
Ľudia & Portéty
Naučte sa lepšie fotografovať ľudí a robiť vernejšie portréty

Mladý, starý, malý, veľký, milý, drzý, krásny, osobitý, pohyblivý. Povedzte charakteristiku a je tu osoba, ktorá ju stelesňuje. 
To je to, čo robí ľudí nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie pre fotografov. Ale ako ich zachytiť takým spôsobom, ktorý 
najlepšie odráža ich výzor a osobnosť? Ako zabezpečiť, aby dieťa vyzeralo na fotografii čo najprirodzenejšie? Ktorý praktický 
postup zabezpečí najzaujímavejšie portréty? Pomocou nasledujúcich tipov a trikov vyťažíte viac zo svojho fotoaparátu a zo 
seba, aj z osoby, ktorá stojí pred objektívom. Použite ich a výsledky vás prekvapia. Či ešte len začínate s fotografovaním 
alebo už máte nejaké skúsenosti. Bavte sa!

Pre zmenu umiestnite osobu do tieňa. To vám umožní urobiť 
mäkko osvetlený obrázok. Tieň alebo zamračený deň dáva naozaj 
príjemnejšie a rozptýlenejšie svetlo. A to, na oplátku, pomáha 
vytvoriť mäkší portrét. Teplo obyčajne spájame so slnkom. 
Správne, pokiaľ ide naozaj o teplotu. Ale slnečné svetlo vytvára 
silné kontrasty a tiene na tvári. A predovšetkým, ľudia na slnku 
často privierajú oči, čo väčšinou nevyzerá veľmi prirodzene. 

držte ich mimo slNka

Naučte sa byť kreatívnym  
fotografom
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Čo spôsobuje, že osoba vyzerá presne takto? Aké sú jej špeciálne črty a čo hovorí  
jej postoj? Prekvapíte niekoho spontánnym fotografovaním alebo mu radšej dáte 
vopred nejaké pokyny? Pri fotografovaní ľudí musíte vziať do úvahy všetky okolnosti. 
V každej situácii sa snažte fotografovať pre zmenu „preč zo stredu“ a neumiestňujte 
ju do prostriedka. Nežiadajte len osobu, ktorú portrétujete, aby zmenila polohu. 
Urobte to aj vy sami. Vy ste ten, kto určuje najvhodnejší a najtvorivejší uhol. 
Fotoaparát zaznamená to, čo ste vy v niekom objavili!

vy sa Pozeráte Na osobu, Nie váš fotoaParát!

hýbte sa!
Predpokladajme, že niekto má podbradok (dvojitú bradu). Asi to nebudete chcieť 
zdôrazniť. Urobte fotografiu mierne zhora. Pozorujte postoj osoby. Veľa ľudí má snahu 
„hodiť“ hlavu dozadu. Hlavne keď sa smejú. Požiadajte ich, aby trochu sklonili bradu. 
To často pomáha urobiť z niekoho atraktívnejší portrét. Uvidíte, že oči budú v obraze 
nápadnejšie. Hlavne sú oveľa živšie než brada. Ak ide o malé osoby alebo deti,  
zohnite kolená a znížte sa. Fotografujte čo najviac v úrovni očí a stále sa pohybujte!



Deti sú veľmi vďačným objektom fotografovania. 
Ale často nevedia spolupracovať vôbec alebo 
spolupracujú príliš. Pod vplyvom „oficiálnej 
chvíle“ zaujímajú silené pózy. Pre menšie deti  
je to niekedy trochu strašidelné. Alebo odídu 
práve vo chvíli, keď ich chcete vyfotografovať.  
V stručnosti: prirodzený a spontánny portrét 
dieťaťa nie je jednoduchou záležitosťou. 
Riešením je často odpútanie pozornosti v 
správnej chvíli.

vytvorte priateľskú atmosféru
Rodičia sú vhodní na rozptýlenie detí. Nechajte 
jedného z rodičov stáť šikmo za vami, s tvárou v 
rovnakej výške ako je fotoaparát. Ak sa dieťaťu zdá 
situácia hrozivá, automaticky hľadá očný kontakt s 
otcom alebo matkou. Pretože oni stoja za vami,  
je to vlastne akoby sa dieťa pozeralo do objektívu. 
Ak nie je rodič poruke, pritiahnite pozornosť dieťaťa 
hrou alebo sa s ním rozprávajte.

rozPtýĽte deti

Pri Použití blesku sa vyhNite 
červeNým očiam

Ak je tma, očné zrenice sa rozšíria. Preto oči pri použití blesku 
vyzerajú na fotografiách červené. Aby ste tomu zabránili, 
prepnite blesk do režimu potlačenia červených očí. Je to 
v bežnom menu na väčšine kompaktných fotoaparátov. 
Fotoaparát urobí krátky predzáblesk tesne pred samotným 
záberom. V momente, kedy sa naozaj sníma fotografia,  
sú už zrenice viac stiahnuté a k efektu červených očí nedôjde 
alebo je aspoň hodne potlačený. Pamätajte na to, že blesk  
má svoj minimálny a maximálny dosah. 
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Nie je to len tak, že sa ľudským očiam hovorí „okno do 
duše“. Sú najdôležitejšou časťou portrétu, a preto je vždy 
dôležité starostlivo zaostriť práve na oči fotografovanej osoby. 
Skontrolujte, či fotoaparát správne zaostruje na toto miesto. 
Väčšina fotoaparátov ukazuje zaostrovacie body v hľadáčiku 
alebo na obrazovke. Niekedy môžete aj zmeniť tieto body.  
To vám umožní fotografovať s ešte väčšou presnosťou.

sústreďte sa Na oči

urobte veľa fotografií
Urobte veľa obrázkov za sebou. Tak môžete zachytiť ten špeciálny okamih,  
ktorý by vám inak ušiel. Režim „sériového fotografovania“ je na to veľmi 
užitočný. Ten umožňuje, aby fotoaparát urobil viacero záberov tej istej scény 
v rýchlom slede. V prípade digitálnej fotografie môžete potom neúspešné 
fotografie jednoducho vymazať. Takže fotografujte do zbláznenia a nechajte  
si len to, čo sa vám páči!



Chcete, aby pozornosť priťahovala fotografovaná osoba, nie pozadie.  
Tak si uvedomte, aké je pozadie. To naozaj ovplyvňuje celú fotografiu.  
Ak chcete vyjadriť na portréte pokoj, zvoľte pokojné, nevýrazné pozadie. 

Pamätajte Na Pozadie
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Predtým sme písali, že pozornosť má na portréte priťahovať osoba, nie pozadie.  
Môžete to urobiť pomocou režimu portrét, ale skúste experimentovať prepnutím fotoaparátu  
do režimu Av. Potom si môžete nastaviť clonu. Tá určuje, koľko svetla prejde cez objektív. 

sami zaostrite

Portréty jednotlivcov a skupinové fotografie
Čím menší clonový otvor (väčšie clonové číslo), tým väčšia hĺbka ostrosti. Na portréty jednotlivcov 
použite väčší clonový otvor (napríklad F2,8). To zdôrazní osobu, ktorú fotografujete. Ak chcete 
urobiť skupinovú fotografiu, na ktorej má byť každý ostrý, zvoľte menší clonový otvor, napríklad F16. 
Vyskúšajte si obe možnosti postupne v jednej situácii a vzájomne porovnajte výsledky.  
Sledujte špeciálne hĺbku ostrosti a neostrosť.

Ak je príliš málo svetla alebo ak chcete zabrániť tieňom na tvári spôsobených 
ostrým slnečným svetlom, môžete použiť ďalšie svetlo. Použite kúsok bieleho 
kartónu, polystyrénu alebo profesionálnu odraznú dosku. Tie zachytia svetlo a 
odrazia ho v požadovanom smere na tvár. 

odrazné dosky
Vyššie opísaná technika je vhodná na vyjasnenie a neutralizovanie tmavých  
miest v tvári (nie len tiene, ale aj záhyby a vrásky). Alebo postavte niekoho k  
oknu a odrazte svetlo z okna na tú časť tváre, ktorá si vyžaduje dodatočné 
osvetlenie. Experimentujte s tým v rôznych uhloch a polohách. Ak sa vám to  
zdá príliš komplikované, môžete na tmavé časti v tvári použiť aj vyjasňujúci blesk. 
Skontrolujte, či máte na fotoaparáte zapnutý blesk. Tento spôsob dobre funguje  
aj pri protisvetle. 

Použite ďalšie svetlo

Váš 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!

Ak už nejakú dobu fotografujete a spomínané tipy sú vám známe, môžete využiť nasledujúce rady pre pokročilejších. 

tipy pre poloprofesionálov

režim portrét
Veľa fotoaparátov má špeciálny režim portrét. Nastavením hodnoty 
clony tento režim zabezpečí, aby bol predmet zaostrený, zatiaľ čo 
pozadie zostane neostré. To automaticky pritiahne celú pozornosť k 
zobrazenej osobe. Ak sa chcete o tomto princípe viac naučiť,  
pozrite si aj tip 8.



Každý druh svetla má svoju farbu a nuansy. Preto svetlo do značnej miery určuje 
celkovú atmosféru na fotografii. Pomocou závierky s tým môžete experimentovať. 
Závierka určuje čas, po ktorý svetlo dopadá na film alebo snímač. 

dlhé a krátke expozičné časy
Pri dlhých expozičných časoch (1/30 s alebo viac) svetlo z blesku aj okolité svetlo - 
napríklad disko svetlá alebo horiaca sviečka - sa dostanú na film alebo snímač.  
Pri kratších expozičných časoch (1/60 s alebo menej) blesk určuje osvetlenie,  
a atmosféra daná miestnym osvetlením sa stratí. Takže ak chcete urobiť portrét  
počas príjemnej večere, musíte použiť dlhší expozičný čas. 

získajte z blesku viac atmosféry

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

objavte v sebe fotografa pomocou spoločnosti canon

zvládnite podstatu fotografie!
Keď ste zvládli vyššie uvedené techniky, prepnite 
pre zmenu fotoaparát do režimu „ručne“ (M). 
Teraz si môžete pre každú fotografiu určiť správnu 
kombináciu expozičného času (Tv) a clony (Av). 
Od tejto chvíle sa ponárate do úplnej podstaty 
fotografovania!

Ak vám to fotoaparát umožňuje, môžete si sami nastaviť  
meranie svetla. Vopred uvážte, ktorú časť fotografie chcete mať 
správne osvetlenú. V prípade portrétu to bude obyčajne tvár.  
So „selektívnym meraním“ môžete merať veľmi presne. Určite v 
prípade ťažkých situácií, ako sú silné kontrasty, to stojí za to. 

exPerimeNtujte s meraNím svetla

Podexpozícia a preexpozícia
Pohrajte sa s preexpozíciou a podexpozíciou, v závislosti od typu 
pokožky fotografovanej osoby. Veľmi svetlú pokožku budete 
musieť preexponovať a veľmi tmavú pokožku zase podexponovať. 

Tv
Av

M

Fotografovanie ľudí takých, akí naozaj sú, alebo zhotovenie 
niečieho portrétu jedinečným spôsobom, to si vyžaduje 
trpezlivosť, prax a určitú mieru šťastia. Použite vyššie 
uvedené tipy a uvidíte, že hneď budete robiť iné fotografie. 
Ale výsledky budú určite niekedy sklamaním. Nedajte sa tým 
znechutiť. Nech vás to inšpiruje k pokračovaniu a zisťovaniu, 
čo dokážete urobiť, aby ste v sebe objavili fotografa. 

Predovšetkým tu ide o zábavu. O radosť, ktorú máte z 
neočakávaných možností fotoaparátu a z nového spôsobu 
pozerania sa na ľudí. Idete sa vrhnúť na portrétnu fotografiu? 
Nezabudnite si zobrať niekoľko pamäťových kariet,  
ďalší akumulátor, bežné batérie, nabíjačku, portrétny 
objektív, pomocný blesk a statív. Navštívte stránku  
www.canon-europe.com/store, kde nájdete úplný  
prehľad užitočného príslušenstva. Veľa šťastia!

Nádherná (portrétna) fotografia začína tým, že máte radosť!


