
Zvieratá & Príroda

buďte trPeZliví a Zachyťte ten 
Zvláštny okamih 

naučte sa byť kreatívnym  
fotografom
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Je ťažké režírovať zvieratá. Preto vás to zvádza rýchlo urobiť fotografiu 
zvieraťa v situácii, v ktorej práve je. Môže to fungovať dobre, ale často to 
poskytne len dosť statické portréty. Spoznávate to? Váš domáci miláčik 
robí niečo zábavné, a len čo si pripravíte fotoaparát, už má mačka alebo 
pes celkom iné plány.  

Dbajte, aby ste si zachovali čo najväčší kontakt so zvieraťom. Napríklad 
volaním na psa, takže potom príde k vám. Alebo hodením hračky mačke. 
Aj žrádlo vždy zafunguje. Vyhoďte do vzduchu psí keksík, takže sa naň 
pes pozrie, prípadne za ním vyskočí. Skrátka, upútajte pozornosť vášho 
zvieraťa, aby sa správalo fotogenickejšie. Uvidíte, že takto spravíte oveľa 
lepšie fotografie!

uPútajte ich PoZornosť

Najkrajšie, najzábavnejšie alebo najdojímavejšie okamihy sú často veľmi 
krátke. Určite, pokiaľ ide o zvieratá a ich správanie. V žiadnom prípade 
sa nedajú k ničomu prinútiť. To znamená, že vy musíte byť trpezliví. 
Vyčkajte, kým sa nestane niečo zvláštne. Netýka sa to len domácich 
miláčikov, ale aj návštevy v zoo. Uvoľnite sa a v pokoji pozorujte zviera, 
ktoré chcete fotografovať. Niečo sa musí stať, čo je hodné (lepšej) 
fotografie!

sériové fotografovanie
Keď k tomu jedinečnému okamihu dôjde, bola by hanba nebyť 
schopný ho zaznamenať. Najčastejšie ide o detaily, ktoré trvajú 
len pár sekúnd. Vtedy nemáte šancu preštudovať si fotografiu, 
čo ste spravili, a prípadne urobiť novú. Nie je to ani potrebné, 
pretože váš fotoaparát má pre takýto prípad užitočný režim: 
sériové fotografovanie. Ten umožňuje, aby fotoaparát urobil 
viacero záberov tej istej scény v rýchlom slede. Pozrite si výsledky 
celej série, a uvidíte, že sa medzi nimi vždy nájde fotografia, 
ktorá má v sebe to zvláštne niečo. 

objavte podstatu fotografie prírody

Nedeľná popoludňajšia prechádzka v lese. Deň v zoo. Prebúdzanie jari. Atraktívna safari. Svet prírody 
je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. V tomto kurze vás oboznámime so základmi fotografovania 
prírody. Praktické tipy a tvorivé návrhy, aby ste mali ešte väčšiu zábavu s fotoaparátom, keď ste vonku. 
Od africkej savany po vašu vlastnú záhradku.



vyfotografujte Zvláštny 
Zvierací Portrét

Je celkom normálno umiestniť predmet fotografovania priamo do stredu. 
Často neuvažujete ďalej a zamierite fotoaparát tak, aby sa akcia odohrávala 
v strede obrazu. Značka AF v hľadáčiku alebo na displeji vás k tomu takmer 
automaticky vedie. Nie je na tom nič zlé, naozaj, ale je tu otázka, či fotografia 
skutočne vyjadruje tak veľa akcie. Je jednoduchý spôsob, ako urobíte svoju 
fotografiu dynamickejšou: „tretinové pravidlo“. Umiestnite svoj predmet 
naľavo alebo napravo od stredu, do tretiny obrazu. Tým kompozícia získa 
nádych pohybu, a preto bude zaujímavejšia. 

Zachovajte ostrosť!
Aby bola fotografia ostrá, namierte na predmet a stlačte spúšť do polovice,  
aby ste zaostrili a zapamätali zaostrenie. Kým držíte tlačidlo v tejto polohe,  
upravte polohu fotoaparátu. Po dosiahnutí požadovanej kompozície urobíte 
fotografiu úplným stlačením spúšte. Váš predmet už síce nebude v strede,  
ale zostane zaostrený.

exPerimentujte s komPoZíciou

„menej je niekedy viac“
Bežne je to preto, lebo obyčajne je to len časť celku, ktorá 
vytvára tú krásu. Takže nie celý les, len kvet. A nie všetky 
kvety, len ten jeden, ktorý bol celkom dokonalý, svetlo 
ružový. Takže snažte sa zistiť, čo presne robí krásu prírody 
takou príťažlivou. Hľadajte malé detaily. Sústreďte sa na tieto 
detaily a skúste ich vyfotografovať čo možno najatraktívnejšie. 
Nezabudnite pritom na možnosti a hranice vášho fotoaparátu. 
Pri zoomovaní si objektív vyžaduje istú minimálnu vzdialenosť 
s ohľadom na predmet, aby zostal zaostrený. 

Zamerajte sa na detaily

Obyčajne robíte fotografie prírody, pretože situácia na vás urobila 
dojem. Napríklad drsný, hrboľatý strom alebo les plný krásnych 
jarných kvetov. Aj tak je bežné, že fotografia neodráža ten zvláštny 
pocit krásy, ktorý na vás v danej chvíli tak zapôsobil. 
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Môžete vyfotografovať aj nádherné zvieracie portréty. Čo takto nevľúdny 
gorilí pohľad, ospalá hlava leva alebo, bližšie k domovu, skúste urobiť 
výnimočnú fotografiu vášho domáceho miláčika. Sú triky, ktoré môžete 
použiť, aby ste dodali svojim záberom vyššiu hodnotu. Veľa môžete urobiť 
sami, ale váš fotoaparát vám môže veľmi pomôcť. 

Zmeňte polohu a použite režim portrét
Pretože zvieratá nedávajú pozor na vaše pokyny, musíte sami zaujať 
inú polohu, najlepšie v úrovni očí. Skúste experimentovať s efektom, 
ktorý získate, keď budete fotografovať v drepe alebo poležiačky.  
Na bruchu alebo aj na chrbte. Potom prepnite fotoaparát do režimu 
portrét. Ten býva obyčajne pod „S“, „Scéna“ alebo „Scenéria“.  
Tento režim zabezpečuje ostré popredie pred neostrým pozadím.  
To veľmi zdôrazní váš predmet, ktorý tým získa plnú pozornosť.



Jednou z charakteristických zvláštností zvierat je, že sa 
pohybujú. A často to robia rýchlo. To môže spôsobovať 
problémy pri zaostrovaní. Váš fotoaparát má aj na to riešenie. 
Pod označením „S“, „Scéna“ alebo „Scenéria“ nájdete režim 
„šport“. Ten udrží pohybujúce sa zvieratá zaostrené bez 
potreby ručnej úpravy všetkých nastavení.

rýchly trik Pre rýchle situácie

Chcete fotografovať zvieratá na veľkú vzdialenosť, napríklad na safari? 
Potom je veľmi dôležité, aby ste držali fotoaparát pri zoomovaní veľmi 
pevne. Aj najmenší pohyb ruky má silné dopady na ostrosť výslednej 
fotografie. To isté platí pre kompaktné fotoaparáty. Sú zradne ľahké,  
a preto ich oveľa ľahšie rozhýbete. 

nájdite si oporu
A preto musíte stabilizovať fotoaparát. Môžete to urobiť tak, že si nájdete 
podperu, napríklad okenný parapet v safari džípe, strechu auta alebo sa 
opriete o stenu. Ešte lepšie je, keď položíte fotoaparát celkom na stabilný 
povrch. Vrecko ryže je to celkom vhodné, ale najlepšie výsledky dosiahnete 
so statívom. Nemusí to bezpodmienečne byť veľký, rozťahovateľný, 
poldruha metra vysoký statív. Existujú aj veľmi užitočné stolné statívy  
pre menšie fotoaparáty.

 

Priblíženie
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Váš kompaktný fotoaparát má oveľa viac možností, aby ste sa lepšie realizovali a získali viac atraktívnych 
fotografií, než sme tu doteraz spomínali. Mnohí ľudia váhajú, či majú vojsť hlbšie do menu a vyskúšať 
nové funkcie, ktoré ešte nepoznajú. Je to pochopiteľné, ale určite nepotrebné. Experimentujte a 
nenechajte sa odradiť. A keď niekde uviaznete, stačí vypnúť fotoaparát a začať znova!

Ale vy možno už nejakú dobu fotografujete a spomínané tipy sú vám známe. V takom prípade môžete 
využiť nasledujúce rady pre pokročilejších. 

tipy pre poloprofesionálov

Ako už bolo povedané, neostrosť je stála hrozba pri pohybujúcich 
sa predmetoch. Môžete tomu automaticky zabrániť nastavením 
fotoaparátu do režimu šport, ale mnoho fotoaparátov ponúka aj 
možnosť ostrého zachytenia prírody v akcii podľa vašich predstáv. 
Urobíte to nastavením fotoaparátu na „S“ alebo „Tv“. Potom si 
môžete nastaviť expozičný čas. Experimentujte a pamätajte si 
základné pravidlo, že čím rýchlejšie sa pohybuje predmet, tým 
kratší čas musíte použiť. Rýchlosť predmetu sa môže meniť od 
listov zo stromov odvievaných vetrom po koňa v plnom cvale na 
dostihoch. V závislosti od fotoaparátu môžete nastaviť expozičný 
čas až do 1/2500 s.

Zachovajte si kontrolu nad Pohybujúcim sa obraZom

Tv



Na profesionálnejšie fotoaparáty si môžete kúpiť rôzne objektívy. Každý za iným cieľom a s 
iným výsledkom. V tomto tipe sa pozrieme na vplyv širokouhlého objektívu, teleobjektívu a 
makroobjektívu.

širokouhlý objektív
Širokouhlý objektív spôsobuje zväčšenie všetkého, čo je blízko k objektívu. Získate zväčšené 
popredie proti „normálnemu“ pozadiu. To vytvára dynamické, komické alebo zábavné efekty. 
V prípade kompaktných fotoaparátov je objektív v širokouhlom nastavení vlastne vždy,  
keď zapnete fotoaparát. 

teleobjektív
Teleobjektív „pritiahne“ vzdialené predmety bližšie. Je veľmi užitočný na snímanie na safari, 
napríklad slona na horizonte. Alebo na mimoriadne prírodné úkazy, ktoré sú veľmi vzdialené. 
Vo všeobecnosti platí, že kompaktný fotoaparát nedokáže zvládnuť takéto zábery, a že 
potrebujete mať teleobjektív aspoň 200 mm. Zvláštna výhoda takého objektívu je, že dokáže 
„oddeliť“ predmet od pozadia. Výsledkom je, že dôraz zostáva na predmete a ozdoba okolo sa 
stane mierne neostrou. 

makroobjektív
Každý objektív má minimálnu a maximálnu vzdialenosť, medzi ktorými budú fotografie 
ostré. Niektoré kompaktné fotoaparáty majú nastavenie makro, ale vo všeobecnosti je treba 
mať zvláštny makroobjektív na podrobné zábery veľmi zblízka. Taký môžete použiť len s 
jednookou zrkadlovkou. Sú aj teleobjektívy, s ktorými môžete robiť očarujúce fotografie za 
pomoci medzikrúžkov.

na rôZne efekty Použite rôZne objektívy

canon slovakia s.r.o.
www.canon.sk

Predovšetkým v prípade makrozáberov zvierat alebo rastlín môžete 
dosiahnuť zvláštne efekty, ak si nastavíte clonu sami. Nič nie je 
príťažlivejšie než ostrý predmet na mäkkom, rozostrenom pozadí. 
Nastavte fotoaparát do režimu „A“ alebo „Av“ a experimentujte do 
sýtosti. A znova platí jednoduché pravidlo: čím väčší clonový otvor  
(malé clonové číslo - napríklad F 2,8), tým neostrejšie pozadie.

exPerimentujte s hĺbkou ostrosti

objavte v sebe fotografa pomocou spoločnosti canon

Av

Fotografovanie krásnych záberov je zručnosť. Je to vratká 
rovnováha medzi technickými možnosťami a tvorivosťou. 
Zvlášť to platí o fotografii prírody. Takže ak vás nejaká 
fotografia neuspokojí, nevzdávajte sa. Cvičením sa 
zdokonalíte. 

A nezabudnite, že je to predovšetkým o zábave. O radosti, 
ktorú získate z neočakávaných možností vášho fotoaparátu. 
A z nového spôsobu nazerania na svet okolo vás. Niečo 
sme vynechali? Nezabudnite si zobrať niekoľko pamäťových 
kariet, ďalší akumulátor, bežné batérie, nabíjačku, objektívy 
a statív. Navštívte stránku www.canon-europe.com/store, 
kde nájdete úplný prehľad užitočného príslušenstva.  
Veľa šťastia!

najprv prichádza zábava!


