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Úvodem
RODINNÁ FOTOGRAFIE S DIGITÁLNÍM APARÁTEM
Jakmile se dostal fotoaparát do rodin, stal se prostĆedkem k zaznamenání rĎzných etap života i prožitkĎ êlenĎ rodiny. Díky fotografiím víme, jak vypadal náš pradødeêek nebo co se
nosilo v dobø mládí naší babiêky. Fotografické album se stalo klenotem rodiny, cenné nejen
pro autora, ale i okruh jeho blízkých. Je prokázáno, že kdyby hoĆelo nebo byla povodeĀ,
vøtšina lidí se bude snažit odnést si své rodinné album.
Odhaduje se, že v dnešní dobø fotografuje témøĆ 90 %
obyvatel starších deseti let, a tak se i naše album stane
svødkem dnešní doby.
doby ZĎstanou v nøm „zkamenølé
zkamenølé“
vzpomínky a pro další generaci svødectví o životø
pĆedkĎ i doby minulé. Nic se nemøní na tom, že k fotografickému zachycení už nepoužíváme klasický aparát, ale digitální. Jde pouze o to, abychom se digitální
technologie nebáli a vøĆili si, že ji hravø zvládneme.
Digitální aparát je sluha dvou pánĎ. Jednak tøch,
kteĆí chtøjí fotografovat snadno a rychle bez uêení –
muêení, a pak i tøch, kteĆí jsou hloubaví, rádi experimentují a nedølá jim potíže vniknout do tajĎ složitøjší
obsluhy a nabídky aparátu.
V tomto duchu vyhoví kniha zaêínajícím i pokroêilejším fotografĎm. Ti, kteĆí chtøjí ihned fotografovat
a nezaobírat se složitøjšími postupy, mohou jen probøhnout TIPY SNADNO A RYCHLE. ZájemcĎm o dĎkladnøjší zvládnutí aparátu nabízí kniha TIPY PRO
ZVÍDAVÉ nebo TIPY PRO NÁROéNÉ, obsahující
jednoduché postupy, podrobnøjší pĆiblížení obsluhy

Obrázek 1
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ap
aparátu,
seznámení s prací v digitální komoĆe, kompozicí i tvĎrêími prostĆedky, které povýšíí
naši fotografii na fotografický obraz.
K nømu se budeme rádi vracet jako k záznamu urêitého prožitku a vzpomínky, kdy se nejen
dozvíme kdo, kdy a kde byl, ale snímek bude vzbuzovat i urêité emoce a vyvolávat estetický zážitek, do kterého jsme vložili i svĎj tvĎrêí zámør. Aby to vše naše fotografie nabízela,
k tomu nás povede tato kniha.

Obrázek 2: Z rodinného alba.
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1.
První snímek snadno
a rychle
Digitální aparát je sice složitý pĆístroj, který nabízí fotografovi bohatou nabídku režimĎ,
funkcí i nastavení, ale pamatuje i na ty, kteĆí preferují co nejjednodušší obsluhu aparátu
a oêekávají skvølé snímky. Nevyžaduje od nich ani základní znalosti, nemusí je vĎbec zajímat jak expozice probíhá.
mat,
probíhá Staêí ovládat tĆi tlaêítka:
–
–
–

Tlaêítko Zapni/Vypni, oznaêované jako POWER. Po urêité dobø neêinnosti upadne
aparát do „spánku“ a pokud ho vêas neprobudíme, vypne se docela.
PĆepínaê režimĎ, na kterém se zatím zajímáme o dva režimy, a to AUTO a Prohlížení.
SpoušČ, kterou maêkáme nadvakrát. NejdĆíve ji namáêkneme, což umožní aparátu zaostĆit a nastavit expozici a pak ji ve vhodné chvíli domáêkneme, êímž exponujeme. PĆi
maêkání spouštø zadržíme dech a tiskneme ji pomalým, pravidelným tlakem. Nøkteré
aparáty mají automatické zaostĆení bez namáêknutí.

Prohlížení

Obrázek 3: PĆepínaê režimĎ.
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1.1 Jak poĆídíme jednoduše svĎj první snímek?
–
–
–
–
–

Zapneme aparátt tlaêítkem Zapni/Vypni a sundáme krytku aparátu.
Nastavíme na pĆepínaêi režim AUTO.
ZamíĆíme na vybraný objekt.
Prohlédneme sii na displeji budoucí snímek.
Namáêkneme spoušČ. Jakmile se na displeji objeví zelené koleêko nebo podobná
znaêka, spoušČ domáêkneme. Exponovaný snímek se na chvíli zobrazí na displeji, aby
ho vzápøtí aparát uložil do svých útrob. Pro velký úspøch mĎžeme opakovat, až se nám
fotografování stane koníêkem.

Obrázek 4: Napoprvé se nám to opravdu povedlo!.

1.2 Jak si první snímek prohlédneme?
Na pĆepínaêi nastavíme režim Prohlížení, oznaêený vøtšinou barevnou ikonkou. Na displeji se objeví naposledy exponovaný snímek, se kterým se mĎžeme pochlubit. Chceme-li
opøt fotografovat, nastavíme na pĆepínaêi režim AUTO.
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1. První sníímeek snadno a r ychle

Chybný Obrázek

Obrázek 5 CH: NahoĆe a dole je zbyteêný prostor, ruší bílé trámy a diváci splývají s gardou.

1.3 Snímek nevyšel podle našeho pĆání?
Abychom møli ze snímkĎ radost, staêí dodržovat sedm zásad, jak snímek nepokazit.
1. PĆi fotografování si stoupneme zády a mírnø bokem
m ke zdroji svøtla (slunci nebo
oknu).
2. Fotografovaný objekt zabíráme na snímku celý, nedotýká se hrany obrazu, ani dalších osob nebo pĆedmøtĎ. Postavø by nemøly scházet boty, koêce ocas a kostelu vøž.
3. Fotografovaný objekt neumístíme do stĆedu snímku, neboČ jej dølí na dva. Stojící
osobu nebo strom postavíme v rámci obrazu k pravé stranø. Sedící postavu nebo jiný
motiv mezi stĆed a pravý dolní roh. Do stĆedu umístíme pouze symetrický objekt, zajímavý svým stĆedem.
4. Volíme obraz co nejjednodušší. PĆiblížíme se co nejblíže k motivu, êímž se zbavíme
rušivého okolí a vybíráme jen to nejdĎležitøjší. Nemusíme mít na snímku dcerku a zajímavé námøstí. Dcerku postavíme více dopĆedu a domy na námøstí budou v pozadí. Staêí
jen náznak, abychom vødøli, kde se dcerka nacházela. Celé námøstí vyfotografujeme
zvlášČ.
5. Hlavní motiv nic neruší. Postavø by nemøl z hlavy trêet sloup, hlava by se nemøla
dotýkat horizontu. Strom by nemøl dølit slona na dva.
6. Nezabíráme „hluchá“, nic neĆíkající místa, kterými mĎže být êerná skvrna znázorĀující les a bílá pĆedstavující moĆe.
7. Dbáme na barevnou rozdílnost mezi hlavním motivem a pozadím. Pozadí by mølo
být barevnø odlišné, nevýrazné a nerušit, hlavní motiv naopak barevnø výraznøjší, aby
poutal pozornost.
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Chybný Obrázek

Obrázek 6 CH: Pes brzy narazí na hranu obrazu, pĆestože má za sebou a nad sebou zbyteêný prostor.
Horní okraj chodníku se dotýká jeho hĆbetu.
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2.
Digitální aparát – zázrak
fotografické techniky
Digitální aparát je pomørnø složité zaĆízení, které pomocí jednoduchých, ale i složitøjších
úkonĎ dokáže uspokojit jak „sváteêní“ fotografy, kteĆí aparát opráší jednou za rok na dovolené, tak i zapálené amatéry. Tøm nabídne takové funkce a režimy, které by pĆed pár lety
zaĆadili do oblasti snĎ. A to nejen co se týêe obsluhy, ale i provozních nákladĎ, které jsou,
samozĆejmø po poĆízení aparátu a pĆíslušenství, minimální.
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Obrázek 7: Na digitální aparát se mĎžeme spolehnout. Staêí vybrat vhodný zábør.

2.1 Druhy digitálních aparátĎ
Svøt digitálních aparátĎ se dølí do tĆech kategorií:
1. Kompaktní pĆístroje jsou fotoaparáty „kapesního“ formátu, lehké a ultratenké, vhodné
na dovolenou.

Obrázek 8: Obrazový záznamník.

2. Falešné zrcadlovky
y jsou kompakty, vylepšené o vøtší pĆiblížení, nøkolikanásobný zoom
a umožĀují manuální nastavení. TváĆí se jako zrcadlovka, ale fungují jinak. Systém zrcadel
pravé zrcadlovky supluje elektronický êip a pĆístroje nemají výmønné objektivy.
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2. Digitální fotoaparát – zázrakk fottograﬁcké techniky

Obrázek 9: Aparát vhodný pro rodinnou fotografii vêetnø zoomu, makro i videa.

3. Jednooké digitální zrcadlovky
y mají výmønné objektivy. Vyhovují zapáleným amatérĎm, neboČ tvoĆí královskou tĆídu digitálních fotoaparátĎ. Poskytují vysokou kvalitu
fotografií, neboČ umožĀují plnou kontrolu nad fotoaparátem.
Pohled pĆes hledáêek nebo na displej je i pohledem pĆes objektiv, neboČ vidíme to, co fotíme. Jsou konstruované jako
j
klasická zrcadlovka. Za zrcátkem se však nenachází film, ale
CCD êip. Zrcátko se pĆi expozici sklopí nahoru k matnici a po ní se vrací zpøt do dĆívøjší
polohy. Nevýhodou zrcadlovek jsou jejich vøtší rozmøry a nutnost vymøĀovat objektivy.

Obrázek 10: U jednooké digitální zrcadlovky se dá nastavit úplnø všechno jako u klasického
i digitálního fotoaparátu dohromady, a to i video.

TIP: Nemusíme si poĆizovat drahý aparát. I s jednoduchým objektivem mĎžeme poĆídit „svøtovku“!
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Obrázek 11: Snímek tvoĆí nejen technická kvalita aparátu, ale hlavnø jeho obsahová náplĀ.

2.2 Jak digitální aparát pracuje
Fotografie je záznam svøtelných paprskĎ citlivým médiem. U klasického aparátu zachytí svøtlo film, u digitálního snímaê neboli CCD êip. Na rozdíl od objektivu klasického
aparátu umožĀují digitální konstrukce objektivĎ maximálnø kolmý dopad svøtelných paprskĎ na celou plochu CCD êipu.
Z filmu staêí pĆevést obraz na fotografický papír, kdežto u digitálního aparátu jsou pĆijatá
data zpracována na jedniêky a nuly, tedy digitální záznam a následnø uložena na pamøČovou kartu. Aê je digitální proces složitøjší, vše probíhá rychle a automaticky. Fotograf si
mĎže pĆed i po zmáêknutí spouštø svoje „dílo“ prohlédnout na displeji aparátu. U digitálníh záznamu
ho
záz
se snižují
iž jí provozní
z í náklady
ákl d fotografování
f t
f á í na minimum.
i i

Obrázek 12: Digitální aparát ovlivĀuje snímek svým objektivem a snímaêem.
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2. Digitální fotoaparát – zázrakk fottograﬁcké techniky
2.2.1 Objektiv
Objektiv v podstatø funguje jako êoêka a má velký vliv na ostrost snímku. Dnešníí pr
prĎĎmørné objektivy jsou tak kvalitní, že jejich špiêkoví pĆedchĎdci by se museli stydøt. Jed-notlivé objektivy se od sebe liší kresbou, rozlišovací schopností, barevným podáním, ale
i kontrastem. Chceme-li se specializovat na krajináĆskou fotografii nebo architekturu, pak je
vhodný objektiv s vysokou rozlišovací schopností a zachováním vysoké obrysové ostrosti
v kontrastních detailech snímku. Pro portréty se hodí møkêeji kreslící objektiv.
Rodinnou fotografii tvoĆí pĆevážnø formát snímkĎ 9 × 13 cm a u tak malého formátu jsou
rozdíly mezi objektivy neznatelné. Spíše by nás møla zajímat ohnisková vzdálenost, která
rozhoduje o tom, zda je objektiv širokoúhlý, základní nebo teleobjektiv.
Ohnisková vzdálenostt neboli „f“ je vzdálenost mezi optickým stĆedem objektivu a u digitálního aparátu senzorem, tedy médiem citlivým na svøtlo. U klasického aparátu je to film.
Je udávána v milimetrech. OvlivĀuje šíĆi úhlu zábøru a vzdálenost, ve které se fotografované
pĆedmøty zdají být od aparátu.

Obrázek 13: Se širokoúhlým objektivem vidíme to, co je vlevo, vpravo i pĆed námi.

Širokoúhlý objektiv má krátkou ohniskovou vzdálenost, a to od 20–35 mm. Zabere
širší scénu, jednotlivé objekty se jeví jako zmenšené. Nabízí:
Velkou hloubku ostrosti, což využijeme pĆi zachycení krajiny nebo architektury. PĆi vøtším zaclonøní dosáhneme neobvyklou hloubku ostrosti od nøkolika cm po nekoneêno.
– RozšíĆení úhlu pohledu, neboČ do obrazu zahrne více pĆedmøtĎ než ostatní objektivy.
– Zábøry, kde je nedostateêný odstup od fotografovaného objektu. Nevýhodou je, že
se kácejí svislice. „Narovnat“ je mĎžeme v poêítaêi.
– Prohloubení prostoru a zdĎraznøní perspektivy. Vše, co je blízké, ještø zvøtší a to,
co je v dáli, se zmenší. Obloha se však zvøtší. Perspektiva je „protažená“ a vytvoĆen dojem hloubky. éím širší úhel zábøru objektiv má, tím je perspektivní sbíhání výraznøjší.
Širokoúhlý objektiv nazývaný „Rybí oko“ má ohniskovou vzdálenost 8–17 mm. Vykreslí
na snímku kruh, který pokrývá úhel vidøní 180 stupĀĎ. Má velmi vysokou hloubku ostrosti.
Bøhem dne zabírá i slunce, takže fotíme v protisvøtle, i když jsme k nømu zády. Detaily
umísČujeme vøtšinou do stĆedu obrazu, aby nebyly pokĆiveny. Oblé pĆedmøty ve stĆedu
obrazu jsou kulaté a smørem k okrajĎm se elipsovitø møní. Nøkterá rybí oka využívají celý
formát obrazu, jiná poĆizují jen kruhový zábør.
–
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