
hrajte sa s farebnými kontrastmi

naučte sa byť kreatívnym  
fotografom
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V čom je rozdiel medzi bežnou a mimoriadnou fotografiou?  
V množstve vecí. Ale rytmus je dôležitý faktor. Určite v „rušných“ 
situáciách - ako je mimoriadne vyzdobená fasáda alebo premenlivá 
krajina - oko potrebuje pokoj, aby mohlo pochopiť rozmanitosť 
predmetu. Rytmus a poriadok to zabezpečia. 

hľadajte opakovanie
Preto vedome hľadajte opakujúce sa prvky. Napríklad strechy domov, 
rad veterných mlynov alebo telefónnych stĺpov, kolonádu alebo listy zo 
stromu odletujúce jedným smerom. Budete prekvapení, koľko takých 
nájdete, keď si na to oko zvykne. Objavíte priestor, v ktorom sa skryté 
štruktúry a opakovania odrazu premenia na umelecky zjednotený celok. 

„všetko má rytmus...“

Šíre krajiny sú často nádherné preto, lebo sú niekedy v jednej farbe. 
Napríklad zasnežené vrcholce hory, zalesnený svah alebo pieskové duny. 
Ak z nich urobíte fotografiu, výsledky nie sú vždy také pôsobivé. To preto, 
lebo len jedna farba môže byť príliš veľa na dobrú vec. Alebo inými slovami, 
príliš málo. Chýba vám osviežujúci prvok. Môžete to vyriešiť pridaním silne 
kontrastnej farby. Dajte napríklad pár jasne sfarbených lyží rovno do snehu 
alebo pár svetlo žltých gumákov do poľa. Uvedomte si miesto, kam dávate 
prvok ďalšej farby. Červená určite pritiahne veľkú pozornosť.

Dajte svojmu dňu nejakú farbu
Beriete si pravidelne fotoaparát so sebou, keď idete von? Urobte si pre zmenu 
tému „farba“. Napríklad si vyberte na deň jednu farbu, ktorú potom budete 
hľadať v meste (alebo mimo neho). Uvidíte, že budete svoje okolie fotografovať 
úplne iným spôsobom. Takto spojíte vzájomne rôzne druhy predmetov 
kvôli farbe, vo všetkých odtieňoch a nuansoch. Uložte si fotografie doma vo 
farebných kategóriách. Budete mať vzrušujúce kolekcie, ktoré vám neskôr 
umožnia tešiť sa z ich vzájomného porovnávania. 

krajiny & architektúra
vyfotografujte najkrajšie krajinky a architektúru

Nádherná préria alebo step. Očarujúca púšť. Múzeum, ktoré je aj zvonku kus umeleckého diela. Drsné hory s 
pôsobivými údoliami. Alebo majestátne námestie vo veľkomeste. Chcete tieto dojmy zaznamenať na fotografiu. 
Aj tak bude výsledok niekedy neuspokojivý. Pomocou tipov a trikov z tohto kurzu môžete zlepšiť aj kvalitu aj 
umelecký obsah vašich fotografií. Tak do toho a nerobte fotografie, ale zbierajte zážitky!



majte na mysli „ľuDský rozmer“

Skúste sa pozerať na fotografiu ako na pokročilú formu realistického maľovania. Každý chápe, 
že maliar si najprv vymyslí kompozíciu, ktorú ide maľovať. Rôznym častiam obrazu nie sú 
pridelené určité miesta v kompozícii náhodne. V prípade fotografie krajiny matka príroda už 
rozložila jednotlivé prvky za vás. Je na vás, urobiť z toho celého zaujímavú kompozíciu.  
Pracovať s hĺbkou ostrosti je tu užitočný trik vedúci k úspechu.

pracujte s hĺbkou ostrosti

použite správne nastavenie fotoaparátu
Kompaktné fotoaparáty sú vybavené špeciálnym režimom, s ktorým môžete vyfotografovať 
atraktívnejšie krajinky - najčastejšie býva označený ako „krajina“. Nájdete ho pod označením 
„S“, „Scéna“ alebo „Scenéria“. Pre istotu skontrolujte, či máte blesk vypnutý.

vytvorte vrstvy
Máte fotoaparát prepnutý do správneho režimu? Zabezpečte, aby mala vaša fotografia väčšiu 
hĺbku. Zoberme si ako príklad rozľahlé jazero so zalesnenými brehmi na vzdialenej strane 
a za ním kopce alebo hory. Takže tri vrstvy. Necvaknite záber, ako keby ste stáli na brehu, 
ale nájdite vetvičku alebo ker, ktorý visí nad vodou. Umiestnite ho do popredia, prikrčte sa, 
a uvidíte, že táto štvrtá vrstva posilňuje prvé tri. Tento spôsob môžete použiť takmer všade. 
Vždy nájdete niečo, čo môžete dať do popredia.

Atmosférické obrazy majú často svoju silu v tmavosti. Napríklad 
krajina za súmraku alebo interiér kostola. Ale ako komunikovať túto 
špeciálnu atmosféru? Lebo tma a fotografia nejdú celkom dobre 
dohromady. Takže musíte dobre využiť existujúce svetlo. Najkrajšie 
efekty docielite na hraniciach možného. Dôsledkom je, že zďaleka nie 
všetky fotografie budú úspešné, ale vďaka tomu je experimentovanie 
také vzrušujúce a úspešná snímka ešte krajšia.
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Kolosálne stavby, monumenty alebo stromy môžu byť také ohromujúce, 
že ich chcete ihneď fotografovať. Počkajte moment a odpovedzte si na 
otázku, či bude veľkosť predmetu viditeľná na fotografii. Slovo „veľký“ 
nadobúda význam len vďaka svojmu náprotivku: „malý (menší)“. 
Predíďte tomu, aby sa z veľkého dojmu stala nuda, začlenením 
porovnateľného prvku do kompozície. Môže to byť osoba vedľa 
sochy. Ale aj zviera môže poskytnúť ohromnému dojmu z krajiny 
väčšiu hodnotu. Dôležité je, že sa hráte s proporciami. To ponecháva 
nedotknutejším pôvodný dojem. 

použite správne nastavenia fotoaparátu
Pre začiatok prepnite fotoaparát do režimu „noc“. 
Nájdete ho pod označením „S“, „Scéna“ alebo „Scenéria“. 
Potom zabezpečte, aby sa fotoaparát nehýbal. Statív je 
tu skvelým riešením. Alebo si nájdite oporu, napríklad 
stenu alebo lavicu v kostole. Aj položenie fotoaparátu na 
zem a použitie samospúšte je dobré. Nakoniec môžete 
prípadne aj zvýšiť citlivosť ISO v menu. Tým urobíte 
fotoaparát citlivejším na svetlo. Fotografia bude trochu 
zrnitejšia, ale to môže byť tiež umelecký efekt. 

málo svetla, množstvo 
efektov



Literárne. Pretože to, čo vidia vaše oči, vidí aj objektív fotoaparátu. 
Použitie farebných filtrov je overený spôsob, ako pridať farbu a docieliť 
romantický efekt. Jednoduchým podržaním slnečných okuliarov pred 
fotoaparátom získate prekvapujúce výsledky. Bežné slnečné okuliare  
 sú dobré, ale pre lepší kontrast použite slnečné okuliare s UV filtrom. 

pozerajte sa na svet cez iné okuliare

Ako fotograf by ste sa nikdy nemali pozerať len na krajinu alebo budovu, 
ale snažte sa nájsť diagonálnu líniu. Napríklad zdvíhajúci sa hrebeň 
duny, dlhá cesta alebo hrana strechy. To robí fotografiu dynamickejšou. 
Môžete hľadať aj jednotlivé časti, ktoré spolu vytvárajú líniu. Napríklad 
hrebene hôr, zhluky stromov alebo rámy okien pozorované pod určitým 
uhlom. A ďalšie kompozičné pravidlo, ktoré je užitočné pri krajinách,  
je umiestniť horizont do 1/3 obrazu. Nakloňte fotoaparát mierne vpred, 
ak chcete viac krajiny, alebo mierne vzad, ak chcete viac oblohy.  
To okamžite urobí vašu fotografiu menej „bežnou“. 

vzájomná hra línií
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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

Širokouhlý objektív je dosť dobrý na krajinársku fotografiu. V prípade 
kompaktného fotoaparátu je objektív v tejto polohe hneď pri zapnutí 
fotoaparátu. Pre užívateľov jednookých zrkadloviek je teleobjektív tiež 
veľmi užitočný pri fotografovaní krajiniek, pretože môžete fotografii 
zobrať hĺbku. Takto popredie a pozadie vytvoria celok, aj keď v 
skutočnosti môžu byť od seba vzdialené na kilometre. 

Keď fotografujete krajiny ako plochy, ktoré zjednocujete 
teleobjektívom, získate zaujímavé výsledky. Tento efekt sa ťažko 
opisuje, ale je oveľa jasnejší zo samotného obrázka. Skúste s tým 
experimentovať. Najprv urobte fotografiu so širokouhlým objektívom  
a potom s teleobjektívom. Okamžite uvidíte rozdiel.

použite teleobjektív



S polarizačným filtrom môžete dosiahnuť rôzne efekty. Modrá obloha bude 
intenzívnejšia, získate väčší kontrast a môžete sa vyhnúť neželaným odrazom 
alebo odleskom. Polarizačný filter môžete použiť len s jednookou zrkadlovkou. 
To preto, lebo musíte filter natočiť do určitej polohy, a potom vyhodnotiť výsledok 
v hľadáčiku alebo na LCD displeji. A preto sa musíte pozerať cez objektív.

modrejšia obloha
Modrá obloha obsahuje veľa polarizovaného svetla. Filtrom ho potlačíte, takže modrá 
bude tmavšia a výraznejšia. Ďalšia výhoda je, že oblaky vyzerajú „belšie“, pretože 
lepšie vystupujú na pozadí tmavšej modrej oblohy. Takže polarizačný filter zabezpečí 
väčší kontrast, ale nemôže zmeniť farby. Neurobí sivú oblohu modrou, len zosilní tú 
modrú, ktorá tam už je. 

potlačte odlesky
Niekedy sa určité predmety ťažko fotografujú, pretože sú mokré alebo vyrobené z 
lesklého materiálu, ktorý odráža svetlo. Napríklad mokrý povrch cesty, striebristá 
spodná strana listov brezy, futuristická budova s množstvom lesklých skiel alebo 
hladina vody. Tieto odrazy môžete potlačiť polarizačným filtrom. Podobne ako 
slnečné okuliare Polaroid. 

použite polarizačný filter

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

Asi ste to už videli; pôsobivé fotografie miest v noci. Atraktívne osvetlené 
budovy alebo monumenty, okolo ktorých doprava prúdi v bielych a 
červených pruhoch. Tiež to môžete urobiť, ak splníte dve jednoduché 
podmienky. Použite dlhý expozičný čas a zabezpečte, aby sa fotoaparát 
nehýbal. Dajte fotoaparát do režimu „Tv“ alebo „S“ a zvoľte expozičný čas 
1/8 s alebo aj 1/4 s. Potom dajte fotoaparát na statív alebo ho položte na 
pevný základ, a použite samospúšť. Pohybujúce sa svetlá sa náhle zmenia 
na mysteriózne pásiky.

mesto v noci

objavte v sebe fotografa pomocou spoločnosti canon

Najkrajšie fotografie sú dokonalou zmesou tvorivého 
oka a optimálneho využitia technických možností. 
Fotografovanie krajiny a architektúry nie je z tohto hľadiska 
najjednoduchšou špecializáciou. Takže nebuďte sklamaní, 
ak bude fotografia menej pekná než ste čakali. Nech vás to 
povzbudí k ďalšiemu experimentovaniu a zisťovaniu,  
čo dokážete, aby ste v sebe objavili fotografa. 

Predovšetkým tu ide o zábavu. O radosť, 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!

Tv

nádherná fotografia začína tým, že máte radosť!


