
Není portrét jako portrét
Hned na počátku bychom si měli udělat jasno. 
Druhů portrétů je víc, dejme tomu, že tři. Focení 
pasovky dnes vynecháme. Budeme se bavit 
především o portrétu reportážním a stylizovaném.

Reportážní portrét je žánr, se kterým se setkáte při 
oddílové činnosti asi nejčastěji. Jde o focení portrétů 
během nějaké akce – ať už tábora či školní akce. 
Vycházíte z toho, co se zrovna děje, hledáte zajímavé 
okamžiky a kompozice a ty pak vycvaknete, často 
i bez vědomí vámi foceného 
objektu.

Stylizovaný 
portrét je 
oproti tomu 
práce s mod-
elem. Danou 
osobu jasně 
úkolujete, 
dotyčný vám 
pózuje, občas 
se hodí někdo 
na výpomoc. 

Nejčastěji se 
ale budete 
pohybovat 
někde mezi 
těmito typy. 

Jak nastavit foťák?
Pokud vám bude následující odstavec připadat pouze 
jako opakování, berte to jako pochvalu a informaci, že 
jste na nejlepší cestě k dobrým fotkám. Pro jistotu přesto 
rychle zopakuji, co zaznělo už v předchozích dílech. 

Základem je dobré světlo – o něm si budeme povídat 
dále. Je potřeba zvolit vhodný (krátký) čas, aby objekt 
nebyl ani trochu rozmazaný. Clonu zvolte co nejnižší – 
to proto, aby byla malá hloubka ostrosti, a tedy velmi 
rozmazané pozadí. Objekt tak můžete dobře zvýraznit 
a nebude vám splývat s pozadím. Dobře vyvažte bílou, 
aby daný člověk nevypadal jak pomeranč. Volte nízké 
ISO, šum nechceme. Zvolte i vhodný objektiv. 

Pokud si můžete vybírat, doporučuji středně dlouhé 
sklo – 70 mm. Obecně se dá i říct, že byste neměli fotit 
na širší sklo než je 50 mm. To nejlépe odpovídá tomu, 
jak vnímá svět lidské oko, širší objektivy tvář částečně 
deformují. Dobře je to vidět na animaci, kterou 
najdete na adrese bit.ly/cool-adresa. Pokud nemáte 
výměnné objektivy, tak prostě zazoomujte. Ono to 
stačí, portréty z kompaktu jsou často na první pohled 
hezčí než ze zrcadlovky, kde člověk nemá vhodné sklo.
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V předposledním čísle se podíváme 
na focení portrétů. Budeme vycházet 
z toho, že základy, které jsme si říkali 
v minulých třech dílech Skauta, 
už znáš (pro připomenutí – bavili 
jsme se o tom, jak fotit sport, 
krajinu a jak důležité je světlo).
Pokud jsi něco z toho vynechal, 
najdi si to – buď v papírovém 
časopise doma, nebo online na 
adrese casopisy.skaut.cz/skaut/.



Jak nastavit model?
Na chvilku se budeme věnovat jen stylizované fotce.  
Vždy budeme vycházet z toho, jak putuje světlo. 
Budeme-li fotit uvnitř, můžeme jít k oknu, které 
bude vždy největším světelným zdrojem. Světlo je 
ale tak důležité, že se mu budeme 
ještě věnovat zvlášť. Při focení je velmi 
důležitá i komunikace. Mezi tebou 
a fotografovaným musí být jasně daný 
rovný vztah – nesmí se tě ani bát, 
ani ty se nesmíš bát jeho. Chovej se 
k němu jako rovný k rovnému, zároveň 
ale vždy měj otěže v rukou ty. Při 
focení může pomoci uvolněná atmos-
féra – hudba, přátelské vystupování, 
občasný vtípek. Také pomůže, když 
danému vysvětlíš svůj záměr ještě 
před samotným focením. Nejlepší 
bude, když si na první pokusy budeš 
vodit členy rodiny či kamarády, 
na kterých se budeš učit.

Dále pracujte s výškou. Pokud chcete zdůraznit 
dominanci portrétovaného, vyfoťte ho z (mírného!) 
podhledu; a naopak, pokud chcete zdůraznit, že je 
dotyčný třeba mírně bezbranný, vyfoťte ho z nadhle-
du (a pokud nic z toho nechcete, vždy jděte do výše 
hlavy dotyčného, nebuďte líní).

Pracujte i s pozadím. 
Barevně zajímavé 
pozadí u detailu fotku 
velmi oživí. U celků 
zase komponujte osobu 
(osoby) dle pravidel, 
o kterých jsme si už 
říkali – do zlatého řezu, 
spirály a podobně.

Jak na světlo?
Věřím, že většina z vás už 
chápe, že celé kouzlo je 
právě v osvětlení. 

Vždy je dobré fotit tak, aby 
světlo bylo víceméně za 
vámi (respektive aby bylo 
mírně z boku). Díky tomu 
bude objekt dobře nasví-
cený, zároveň ale nebude 

zcela plochý a stíny budou celou postavu krásně 
vykreslovat. 

Zajímavé je pracovat i s protisvětlem, tzv. kontra. 
To dokáže dobře oddělit postavu od pozadí.

Při focení ve studiu budete potřebovat světla – nám 
ale můžou stačit lampičky, co máte doma. Jen je 
třeba si s nimi trochu hrát. Říká se, že mužům sluší 
ostré světlo, zatímco ženám raději jemné. Jemné 
světlo znamená, že je světlo rozptýlené, nekreslí ostré 
hrany, víceméně stejnoměrně osvětluje celou tvář.
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Jak nastavit kompozici?
Je dobré si uvědomit, jak velký obraz budete fotit. 
Oko a nos je detail, naopak celá postava je celek. 
Mezitím je ještě polodetail a polocelek – tedy něco 
na půli cesty. 

Polodetail chápeme jako blízký pohled do 
obličeje portrétovaného. Na fotce je vršek hlavy 
i maximálně vršek ramen, víc ne. V tu chvíli často 
volíme rozmazané neutrální pozadí – z lesa je 
spíše jen zelená šmouha a podobně. Naopak celek 
obsahuje bustu (od pasu nahoru) či klidně i celou 
postavu. Na rozdíl od polodetailu může pracovat 
mnohem lépe s prostředím, které není jen poza-
dím, ale místem, které dává osobě kontext.



Jak jistě víte, tenhle fotoseriál je 
tak trochu příprava na odborku 

fotografa, kterou doporučujeme každému, koho 
focení baví. Na konci všech článků najdete i úkoly. 
Portréty fotí spousta lidí a každý úplně jinak. 
Dnešní úkoly budou hodně prohlížecí.
Mrkněte na fotky od Petao Souzy, Obamova dvorního 
fotografa (http://bit.ly/foto-obama). Všimněte si, jak 
pracuje s kontextem v celkových pohledech.
Velmi zajímavě pracuje s portréty i Tomki Němec, 
který fotil Václava Havla. V čem se liší jeho práce od 
Souzy? Najdi alespoň tři rozdíly! (http://bit.ly/foto-
havel)

Stylizované jsou velmi často fotky u svateb. Tady 
doporučuji se podívat na web www.coupleofprague.
com. V čem myslíte, že jsou fotky jiné než předešlé dva 
odkazy? Jak obsahem, tak technickým provedením?
V neposlední řadě je potřeba doporučit i projekty 
Humans of…. Pravidelné fotky Pražanů, Newyorčanů 
a dalších za to stojí. Obyčejní lidé na obyčejných 
místech, ale přesto něco velkolepého. http://bit.ly/
human-prague a http://bit.ly/human-newyork.

ÚkolyOstré světlo je – kupodivu – pravý opak. Dobré je 
si oboje zkusit a uvidíte. Pokud chcete pracovat s 
rozptýleným světlem, je potřeba si šikovně pomoci. 
Odrazem nebo nějakou fólií. Na odrážení světla je 
dobrá tzv. odrazná deska. Je to skládací pomůcka, 
která umí opravdu hodně. Pomůže vám projas-
nit stíny během focení, stejně tak rozptýlit příliš 
ostré světlo. Lze použít venku i vevnitř a fotogra-
fové a filmaři na ni nedají dopustit. Alternativou 
k odrazu může být velká bílá deska (polystyrenová, 
třeba), alobal nebo i bílý papír. Na rozptýlení se 
hodí, především v interiérech, papír. Důrazně ale 
doporučujeme papír pečící, který ihned nezačne 
hořet (a i ten je potřeba kontrolovat!). Jo, anebo, 
pokud jste venku, stačí počkat, až bude zataženo. 
I mraky světlo hezky rozptýlí.

Používat můžete i blesk, ale je to věc ošemetná. 
Doporučuji kouknout do únorového Skauta, kde 
k tomu píšeme víc.

                        Závěrem
Fotit portréty je velmi ošemetné. Z prostého důvodu  
– když vyfotíte ošklivě krajinu, tak vás akorát nikdo 
nepochválí. Ale portrét je mnohem osobnější, 
a pokud to někomu na něm nebude slušet – a to 
bude velmi často – radost mít nebude, spíš naopak. 
Tak na to myslete. Hodně foťte a hodně mazejte. 
A ven dávejte opravdu jen to nejlepší, kde každý 
vypadá k světu. Rozmazané fotky vedoucí se soplem 
v nosu, jak jí neobratně buchtičky se šodó, to nikdo 
vidět nepotřebuje. 

odborka

 16 SKAUT 4/2017  SKAUT 4/2017 17

odborka

Všechny nové skautské odborky najdeš na webu: https://odborky.skaut.cz

Připravil Ojta – Vojtěch Petr
člen Skautského video a audio týmu

Foto: Vojtěch Petr – Ojta, Martin Křivánek – Set

Všechny nové skautské odborky najdeš na webu: https://odborky.skaut.cz

Připravil Ojta – Vojtěch Petr
člen Skautského video a audio týmu
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