
Ahoj! Rád bych ti představil 
Pavla – veselého obrýleného klu
činu od nás z oddílu. Ale předsta
vit ti ho nemůžu – nemám žád nou 
jeho fotku. Přitom z oddílu máme 
fotek spoustu – ale na žádné není 
on. Z jednoduchého důvodu – Pavel 
je oddílový fotograf. A fotí vážně do bře 
– ale nebylo tomu tak vždy. Než splnil 
odborku fotografa, bylo to všelijaké. 
Ale právě proto, že ji splnil – a mě přišla 
škoda, aby se spousta dalších talentů 
prala s uměním fotografie sama – vznikl 
tenhle seriál. Seriál o tom, jak fotit. Pomohl 
Pavlovi a myslím si, že by mohl zaujmout 
i tebe. Výsledkem tvé snahy může být, 
že získáš odborku fotografa a potvrdíš tedy 
všem, že jsi ve focení odborník na slovo vzatý. 
U Pavla to byla dlouhá cesta. Jak to bude u tebe?
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Téma
Olympiáda je za námi, přesto ještě zůstaneme u sportu. Fotit sport 
je na profesionální úrovni docela drahý um, ale to nám nevadí. 
Základem focení je pohotovost, ostrost a emoce.  Podívejme se, co 
to všechno znamená.

Jak na techniku? Nastavení expozice
Nejdřív trocha teorie. Fotografie funguje tak, že uvnitř foťáku je ně-
jaký světlocitlivý povrch (dříve film, dnes čip). Když se onen povrch 
osvětlí, obtiskne se do něj (dříve chemickou cestou, dnes elektronicky) 
obraz, který se na něj promítá díky objektivu. Zcela zásadní ale je, jak 
moc se povrch osvětlí. Pokud na něj dopadne moc světla, bude obraz 
moc světlý (přeexponovaný). Pokud na něj dopadne málo světla, bude 
moc tmavý (podexponovaný). Ani jedno z toho není nic, co bychom 
chtěli. Kolik světla dopadne na povrch, můžeme naštěstí ovlivnit. 
Možností je více, nás ale budou v tuhle chvíli zajímat dvě, které jdou 
nastavit na foťáku (alespoň většinou). Jde o čas a clonu.

Čas určuje, jak dlouho bude na plochu dopadat světlo. Udává se ve for-
mátu zlomku, třeba 1/100, což znamená jednu setinu vteřiny. 1/500 je 
ještě kratší čas, naopak 1/2 je čas delší. Čím delší čas nastavíme, tím na 
plochu dopadne více světla (závěrka foťáku se otevře na delší dobu).

Clona určuje, jak velká bude „dírka“, skrz kterou světlo dopadne na 
plochu. Clona f 2,8 říká, že se dírka otevře hodně a na plochu dopadne 
hodně světla. Naopak f11 zna-
mená, že na plochu moc světla 
nedopadne. Vtip je samo-
zřejmě v tom, že při focení 
musíte oba faktory 
(a mnohé další, o kte-
rých si povíme příště) 
kombinovat tak, aby 
vám vyšel obrázek 
správně expo-
novaný – ani 
světlý, ani 
tmavý.
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Obr. 
Expoziční čas
zdroj: 
milujemefoto-
grafii.cz
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 Jak na foťák?
Někdy potřebujete použít delší čas, někdy zase menší clonu. 
Sportovní fotografie to má poměrně jednoduché – používá 
krátký čas a malou clonu (tedy velkou díru, třeba f2,8).
Důvod je prostý – pokud byste nechali velký čas, obraz 
bude rozmazaný (na plochu dopadne postupně 
hodně světla a atlet se mezitím pohne). Zároveň 
se používá i malá clona, protože při ní je malá 
hloubka ostrosti – tedy, sportovec je ostrý (vidíme 
i kapky potu), ale diváci v pozadí jsou rozmazaní 
a atlet tak lépe vyniká. Nejlépe to pochopíte, 
když se podíváte na simulátor fotoaparátu na 
webu www.bit.ly/foto-simulator. Zkuste ho.
A je jedno, jestli fotíte na olympiádě, nebo 
na schůzce, pravidla jsou vždycky stejná. 
Na našem fotoaparátu buď můžeme 
vše nastavit ručně (v režimu M, 
případně S či A), nebo pomocí 
rychlého předvoleného výběru 
sport, který už má dnes většina 
foťáků. Sice tam nic nenastavíte, 
ale už víte, k čemu je dobré ho 
používat.

Jak na kompozici?
Při focení sportu se často používá hodně velký zoom. Akorát že je 
to hodně laicky řečeno, protože žádný sportovní fotograf nemá 
foťák, s kterým by šlo „zoomovat“. V tomhle světě se hodně použí-
vají pevná skla, kde zoomovat nejde. Buď jdete blíž (nebo dál), ne-
bo objektiv vyměníte. Je to proto, že pevné objektivy mají lepší 
parametry (třeba světelnost je větší, takže 
můžete dát kratší čas a mít ostřejšího spor-
tovce). Říká se tomu používat dlouhé sklo.
Pro naše oddílové účely si stačí říct, že je 
potřeba, aby focený objekt byl dostatečně 
přiblížený. Pokud jsme na ostrém světle, 
můžeme ho zazoomovat, pokud je zata-
ženo, jdeme foťákem hodně blízko.
Na fotce by měl být patrný i pohyb, osoba 
by měla být zmražena třeba ve vzduchu. 
Nezapomínejte i na emoce, které by z fotky 
měly být cítit. Foťák nám může pomoci skrze 
sekvenční focení. S touhle funkcí nám naseká 
několik fotek za vteřinu (tak dlouho, co držíte spoušť 
a foťáku stačí síly) a vy si pak až v počítači můžete 
vybrat tu nejlepší. Je to víc práce, ale výsledek je znát.

Jak na úpravy?
Pokud se nám nepodaří jít dostatečně blízko nebo 
zazoomovat, vyřešíme to v postprodukci, tedy 
v počítači. Ať už fotky upravujete nebo ne, jestli 
je něco fajn, tak je to občasný ořez. Výřezy děláme 



vždy jen trochu, spíš upravujeme hrany obrazu. Kdybychom udělali ve 
vel kém obraze malý výřez, ztratíme tak obrazovou kvalitu a obraz bude 
ošklivý. Na úpravy fotek můžeme používat různé programy. Třeba Picasu 
od Googlu (zdarma) nebo Photo Studio od Zoneru (placené, ale starší 
verze v AJ jsou zdarma). Online je například pixlr.com, pro Android či 
iOS můžete použít třeba Snapseed.

Jak publikovat?
Až budete mít pěkné fotky, nezapomeňte se o ně se světem podělit. Před-
ně myslete na to, že fotek nesmí být moc, vyberte opravdu jen ty, které 
se povedly po technické i obsahové stránce. Fotky promazávejte, stovky 
fotek nikomu radost neudělají. Sdílet fotky můžete třeba na Facebooku. 
Ale buďte obezřetní – sociální sítě jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Velmi 
jednoduše se vám mohou vymstít. Nezapomeňte, že pokud někoho ozna-
číte, fotku uvidí i jeho „přátelé“. Ne každému může být příjemné, že ho 
třeba spolužáci vidí v kroji. Doporučujeme tedy na fotkách neoznačovat, 
nebo alespoň ne bez předchozí domluvy.

Osobnosti?
Se sportovní fotografií je spojena i celá řada osobností. Průkopníkem byl 
v 19. století George Grantham Bain, Američan, který jako první založil 
zpravodajský fotografický servis a poskytoval fotografie nejen ze sportu 
různým médiím. Nejlepším současným českým sportovním fotografem 
je zřejmě Martin Kozák. Na jeho fotkách, které najdete třeba na webu 
www.martinkozak.com uvidíte, jak vypadá současná sportovní fotografie. 
Emoce a drive z nich přímo prýští.

Historie
O velký rozmach fotografie a především pak videa se postarala propagan-
da nacistického Německa. Výraznou postavou je Leni Reifenstahlová, která 
měla za úkol v roce 1936 zdokumentovat XI. Olympijské hry v Berlíně. 
Začalo se zde pracovat s vozíky, se speciálním výtahem nebo s triky. 
Dokonce se zde prvně upevňovaly kamery na těla sportovců při trénin-
cích nebo byla použita kamera pod vodou při skoku do bazénu.

Součástí každého dílu našeho seriálu bude i série několika úkolů. To proto, 

že Pavel si jen o úkolech nechtěl číst, ví, že je třeba si vše i osahat a zajímat 

se víc do hloubky. Můžete si úkoly zkusit také.

• Pročtěte si další články, které vyšly k focení ve Skautovi. Najdete je na stránce www.bit.ly/

skaut_foto a uvedou vás více do děje, pokud se občas ztrácíte.

• Najděte si fotky od George Granthama baina a martina Kozáka. V čem se liší po obsahové 

stránce, v čem po technické?

• Jděte na stránku www.bit.ly/foto-simulator a vyzkoušejte si, co dělá změna času a clony u fotky.

• Zajděte s družinou na výstavu World Press Photo nebo si prohlédněte letošní sportovní fotky 

na webu (WPP je celosvětová soutěž novinářských fotografů, má i sportovní část)

• Nafoťte s družinou nějaké sportovní fotografie (při fotbale, basketballu, sprintu, skoku, atd.). 

Vyber nejlepší fotku, uprav ji a pošli nám ji i s krátkým popiskem na foto@skaut.cz. Nejlepší 

fotografie uveřejníme.

Tolik pro dnešek. Dobré světlo, a pokud byste potřebovali poradit, stačí napsat na foto@skaut.cz ! 

ÚkOL
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Připravil: Ojta, člen Skautského video a audio týmu
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CO SE DOZVÍŠ NA TEEPKOVI V ZÁŘÍ?
Naplánované schůzky

A TAKÉ CHALLENGE!

Spoustu příběhů nejen 
z prázdnin!
Příběhy z letních 
táborů

teepek.cz
facebook.com/
teepek

Příběhy z letních 
táborů

Přijď se 
k nám podívat!

Závěs s i radši 
pověsíme sami .

Ale tohle zase 
udělal i  hezky.

Fakt teplá spr
cha na táboře! 

Hele abyste tu nakonec 
nebyl i  častěj i  než my.

A teď naopak. 
Naplánujem si podle 

časopisu vej let . . .

a holky nám tam 
budou vařit .

Jak si naplánovat 
a rozdělit práci 
v družině?

Jak si rozdělit 
práci v týmu? Č

tě
te

!
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