
Fotografie jsou tvořeny fotografem. Nikoliv kamerou.

Bez ohledu na Vaše vybavení můžete udělat lepší fotku. 

Rozhodující je kompozice a světlo.

Než začnete pálit - I.

Pravidlo třetin
Základní kompoziční pravidlo. Je jich víc,
ale tohle funguje. Rozdělte si fotku na

pomyslné třetiny a hlavní motiv umístěte
přibližně do průsečíku jednoho z bodů.

Vypadá to lépe než středová kompozice.

Zaostření
K upoutání pozornosti zaostřete na hlavní
motiv, který chcete divákovi sdělit. U lidí či

zvířat to budou oči. Pouze krajiny 
 a architektura obvykle snesou ostré

všechno od popředí do pozadí. Kompletně
ostrá fotka působí často zmatečně.

Hloubka
Kromě zaostření dodáme fotografii hloubku
rozdělením barev, chladné tóny na pozadí a

teplé ne popředí nebo opačně jako na
fotografii vedle.

Vodící linie
Vodící linie, zábradlí, plot, čáry na silnici,

řeka, polní cesta vedou oči logickým
směrem diváka po obraze k hlavnímu

motivu. Využívejte je.

Tvary a Barvy
Teorie barev a tvarů je na knížky, ale úplně
ve zkratce, barvy proti sobě na barevném
kruhu k sobě ladí. modrá/oranžová nebo

červená/zelená. Můžete tomu někdy
přizpůsobit oblečení. Modrá košile a

zelené auto budou vypadat nejspíš divně.
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Krajiny, architektura

Barvy
Tady se hraje na zářivé barvy, využívejte je.

Nepleťe si ale zářivé barvy s opičárnou
HDR, kterou někdy spustí mobily sami.

Obvykle to dopadá katastrofálně a fotky
mají k přirozenosti kilometry daleko. Ale
krajiny mají barvy rády, kór ty podzimní.

Zaostření
Krajiny a architektura častou snesou ostré

všechno od popředí do pozadí. Takže
 i majitelé mobilů mohou udělat slušnou

fotku. Použijte vysokou clonu, klidně f 8,0 
a vyšší. Zaostřete na nekonečno nebo cca
do 1/3 vzdalennosti a ostré bude všechno.

Formát
Krajiny často vyniknou v

panoramatickém formátu,
taková ta nudle na šířku, třeba

16:9. Využijte toho.

Počasí
Ráno, pozdě večer, zlatá či modrá hodinka,
po bouřce, to je to, co dodá fotce šmrnc.

Ostré polední slunce a čistě modrá obloha
to fakt není. Tady to mobily moc nedávají.
Sorry jako, ale je to tak. Ale i tak to zkuste.

VybAvení
Určitě stativ, hodí se polarizační filtr,

dálková spoušť či samospoušť.  
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Lidé a zvířata

Vzdálenost &
barvy

Až si budete myslet,že jste dost blízko...,
tak běžte ještě blíž. Nemůžete fotit Máňu a

moře. To najednou nevyjde. Zkuste
černobílé fotky, tady někdy bavy ruší. 

Zaostření
Na rozdíl od krajiny tady je fajn mít pozadí

rozmazané,aby nerušilo hlavní motiv.
Foťáky to zvládají bravurně na nízké clony,

mobily někdy jo a někdy ne, jak jim to
elektronika dovolí, ale zkoušejte to.

Formát
Portréty skoro jakkoliv a dokonce i složitý

čtverec. Nekompromisně ořežte
všechno,co na fotce být nemusí. Nebojte

se formátu na výšku.

Počasí
Oblačno, zataženo, to je ideál, nefoťe nikdy
na přímém slunci.  Zalezte raději do stínu.

Jinak budete mít místo očí černé díry. Tady
jsem vlezli třeba na perón na nádraží.

Zvířata
To je často turborychlost. 

Ale tip No. 1:  foťte je, stejně jako malé děti,
z očí do očí. Prostě si klekněte. Fotky z
nadhledu vypadají skoro vždycky blbě.


