
A jsme tu naposled! 
Blíží se tábory a s nimi 
i největší a nejlepší prostor pro focení. 
Na táboře je možnost si vyzkoušet všechno – od focení sportovních 
okamžiků přes krajinky po portréty. To vše ve dne i v noci, během zlatých hodinek 
i ranních svítání. O tom všem už jsme mluvili, přesto nám jeden žánr chybí. 
Žánr, který to vše propojí. Reportáž!

Fotograf

Jak nafotit sérii?
Na táboře se častěji asi dostaneme do situace, 
kdy nebudeme chtít odvyprávět příběh na jedné 
fotce, ale skrze celou sérii. Tou si představme 
v běžných podmínkách třeba 15–30 fotografií, které 
příběh dávají dohromady. Z tábora jich bude víc, 
ale musí být natolik různorodé, aby se neopak-
ovaly a nenudily. Úkolem takové série není něco 
(třeba tábor) vyobrazit, ale celkově ho představit. 
Jde o mix různých žánrů, vždy ale tak upravený, 
aby odpovídal tomu, co chceme ukázat (příklad 
z tábora: je rozdíl mezi reportáží o táborových 
vychytávkách, kam nafotíme táborové brány, 
pece a přehrady, a reportáží, která má představit 
naši celotáborovou hru, kde budou spíš fotky 
nás v kostýmech a fotky z etap a prostředí, které 
jsme speciálně upravili).

Co je vlastně reportáž?
Reportáž je královskou disciplínou, která kom-
binuje všechno dohromady a přidává něco navíc. 
Reportáž vždy pracuje s příběhem – a je jedno, 
jestli se bavíme o jedné reportážní fotografii, nebo 
reportážní sérii. Reportážní fotografie se nazývá i 
fotografií novinářskou. Má za úkol tedy informovat.

Zatímco při focení krajiny nám jde o umělecké zachy-
cení okolí, při reportážním focení krajiny chceme 
odvyprávět nějaký příběh – může se nám v krajině 
pohybovat dav lidí, může tam na obzoru stát jedna 
postava a někam koukat, ale vždy z fotky vidíme 
nějaký příběh. Nemusí tam být ale jen člověk – fotka 
seschlé Šumavy může být třeba příběhem o kůrovci.
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Příběh by měl mít v sérii ale i nějaký začátek a 
konec. Pokud bychom fotili reportáž z výpravy, ale 
fotili jen třeba kolem oběda, může se nám stát, že 
budeme mít pěkné fotky (a to po našem seriálu jistě 
mít budete), ale o výpravě jako takové toho až tolik 
neřeknou.

Na to je dobré myslet i při úpravě fotek. Ve chvíli, 
kdy je budete nahrávat ven, diváci určitě ocení, když 
fotografie budou mít popisky.  Občas může pomoci 
i album, které bude pěkně probrané a popsané, 
a pak ještě jedno, kde budou fotky skoro všechny. 

Jak fotit?
Pro reportáž platí především to, že musíte být 
neustále připraveni. Není čas se učit s foťákem, 
hledat, kde se zapíná blesk a kde dobít baterky. Foťák 
musíte mít v malíčku (což se podaří jen praxí), stejně 
jako expozici i kompozici. Pokud to jde, je dobré se 
připravit a místo si předem prohlédnout a zkusit si 
fotit nanečisto. Pokud půjdete fotit na družinový 
hudební koncert v klubovně, určitě to využijte. 
Naopak, až budete fotit slavnostní táborák, máte 
jednu možnost.

Dnes nám technika hodně pomáhá. Můžeme využít 
sekvenční režim, kdy foťák udělá více snímků hned 
za sebou, a my vybereme. Dražší foťáky mají lepší 
citlivost a vy můžete směle fotit i s vyšším ISO, aniž 
byste se museli bát, že nic v tom šumu nebude 
vidět. U reportáže je totiž důležité myslet na to, že 
na prvním místě je samotný okamžik, ten jedinečný 
moment, který se snažíte zachytit. Kompozice, stejně 
jako obraz, který nešumí, je až bod dvě.

Výhody telefonů
Dnes si téměř každý kupuje zrcadlovku a připadá si 
jako fotograf. Ale fotografem je jen ten, kdo se focení 
snaží opravdu porozumět. A je i dost momentů, kdy 
je zrcadlovka na škodu.

Dnes se čím dál tím více fotí na mobilní telefony. 
Telefony totiž už nefotí vůbec špatně, ale především 
telefon je stále po ruce. A to je třeba něco, čemu 
zrcadlovka nemůže konkurovat. Zatímco běžný foťák 
většinou musíte vyndat z pouzdra a zapnout a pak 
zase naopak, telefon vytáhnete z kapsy, jedním 
dvěma gesty zapnete, vyfotíte a s cvaknutím zámku 
dáte do kapsy. A ono se to samo i zálohuje. Navíc 
ho máte stále s sebou, na rozdíl od velkého foťáku.

Nebojte se tedy fotit i na mobilní telefony nebo 
menší kompakty, které můžete mít stále v kapse.  
Využitím telefonů navíc ukážete ostatním, že umíte 
mobily využít i smysluplněji než na hraní her.

Poválečný polibek 
je fotka Alfreda 
Eisenstaedta, který 
ji vyfotil na Times 
Square a stala se 
symbolem konce 
druhé světové války. 
Šlo o neznámou 
dívku, kterou 
námořník popadl 
a políbil. Tím gestem 
fotka říká, že už 
se nikdy do války 
nevrátíme.

Prapor z bitvy o Iwonžimu je fotografií Joea Rosenhala 
a rovněž ukazuje konec války, tentokrát ale představuje 
i spoušť, kterou za sebou zanechala. Fotka získala 
Pulitzerovu cenu (nejvýznamnější novinářská cena 
světa), a ačkoli to vypadá, že jde o jedinečný moment, 
ve skutečnosti je tohle až druhá vlajka. Ta první byla 
moc malá a byla sundána. 

Snad 
nejznámější 
fotografii boxera 
Muhammada 
Aliho pořídil 
v roce 1965 
Neil Leifer. 
Ali slaví 
nad knock-
autovaným 
Sonnym 
Listonem. 
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Poslední z fotografií je obrázek Stanislava 
Krupaře. Je z reportážní série o cestě migrantů 
v pašeráckých lodích z Egypta. Přidáváme ho sem 
proto, že Krupař fotil v utajení – nikdo se nesměl 
dozvědět, že je novinář. Fotil tedy na mobilní 
telefon a o to víc je fotografie vypovídající.

                        Kdy a kde fotit?
Asi víte, že nemůžete fotit všude. Že nejde fotit 
v muzeích (jak kvůli možnosti, že by blesk poškodil 
obraz, tak i kvůli autorským právům) či ve vojenských 
objektech (jak znám některé oddíly, je dobré to raději 
připomenout :)). Je to ale mnohem komplikovanější. 
Fotit nejde, bez souhlasu, ani na soukromých pozem-
cích. A ani fotit lidi není samozřejmé. Teoreticky, od 
každého, koho máte na fotce, potřebujete souhlas 
s uveřejněním. Existují výjimky, tzv. licence. Pokud 
jde o školní (studentskou) nebo vědeckou práci, fotit 
můžete, stejně tak i ve chvíli, kdy jde o reportáž – ale 
pravidla jsou komplikovaná, v jednoduchosti se v nich 
říká, že smíte fotit a natáčet jen pro aktuální použití. 
To se vás v oddíle skoro netýká. Ale jen skoro. Pokud 
chcete na akcích fotit a fotky pak ještě zveřejňovat, je 
důležité mít od rodičů písemný souhlas. Je součástí 
standardní přihlášky do oddílu, ale ta se ne všude 
využívá, tak se raději poptejte u vašich vedoucích, jak 
to je. Zároveň, i pokud máte svolení, ale fotku budete 
používat více veřejně než obvykle (pošlete ji třeba do 
novin), je fajn se s dotyčným a jeho rodiči domluvit. 

Existují ale situace, kdy bychom také fotit neměli, 
přestože nám to žádné oficiální pravidlo nezakazuje. 

A patří do úkonů, které jsou pro fotografa asi 
nejtěžší. Představme si třeba situaci u slibového 
ohně. Nebo nějaký jiný velmi silný atmosférický rituál 
v oddíle. Na jednu stranu chceme zachytit tu sílu 
okamžiku, kdy jedna z našich sester skládá svůj slib, 
na druhou stranu tím můžeme onen okamžik velmi 
pokazit. Že takové situace nebereme s bleskem, je 
samozřejmost, ale často je velmi dobré se zamyslet, 
jestli je brát vůbec. Je třeba se nad tím předem 
zamyslet a domluvit se s některým z vedoucích. 
A pokud fotit půjdete, buďte velmi nenápadní,   
tiší a co nejméně narušujte daný okamžik.

Tak takhle to nebylo!
Lež tu vždycky byla. Říct či napsat ji nikdy nebyl 
problém. A zmanipulovat lze i fotku (či video 
nebo audio). Pokud si myslíte, že je to otázka 
až současné doby, pletete se. S fotografií se 
manipuluje od nepaměti. Stříhalo se i bez 
počítače. Anebo se manipulovalo přímo při 
focení. Je důležité ke každé fotce, která dle 
vás něco dokazuje, přistupovat velmi kriticky. 
I kdyby fotka nebyla upravená (a ani to nejde 
vždy poznat), je i velmi důležité, v jakém kon-
textu byla vyfocena, v jakém ji vy čtete a co je 
u ní napsáno. Dnes se velmi často s fotogra-

fiemi manipuluje a tvrdí se, že dokazují něco, s čím 
nemají nic společného.

Závěrem
Fotografické řemeslo není lehké, ale je krásné. 
Skloubí krásu, informaci, světlo a postřeh a nabízí 
zcela nové úhly pohledu pro vás i pro ostatní. Vždy 
je ale třeba nezapomínat, že žijeme jen jednou. Byla 
by škoda vidět ty nejkrásnější chvíle našich životů 
jen a jen na obrazovce.

Pokud to chcete ve fotografii někam dotáhnout, 
musíte neustále fotit, fotit a… občas si dát 
pořádnou pauzu.

Více o odborce Fotograf a o všech ostatních na 
odborky.skaut.cz.

Ojta, člen Skautského audio a video týmu
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