motýla nebo
štěkajícího psa. Vyberte ten ze čtyř bodů „zlatého řezu”, aby i zbytek obrazu byl „čistý” a bez zbytečných prvků, které rozptylují pozornost.
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5. Vedení linie obrazem
VEĎTE OKO POZOROVATELE JAKO NA VODÍTKU.
Máte v obraze nějakou linii nebo křivku? Třeba silnici, řeku nebo řadu patníků? Ano, správně, linie nemusí být vždy souvislá, důležitý je
DOJEM, že jde o linii. Linii vlastně v hlavě pozorovatele vytváříte vy, tím, jak ji ve fotografii zvýrazníte.
Linii veďte úhlopříčně mezi protějšími rohy fotky; veďte ji po třetinách a můžete ji třeba zakončit v některém „Zlatém řezu” svým hlavním
prvkem. Lidské oko se „sklouzne” po linii a ta ho dovede až k ústřednímu motivu. Hrajte si a experimentujte, každou linii veďte několika
různými způsoby a pak výsledky porovnejte. Který způsob na vás dělá největší dojem?
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6. Barvy
BARVY, KTERÉ NEVYVOLÁVAJÍ EMOCE, JSOU ZBYTEČNÉ.
Jsou barvy, které jsou-li vedle sebe, zvětšují dramatický účinek fotografie. Jsou to především barvy opačné, jako je modrá a žlutá nebo
purpurová a zelená. Jinak zase působí fotky, kde jsou všechny barvy tlumené a navzájem podobné, jako třeba mušle na písku. Všímejte
si, jaké barvy mají hlavní objekty a stavte je do vzájemného kontrastu a naopak, které barvy v záběru působí rušivě.
Někdy jsou ale barvy na závadu, jako když chcete vyfotit farmáře na poli a on si zrovna dnes oblékl červenou bundu, která působí jako
pěst na oko.
Naštěstí se z každé barevné fotky dá udělat černobílá a máte přitom větší možnosti, než když si na foťáku nastavíte rovnou černobílé
focení. Vždy foťte nejdříve na barvu - ale u každé fotky se rozhodněte, zda jsou barvy vůbec potřeba. Nepůsobí spíše rušivě? Černobílá
fotka působí vždy trochu umělecky a starosvětsky, i když ji fotil amatér jen na mobil.
Další studium: převod RGB do černobílé, BW RGB conversion (vyhledejte si sami)
(opačné barvy, tlumené barvy)
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7. Dotek linií
ŽÁDNÉ DVĚ LINIE V OBRAZE SE NESMÍ JEN DOTÝKAT.
Buď by od sebe měly být dál (u fotky 10x15 cm dva milimetry a víc), nebo se naopak prolínat a protínat. To samé platí pro linie a okraje
fotografie, každá linie by měla být od okraje v dostatečné vzdálenosti nebo vybíhat z obrazu ven. Zpočátku si toho při focení často
nevšimnete, ale budete-li na to myslet, přejde vám pravidlo do krve a budete si na to dávat automaticky pozor.
To se ale částečně týká i bodů, kde se objekty dotýkají okraje fotky. Nikdy nevypadá dobře, je-li něco příliš u kraje nebo se ho přímo
dotýká.
Je to jedna z nejnáročnějších věcí na uhlídání a poslední věc, kterou fotograf kontroluje, než zmáčkne spoušť. Je-li dotek s okrajem fotky,
zvětšete záběr. Je-li uvnitř obrazu, změňte trochu svou pozici.
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8. Změna pozice fotografa a perspektiva
JEDEN KRŮČEK STRANOU DOKÁŽE ZÁZRAKY.
Ruší vás něco v obraze? Dotýkají se vám některé linie? To zpravidla vyřeší obyčejný krůček doleva či doprava, případně se přikrčte nebo
na něco vylezte, zkrátka změňte pozici foťáku. Často jen drobný pohyb znamená velkou změnu na výsledné fotografii.
Využívejte perspektivu - čím je k vám nejbližší objekt blíž, tím dramatičtější perspektivu vytvoříte. Malé automaty a mobily mají obrovskou
hloubku ostrosti – znamená to, že ostré jsou jak objekty blízko u vás, tak i ty vzdálené. Zároveň často mají režim MAKRO na focení velmi
blízkých objektů, který někdy umožňuje zaostřit i na předměty pouhých pár centimetrů vzdálené. Využívejte toho k vytvoření dramatické
perspektivy a přitom používejte celou plochu obrazového pole, jinými slovy, foťte „od kraje do kraje” (ale pozor na dotek linií s okrajem fotky!).
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9. Doplňkový záblesk
NEJEN TMA JE DŮVOD PRO ZAPNUTÍ BLESKU.
Fakt. Ostré slunce vytváří ostré stíny. Nezbavíte se jich, pokud fotíte z dálky Eiffelovku, ale pokud zabíráte Máňu z metru, blesk vám pomůže
trochu nasvětlit stinné části jejího obličeje a Máňa nebude nadávat, že na fotce vypadá jako strašidlo.
Nestačí ale mít blesk zapnutý v automatickém režimu, musíte ho přepnout do režimu „blýskni vždy”. Jinak expozimetr může vyhodnotit, že
je světla dost, a blesk nezapne.
Při doplňkovém záblesku se také rychleji vypotřebují baterky a proto myslete na jejich dostatečnou zásobu nebo průběžné dobíjení
náhradních baterií.

Skupinka by byla bez blesku buď tmavá, nebo
osvícená krajina za nimi přeexponovaná.
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10. Vzbuďte emoce
OČI JSOU BRÁNOU DUŠE.
Vždy si lépe zapamatujeme věci, které jsou spojeny s nějakou emocí. Pokud chcete, aby si lidé vaše fotky pamatovali a chválili je, snažte
se v nich svými fotografiemi vzbudit emoce. Docílit toho můžete hlavním motivem, ale i kombinací barev, kompozicí nebo atmosférou
fotografie.
Z výběru fotek, které ukazujete, předem vyhoďte ty, ke kterým máte pouze citový vztah vy jako autor a cizímu člověku bez znalosti
okolností nic neřeknou. Buďte k sobě kritičtí, ukazujte jen to nejlepší, co jste vyfotili a Máňu před Eiffelovkou radši nechte v domácím albu.
Protřiďte podle tohoto klíče všechny fotky, které jste již zveřejnili na Facebooku, Zoneramě, Pinterestu nebo Rajčeti a nechte tam jen ty
nejlepší, které dokážou něco říci i bez předchozího citového vztahu k nim.
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11. Fotit, fotit a fotit
ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL. OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI. JEDNOU UDĚLAT JE JAKO STOKRÁT POPSAT.
Foťte pořád a všechno, co by za to mohlo stát. Foťte i v zimě. Máte volnou chvilku na chalupě? Zkuste najít aspoň jeden dobrý záběr.
Čekáte na někoho? Rozhlédněte se, zda by něco kolem nestálo za fotku. Pamatujte, jde o tréning a nikomu ji nemusíte ukazovat, když se
nepovede. A pokud čekáte na zastávce a zrovna u sebe nemáte foťák, přečtěte si alespoň kartičku s jedenácti pravidly. Jděte občas na
fotovýstavu nebo si kupte fotografický časopis. Já jako inspiraci miluju PhotoLife a mám doma většinu starších čísel, která vyšla.
já dnes:

J. N. ve 33 letech

Bez

J. N. v 18 letech

foťáku
ani ránu!
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POUŽIJTE NĚKOLIK PRAVIDEL NAJEDNOU
Jak jste si mohli všimnout v tomto eBooku, mohl bych část fotek přemístit do jiné „kapitoly” a použít je u jiného pravidla, než u kterého
byly původně, a přitom by jako příklad posloužily stejně dobře. Je to proto, že při focení (dnes již spíš podvědomě) zapojuju do hry hned
několik pravidel najednou. Tak docílíte nejúčinnějšího mixu a vaše fotografie budou opravdu působivé.
Pravda je, že porušení jednoho pravidla může ve skutečnosti znehodnotit fotku, kde se vám podařilo dodržet několik jiných. Může se vám
například povést skvělá kompozice s výrazným a zajímavým objektem v popředí, ale přitom si nevšimnete, že se vám v jednom místě
dotýkají linie. Nebo vytvoříte skvělou kompozici, počkáte si na správný okamžik a při cvaknutí zjistíte, že jste zapomněli aktivovat blesk,
který potřebujete k vyrovnání světla.
Popravdě, tomu se nevyhnu ani já. Často si to uvědomíte už při stisknutí spouště a pokud to lze, můžete to dalším záběrem opravit.
Nemudrujte, kolik fotek jste vyplácali, než jste dosáhli ideálního záběru. Prostě to nikomu nemusíte říkat a nikomu je nebudete ukazovat.
Čím častěji se vám to stane, tím lépe si to budete pamatovat a příště si na to možná vzpomenete již před „cvaknutím”.
Velmi doporučuju nosit si s sebou kartičku (vytisknutou str. 19) a před každým focením si zásady zopakovat, nebo alespoň si je pár dní
předem čas od času přečíst, než odjedete na dovolenou. Účelem je, abyste vám pravidla přešla natolik do krve, že na ně nebudete muset
myslet a chyby nebo správnou kompozici prostě „uvidíte” hned.
Nejlepší na tom je, že co máte v hlavě, už Vám může vzít jen doktor Alzheimer (nebo také čas, pokud to neprocvičujete) a dokud budete
fotit, budete už navždy fotit DOBŘE a bez ohledu na to, jaký máte zrovna po ruce foťák.
V této souvislosti ještě jedna rada:
Samozřejmě, že nejraději fotím zrcadlovkou. Ale nechci se s ní tahat vždycky.
Proto mám u sebe po 98 % času také malý Lumix TZ-10, který je sice malý, ale má i plně manuální režim, výkonný zoom a široký záběr.
Díky tomu jsem VŽDY PŘIPRAVEN fotit. Dokonce i když zrcadlovku mám, zvolím někdy kvůli větší hloubce ostrosti malý foťák.
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Úžasné fotky z dovolené

str. 18

Zálohování
Vytvořte si systém a ten dodržujte.
Já mám například tento:
1. fotky zkopíruji na pevný disk (na kartě zatím stále zůstávají originály)
2. hromadně je přejmenuji pomocí Total Commanderu
3. vytvořím kopii všech (již přejmenovaných) fotek - na externím disku nebo CD
4. smažu kartu, vynuluji počítadlo a nastavím foťák tak, aby s ním šlo okamžitě fotit
Všimněte si, že od začátku zálohování existují v každou chvíli minimálně dvě kopie. Když vám pak spadne systém uprostřed kopírování,
máte jistotu, že o fotky nepřijdete.
Přejmenování: Název fotky má vždy stejnou strukturu - rok-měsíc-den, název akce, pořadové číslo fotky. Např. 2016-07-30 Brdy 008.jpg.
Díky tomu se mi libovolně staré fotky budou vždy řadit podle data, kdy byly pořízeny.
Jak vybrat fotky k uchování: Pokud nemáte tu nejhůře placenou práci pod sluncem, NEVYPLATÍ SE VÁM investovat čas do třídění
fotek. CD i harddisky jsou dnes tak levné, že ušetříte, když nebudete fotky vůbec mazat a zazálohujete všechny. Kupte si externí 1000 GB
harddisk a bude pravděpodobně trvat mnoho let, než ho jen zpoloviny zaplníte.
Foťák včas (hned po vyprázdnění) nastavuju na takové výchozí hodnoty, abych mohl rychle „tasit”, nic nemusel nastavovat a docílil co
nejlepší fotky. Pokud pak světelné podmínky vyžadují jiné nastavení a je na to čas, můžu to udělat dodatečně. Ale jistota „prvního výstřelu”
vyžaduje co nejuniverzálnější nastavení.
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11 tipů, které z vás udělají opravdového fotografa
1. Ořez: 		

NEJLEPŠÍM PŘÍTELEM FOTOGRAFA JSOU NŮŽKY.

2. Kompozice: 		

ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ V OBRAZE URČUJE DOJEM Z FOTKY.

3. Výrazný prvek v „obrazu”: 		
4. Zlatý řez: 		

URČETE, CO LIDÉ UVIDÍ JAKO PRVNÍ.

5. Vedení linie obrazem:
6. Barvy: 		

VY URČUJETE, ČEHO SI POZOROVATEL NA FOTCE VŠIMNE.

VEĎTE OKO POZOROVATELE JAKO NA VODÍTKU.

BARVY, KTERÉ NEVYVOLÁVAJÍ EMOCE, JSOU ZBYTEČNÉ.

7. Dotek linií 		

ŽÁDNÉ DVĚ LINIE V OBRAZE SE NESMÍ JEN DOTÝKAT.

8. Změna pozice fotografa a perspektiva: 		
9. Doplňkový záblesk: 		
10. Vzbuďte emoce: 		

JEDEN KRŮČEK STRANOU DOKÁŽE ZÁZRAKY.

NEJEN TMA JE DŮVOD PRO ZAPNUTÍ BLESKU.
OČI JSOU BRÁNOU DUŠE.
11. Fotit, fotit a fotit
ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL.
OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI.
JEDNOU UDĚLAT JE JAKO STOKRÁT POPSAT.

Bez foťáku ani ránu!

Úžasné fotky z dovolené

str. 20

Jiří Nosek
* 1975
Fotím přibližně od 16 let. Začal jsem s tím, abych měl památku na všechny přátele a akce, až budu jednou starý dědek.
Po maturitě jsem šel pracovat jako redaktor do novin a ke svým článkům jsem občas používal vlastní fotky. Fotil jsem často na folkových
koncertech a festivalech a reportážemi odtud pro různé týdeníky jsem si přivydělával.
Pak mě odvedli. Na vojnu jsem jít nechtěl a sehnal jsem jako jeden z posledních civilku jako fotograf u veřejnoprávní ČTK. To byla má
vysoká škola focení, tehdy jsem se toho naučil nejvíc. Nebylo přípustné nepřinést z akce aspoň jeden perfektní záběr a všichni kolegové
byli mnohem lepší než já. Denně jsem měl srovnání jejich a své práce.
Focením jsem se na volné noze živil 15 let – koncerty, rozhovory, tiskovky, maturiťáky, svatby, oslavy, architekturu, pro zábavu pak přírodu,
odrazy, vandry a další akce s přáteli.
Na 5 let jsem se nechal zaměstnat v minilabu v Lázeňské, kde jsem dělal náročné retuše ve Photoshopu a velkoformátový tisk a fotil
návštěvy cizokrajných delegací pro předsedu Poslanecké sněmovny.
Pak jsem vyrazil do světa. Čtvrt roku jsem pracoval na Guernsey jako pokojská (a po odpolednách focení), čtvrt roku v Londýně jako
telemarketér (a po odpolednách focení) a v r. 2008 jsme se vydali s přáteli na čtvrt roku do Thajska, Laosu, Kambodži a Vietnamu, odkud
jsem přivezl na 60 000 fotek.
Na jaře r. 2009 jsem dostal mrtvici a protože při profi focení musíte být pohybliví a hbití, musel jsem dráhu fotoreportéra opustit. Dnes
vydávám lidem knihy na zakázku a to už je úplně jiný příběh.
Nejvíc si zafotím, když se jednou ročně vrátím do Asie, jmenovitě Vietnamu a Thajska. Tam dobíjím baterky a cvakám spouští jako kdysi.
Odkaz na asijskou fotogalerii najdete ZDE.
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