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1.

HDR fotografie

Výukové cíle kapitoly: Seznámit frekventanty s tvorbou HDR fotografie. Úvodem podrobně
vysvětlit klíčové prvky a pojmy a následně rozvíjet další technické
kroky a postupy.
Odhad doby studia:

1.1.

2 hodiny

Co to HDR vlastně je?

HDR (High Dynamic Range) znamená vysoký dynamický rozsah, tzn. vysoký dynamický
rozsah zachycených hodnot barev. HDR fotografie se tvoří pomocí vhodného software.
Cílem

HDR

technologie

je

tedy zprostředkovat

divákovi

fotografovanou

scénu

co nejpodobněji tomu, jak by ji viděl vlastníma očima. Snímací čip má totiž oproti lidskému
zraku značné omezení – nedokáže zachytit tak velký rozsah jasů. To se v praxi projeví
tzv. přepaly, kdy místo oblohy je např. jen bílý flek.

Zdroj: vlastní fotobanka

Zjednodušeně se dá říci, že HDR fotografie je možné dosáhnout spojováním několika
různých expozic (multiexpozice). Pomůže nám v tom technika nazývaná bracketing,
která odstupňuje scénu do samostatných, světelně posunutých expozic od úplně
podexponované až po úplně přeexponovanou. Někdy je třeba použít 16 a více snímků
s rozdílnou expozicí, abychom zvládly zaznamenat plný rozsah jasu dané scény.
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Fotografie vzniklé pomocí metody bracketingu obsahují odstupňované informace o
rozložení světla a stínů na scéně a vhodný program na vytvoření HDR fotografie spojí tyto
informace do jediného kompaktního celku a vytvoří HDR snímek (tedy snímek s vysokým
dynamickým rozsahem).
Tři expozice téhož obrazu s různými hodnotami. Některé detaily v nejtmavším obrazu
nejsou v nejsvětlejším a obráceně.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozsah_expozice

1.2.

Klíčové prvky a pojmy

1.2.1. Fotografování
Samotný pojem fotografie je řeckého původu a dal by se přeložit jako psaní světlem
nebo lépe řečeno malování světlem.
Světlo se odráží od všeho, co vidíme, v různé intenzitě a v různém spektru. Některé
části světelného spektra fotografované objekty pohltí a některé naopak odrazí. Odražené
světlo prochází přes objektiv našeho fotoaparátu a vytváří na digitálním snímači či filmovém
políčku odraz dané scény. Ne vše, co se odrazí od námi pozorované scény a jejích součástí,
projde objektivem. A ne vše, co projde objektivem v rozsahu spektra a intenzity světla,
je snímač schopen zaznamenat.
Snímací senzor je schopen zaznamenat jen určitý rozsah spektra světla, které na
něj dopadá, a to v určitém maximálním kontrastu a rozlišení.
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1.2.2. Lidské oko a jeho pohled na fotografovanou scénu
Sítnice lidského oka je schopná v jediném okamžiku rozlišit na scéně kontrast
v rozsahu 1:10 000 a zároveň vnímat až 10 000 barevných odstínů při dané hodnotě jasu.
Jak oko postupně vnímá fotografovanou scénu, přizpůsobuje svoji citlivost vzhledem
k jejímu osvětlení, mění se citlivost sítnice, a díky tomu je oko schopné postupně zvládnout
kontrast až 1:1 000 000 000.

1.2.3. Jak vidíme a vnímáme
Oko je velmi sofistikovaný nástroj – detektor světla, který nám zprostředkovává obraz
světa okolo nás. Dokáže rozlišit desítky milionů barev a velký rozsah intenzity viditelného
světla.
Do oka vchází paprsek světla přes rohovku a prochází čočkou, která ho zostřuje.
Duhovka efektivně redukuje množství světla dopadajícího na zadní stěnu oka – sítnici,
kde se nachází receptory – tyčinky a čípky. Světlo v receptorech spustí chemický proces,
jehož následkem se vyšlou nervové impulsy zrakovým nervem do mozku. Mozek pak složí,
a tím ,,vidí‘‘, výsledný obraz. Jelikož každý člověk je jiný, záleží na tom, jak mozek
interpretuje přijaté informace.
Všechny části oka, přes které světlo prochází před dopadem na sítnici, jsou průhledné,
čiré, aby se minimalizoval rozptyl světla.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schematic_diagram_o_the_human_eye_cs.svgf
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1.2.4. Dynamický rozsah oka a způsob zpracování informací v mozku
Lidské oko dokáže vnímat dynamický rozsah kolem 20 EV, snímací čip zrcadlovky
zvládne kolem 11 EV, monitor zobrazuje zhruba 9 EV. Veličina EV vyjadřuje rozdíl jasu
mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí scény, zvýšení EV o jednotku znamená zdvojnásobení jasu
(množství světla). Krajina za slunečného dne má dynamický rozsah (kontrast scény)
kolem 15 EV – lidské oko bez problémů vnímá zároveň předměty ve stínu i na slunci,
snímací čip fotoaparátu to však nezvládne, stejně jako monitor nedokáže takový rozsah
EV zobrazit.
Oko se přizpůsobuje světelným podmínkám přibližně na stejném principu, jako kdyby
měl fotoaparát zapnutou funkci AutoISO. Proto v šeru a tmě vidíme skoro bezbarvě, oči
zprostředkovávají pouze hrubé tvary a obrysy, kdežto v jasném světle vidíme množství
detailů a barev.
Automatika a přizpůsobování očí pracuje velmi rychle s jasem, ovšem mnohem
pomaleji v případě menšího množství světla. Další výhodou oka proti fotoaparátu je to,
že perfektně zvládá dynamický kontrast. Část oka přizpůsobí citlivost svých buněk jasné
obloze a část se adaptuje na stíny mezi stromy, což nám dává proti fotoaparátu vynikající
rozlišení kontrastů. Oči si pomocí přizpůsobení citlivosti vytvářejí vlastně to, co nazýváme
HDR ve fotografii. Oko je schopno v reálném čase vidět osvětlenou krajinu za oknem
a přitom si zachovat plné rozlišení detailů v okolním interiéru, což zatím nezvládá žádný
běžný fotografický záznam obrazu.
Kdybychom měli technicky, a čistě teoreticky vystihnout rozlišení lidského oka
pak odpovídá asi 127 Mpx snímači, který schopný zaznamenat i jednotlivé fotony, má tedy
úžasnou kvantovou účinnost.
Je ovšem potřebné uvědomit si, že průběh zpracování hodnot jasu v oku a následně
z toho plynoucí dynamický rozsah, není lineární jako při zpracování signálu v CCD
nebo CMOS čipech našich fotoaparátů, ale je logaritmického charakteru. Logaritmická křivka
poskytuje našemu oku 2x jemnější schopnost rozlišit hodnoty jasu ve stínech než u jasného
světla. Proto má i hodnota EV expozičního času a clony fotoaparátu logaritmický průběh,
aby lépe odpovídala vnímání světla fyziologií oka.
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1.2.5. Jak ,,vidí‘‘digitální technologie
Většina digitálních obrazových formátů je navržena pro zobrazování a zpracování
24bitového barevného obrazu (8 bitů na kanál). Jeden kanál přitom může zobrazit
256 různých hodnot jasu. To znamená, že 24bitový RGB obraz je schopen zobrazit paletu
16 miliónů barev.
Snímací čipy fotoaparátů, v závislosti na modelu, pracují uvnitř s 16bitovovým
převodníkem a následně soubory ukládají v 12 nebo 14bitovém souboru RAW, případně
v 8bitovém formátu JPEG.
Posterizace - je termín, který označuje chyby v obrazu, artefakty, které vznikají
nejčastěji extrémní editací hlavně 8bitového obrazu. Daný problém má příčinu v malém
tonálním rozsahu tzn.nedostatečnou jemností přechodových kroků v daném obrazu.
Dojde k tzv. přeskočení v barevném přechodu a vzniknou jakoby obrazové vrstevnice –
posterizace v daném snímku. Fotografování do formátu RAW a následná editace v 16bitovém
formátu nám zajistí dostatečný rozsah barevného přechodu (jemnost tonality) i tu náročnější
úpravu obrazu.

1.2.6. Bracketing (BKT)
Označuje techniku vícenásobné – sériové expozice stejného motivu s měnícím
se nastavením různých hodnot fotoaparátu. Úlohou bracketingu je tedy vytvořit několik
záběrů, z kterých bude jeden obsahovat správnou, vámi požadovanou expozici dané scény.
V praxi se nejčastěji používá troj- nebo pětinásobný AEB (automatický expoziční
bracketing), kde jsou hodnoty jednotlivých expozicí posunuté například o +/-0,7 EV
od hodnoty určené automatickým měřením. Pomocí expozičního BKT můžeme získat různé
podání světelnosti scény a vyhnout se tak například přepáleným místům.
Dalšími variantami BKT je bracketing vyvážení bílé, BKT hloubky ostrosti nebo
BKT blesku.
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Otázky:
1. Jak můžeme dosáhnout HDR fotografie?
2. Kolik je lidské oko schopné vnímat barevných odstínů?
3. Vysvětli pojem posterizace?
4. Co znamená zkratka BKT?

Doporučená literatura:
Velká kniha HDR fotografie – Andrej Bočík, Computer Press, a.s., 2011,
ISBN 978-80-251-3367-5
Digitální fotografie polopatě - Ondřej Neff, Institut digitální fotografie s.r.o.,
2009, ISBN: 978-80-87155-04-2
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2. Fotografování HDR
Výukové cíle kapitoly: Seznámit frekventanty postupem fotografování HDR, nutnými
pomůckami a softwarem.
Odhad doby studia:

2.1.

1 hodina

Seznámení s postupem fotografování na HDR

Abychom HDR fotografii vytvořili, budeme potřebovat stativ, fotoaparát s funkcí
expozičního bracketingu, fotografování v programu priorita clony, fotografování v RAWu,
software pro HDR, a ideálně (ale ne nutně) i dálkové ovládání.
Použití stativu – je velmi důležité, jelikož fotografie se musí dokonale překrývat,
neboli být kompozičně naprosto totožné. Jakýkoliv pohyb fotoaparátu při snímání
sekvence záběrů může zničit ostrost i toho nejlepšího objektivu.
Použití dálkového ovládání – není to až tak důležité jak použití stativu, ale přesto
nám použití dálkového ovládání aparátu pomůže mít dokonale zhotovené snímky
bez nejmenší odchylky. Dálkové ovládání lze nahradit také samospouští. Obecným
pravidlem při vlastním snímání podkladových fotografií tedy je dotýkat
se fotoaparátu co nejméně.
Fotoaparát

s funkcí

AEB

(automatický

expoziční

bracketing)

-

funkce

automatického expozičního bracketingu nám umožní vyfotografovat sekvenci tří
až pěti fotografií (dle možností fotoaparátu) v maximální rychlosti za sebou a v těch
správných expozičních intervalech. Při využití funkce AEB tedy fotoaparát udělá
celou tu těžkou práci za nás :o)
Proč program priority clony - jednak proto, že tento program nám možnost využití
funkce AEB nabídne a také proto, že principem snímání podkladových fotografií
je zachování stejné clony a ISO citlivosti při současně se měnícím čase
(z tohoto důvodu je důležitý stativ). Ten pak určuje, zda konkrétní snímek
bude záměrně podexponován, přeexponován či exponován správně.
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Software pro HDR - Abychom fotografie s různým expozičním posunem nakonec
složili do jedné HDR fotografie, budeme potřebovat specializovaný software. Na trhu
je řada možností jakými je například Photomatix Pro, FDR Tools Advanced, Dynamic
Photo HDR, Artizen HDR, Adobe Photoshop CS3, CS4 nebo CS5.
Který software je nejlepší? Jak už to většinou bývá, každý má nějaké ty přednosti
i mouchy. My budeme využívat program Zoner Photo Studio 14.
Formát fotografování - nejvhodnější je fotografování ve formátu RAW, protože při
jeho použití se řada digitálních zrcadlovek dokáže dostat na hodnotu až 10 EV (tzn.
zvýšíme tím dynamický rozsah fotografie) a také proto, že nám to následně umožní
opravit řadu případných chyb.

2.2.

Fotografování podkladových fotografií

Takže máme vše co k HDR fotografii potřebujeme a můžeme jít fotografovat. Máme
připravenou fotografovanou scénu, fotoaparát je pevně zafixovaný na stativu, v ruce máme
dálkové ovládání (popřípadě na fotoaparátu nastavenou samospoušť), jsme v programu
priorita clony, ve které se řídíme klasickými pravidly pro krajinářskou fotografii,
tzn. minimální hodnota ISO, clona většinou vyšší (f8 a více), atd.
Pokud nefotografujeme do RAWu, ujistíme se, že je v menu fotoaparátu vypnutá
funkce AWB (automatic white balance) a zvolíme vyvážení bílé manuálně. Tím zabráníme
riziku, že fotoaparát nastaví pro každý snímek jinou hodnotu vyvážení bílé.
Fotografujeme-li ve formátu RAW, ve fotoaparátu aktivujeme funkci AEB a nastává
otázka kolik snímků a s jakým expozičním posunem budeme potřebovat. Počet snímků
se bude odvíjet od dynamického rozsahu fotografované scény. Pro drtivou většinu situací
v krajinářské fotografii budou stačit tři snímky s posunem + / - 2 EV.
Tento počet fotografií vychází z faktu, že jak už je tomu v krajinářské fotografii
zvykem, fotografujeme vše během východu a západu slunce, kdy světlo dopadá z boku,
je tlumeno vrstvou atmosféry a tak k extrémním kontrastům tolik nedochází. Pokud ale
budete fotografovat v pravé poledne a obzvláště nějaký ten záběr směřující do slunce, setkáte
se s opravdu velmi kontrastní situací, na kterou budete potřebovat snímků pět
(např. EV -4, EV -2, EV 0, EV +2, EV +4) nebo i více.
Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf
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Jak vyfotografujeme např. pět snímků? Řešení je jednoduché a spočívá v kombinaci
AEB funkce s kompenzací expozice. Vyfotografujeme dvě série snímků. Jednou o hodnotách
EV -4, EV -2, EV 0, a druhou o hodnotách EV 0, EV +2, EV +4, s tím že jednu EV 0 pak
následně vymažeme. V tomto případě bude potřeba na fotoaparátu mezi snímáním
jednotlivých sérií změnit kompenzaci expozice, a proto je třeba si dát pozor, abychom
nepohnuli samotným fotoaparátem.
Jaký expoziční posun mezi jednotlivými podkladovými fotografiemi je optimální?
Pro většinu snímků je nejlepší posun o 2EV. Větší posun nedoporučuji, jelikož pak vznikají
na fotografiích vady. Posun o 1EV je z tohoto pohledu bezpečnější, ale vyžaduje větší počet
fotografií, což se na druhou stranu odráží ve vyšším riziku pohybu fotoaparátu,
či fotografovaného objektu (např. pohybující se mraky) a může tak dojit k nechtěnému
“zdvojení” některých prvků na fotografii. Jsou i fotografické situace, kdy můžeme použít
i větší posun, musíme pak ovšem počítat, že ne každý záběr nám vyjde bezchybně.

2.3.

Kontrola podkladových fotografií

Správné nafotografování podkladových fotografií je alfou a omegou celé HDR
fotografie. Jestliže uděláte chybu, většinou se projeví až při následné softwarové úpravě
a o snímek přijdete. Nejčastější chybou může být nechtěný posun fotoaparátu
(či fotografovaného objektu), případně špatně exponovaný snímek.
Jak poznáme, že je snímek správně podexponován či přeexponován? V tomto případě
nám pomůže histogram. Histogram přeexponovaného snímku by měl mít mezeru zleva
(tzn. ve fotografii by měly chybět stupně černé), zatímco histogram podexponovaného
snímku by měl mít mezeru zprava (tzn. ve fotografii by měly chybět stupně bílé).
Zjednodušeně řečeno, když v histogramu podexponovaného či přeexponovaného snímku tyto
“mezery” nejsou, znamená to, že musíme snímek více podexponovat, či přeexponovat.
Kontrola histogramu založená na této znalosti může pomoci, ale nakonec záleží
víceméně na zkušenosti fotografa, aby konkrétní histogram uměl správně interpretovat,
odhadl počet a expoziční posun jednotlivých podkladových fotografií pro konkrétní situaci.

Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf

12

Podkladové fotografie

Zdroj: vlastní fotobanka
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Finální fotografie

Zdroj: vlastní fotobanka

HDR fotografie jsou složeny ze 3 podkladových snímků, fotografovaných do RAWu dle výše
popsaných pravidel (EV -2, EV 0, EV +2) a složeny v programu Zoner Photo Studio 14.

Otázky:
1. Proč je důležité použití stativu při fotografování u HDR fotografie?
2. Kolik snímků si připravíme jako podkladové fotografie?
3. Jaké jsou výhody fotografování do formátu RAW?
4. Co znamená zkratka AEB?
5. Proč je důležité při fotografování podkladových fotografií mít vypnuté AWB?

Doporučená literatura:
Velká kniha HDR fotografie – Andrej Bočík, Computer Press, a.s., 2011,
ISBN 978-80-251-3367-5
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3. Pojmy
Výukové cíle kapitoly:

Přiblížit frekventantům fotografování do formátu RAW
a následně technika jeho zpracování a s tím související pojmy.

Odhad doby studia:

3.1.

1 hodina

Co je to RAW?

Obecně řečeno obrazový RAW formát obsahuje jen minimálně zpracovaná data
ze senzoru. Název byl vytvořen z anglického slova raw (vyslovováno ró) znamenající surový,
neupravený, hrubý. RAW je často nazýván digitálním negativem, i když s negativním typem
obrazu nemá nic společného. Název vznikl jen z podobnosti, že RAW formát je třeba
ze surových dat v počítači také „vyvolat“, podobně jako se musí chemicky vyvolat klasický
filmový negativ. Proto se také často hovoří o vyvolání RAWu, což ale znamená výpočet
obrazu v PC.
RAW formát není jen doménou fotoaparátů, ale nabízí ho i některé scannery,
které jsou schopné také poskytnout surová data a jejich zpracování nechat až na uživateli
v počítači.
RAW formát není bohužel nijak standardizován a výrobci si každý podle svých
potřeb, preferencí a použité technologie (senzoru) definovali vlastní RAW formát. Rozdíly
jsou značné, dokumentací k jednotlivým RAW formátům také není většinou dostupná.
Je tak třeba používat programy určené pro konkrétní značku a často i pro konkrétní model.
Výrobci navíc částečně pod vlivem technologického vývoje, částečně jako obchodní
politiku, RAW formát model od modelu mění. Je tak třeba po nákupu nového přístroje
programy určené pro RAW konverzi buď pořizovat nové, nebo alespoň upgradovat.
A nejen to, např. značka Nikon své RAWy dokonce šifruje, aby k nim neautorizované
programy neměly přístup.

3.2.

Standardní RAW

Bylo již několik pokusů o standardizaci RAW formátu. Asi nejvýznamnější pokus
učinila firma Adobe, která definovala svůj otevřený a standardní formát DNG
(Digital Negativ) a nabídla ho výrobcům digitálních fotoaparátů a jiných zařízení.

Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf
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Zatím ale výrobci tento formát nepřijali vyjma firmy „Pentax“, jejíž fotoaparáty
umožňují snímky do formátu DNG ukládat. Nestandardnost RAW formátu dokládají i
nejrůznější koncovky souborů, kterými jednotlivý výrobci zakončují soubory obsahující
RAW data.

3.3.

Obsah RAW souboru

RAW soubor primárně obsahuje skutečně zcela hrubá digitální data toho, co uviděl
senzor, a současně data sdělující okolnosti pořízení snímku (metadata). RAW data tedy
nejsou ukotvena k žádnému standardnímu barevnému prostoru, v datech není vyvážena bílá,
není definován bílý bod ani gamma křivka atd.

3.4.

Vyvolání RAW formátu

Pokud chcete RAW fotografii skutečně vyvolat a nejen zobrazit, potřebujete
plnohodnotný RAW konvertor, prohlížeč nestačí. Konvertor se liší od prohlížeče tím, že
vyvolání snímku dokáže do značné míry ovlivnit a tím buď realizovat různé efekty, nebo, a to
častěji, opravit nejrůznější chyby snímku. Teprve sofistikovaným používáním RAW
konvertoru dostane snímání do RAW smysl. Jinými slovy – nedokážete-li ovládat RAW
konvertor, je snímání do RAW téměř zbytečné.
RAW konvertor typicky nabízí každý výrobce a obvykle jej obdržíte na CD/DVD
společně s fotoaparátem. Z obecných RAW konvertorů je možné jmenovat např. český Zoner
Photo Studio, který dokáže zobrazit RAW soubory řady výrobců fotoaparátů, ale
plnohodnotně zpracovat (vyvolat) jen RAW soubory Canon (CRW a CR2) a Adobe (DNG).

Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf
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Ukázka exif dat ukrytých v obrázku tak, jak je dokáže zobrazit vynikající
program Exif Reader.

http://www.digimanie.cz/art_doc-87481D92051B776BC1257410006AAA3F.html
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3.5.

Postup zpracování RAW

Fotoaparát po stisknutí spouště získá ze senzoru de facto RAW. Obrazový procesor
jej však velice rychle „vyvolá“ (vypočítá) a uloží na kartu již jako běžný JPEG.
Z toho vyplývá, že všechny parametry, které je možné při vyvolání RAWu nastavit v PC,
musí fotoaparát nějak nastavit také. Jinak by totiž nemohl vzniknout finální JPEG.
Řada parametrů je tak nutně ve fotoaparátu nastavena pevně. Některé sice lze
ovlivňovat v menu (například vyvážení bílé, kontrast, sytost barev, míru doostření atp.),
ale vždy před snímkem, což je de facto naslepo. Opravit ve fotoaparátu již vyvolaný snímek
by sice teoreticky bylo možné, ale fotoaparáty to jako funkci nenabízejí. Ono totiž měnit
parametry vyvolávacího RAW procesu podle náhledu na malém zadním displeji by bylo
stejně nepoužitelné.
Soubor parametrů nutných pro vyvolání RAWu je ve fotoaparátech obvyklé sdružovat
do stylů snímku (Picture Style – tak tomu říká např. Canon). To není nic jiného,
než přeprogramovaný způsob vyvolávání RAWů. V každém případě JPEG fotografie
vytvořená z RAWu uvnitř fotoaparátu je jednou provždy hotová a lze se jen modlit,
aby zvolené a použité parametry byly ty správné.
Pokud nejsou a fotografie není 100% správná, je nutná její editace v počítači, která ale
nemůže překročit rámec dat uložených v JPEGu.
Co v JPEGu není, to tam již jakoukoliv editací nikdy nevrátíte.
To ale neznamená, že v RAWu to nebylo!

Otázky:
1. Co je RAW?.
2. Jak vyvoláváme RAW formát

Doporučená literatura:
Velká kniha HDR fotografie – Andrej Bočík, Computer Press, a.s., 2011,
ISBN 978-80-251-3367-5
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Ukázka malé části parametrů, které nabízí Adobe Photoshop CS3 v modulu Camera RAW.
To vše při 100% online a celoobrazovkovém náhledu.
Nastavit parametry a vyvolat RAW proto ale není proces na 5 vteřin.

http://www.digimanie.cz/art_doc-2C8F5E8AEB1351FDC125741E00394A6B.html
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4. Histogram
Výukové cíle kapitoly:

Objasnění a využití „histogramu“ při fotografování HDR.

Odhad doby studia:

1 hodina

Histogram je graf, který zobrazuje rozložení barevných kanálů - červeného, zeleného,
modrého (RGB), šedé stupnice a některých dalších veličin (např. barvy, sytosti barvy,
světlosti barvy) v obrázku. Histogram se používá k analýze fotografií a obrázků před jejich
úpravou.

http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm#Histogram

Reálný histogram s ukázkou pořízené fotografie

4.1.

RGB histogram

Histogram jasu patří bezesporu mezi nejpoužívanější. V principu ale není problém
udělat histogram každé složky R, G i B samostatně. Histogram složky R potom ukazuje
rozložení červené v obraze (od černé až po nejčervenější jakou lze zobrazit), histogram složky
G ukazuje rozložení zelené v obraze atp.
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Reálná fotografie a její histogramy

R

0.30

G

0.59

B

0.11

Jasový histogram

Jasový histogram vznikne vynásobením patřičnými koeficienty (viz výše).
Všimněte si, že i když jas modré složky je nejvyšší (evidentně je to jas velké plochy oblohy),
tak díky koeficientu 0.11 u modré složky je jeho příspěvek do celkového jasu poměrně malý.
Celkový jas nejvíce ovlivňuje zelená složka, které se také tvarem celkový jas nejvíce podobá.

Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf
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4.2.

Použití histogramu při fotografování

Podíváte-li se po expozici fotky na její histogram, můžete okamžitě vidět, jak byla
exponována, jaký je rozsah jasů scény a jak ho zvládá dynamický rozsah čipu.
Ideální expozice
Expozice využívá celý dynamický rozsah čipu,
(celý rozsah jasů, které je čip schopen zpracovat)
a

rozsah

jasů

scény

mu

perfektně

padne.

Je to ideální situace, která v reálu nastane málokdy.
Takto exponovaná scéna využívá nadoraz všech
256 jasů čipu a vše je super.
Písmeno "č" označuje nejčernější bod scény
a písmeno "b" bod nejbělejší.
Přeexpozice
Přeexpozice je signalizována tímto histogramem
s tím, že u mnoha fotoaparátů blikají přepálená
místa. Tato místa absolutní bílé bez jakékoliv
kresby, kde RGB=255 jsou na grafu označena
červeně. Zvyšte clonové číslo, zkraťte expoziční čas
nebo snižte ISO citlivost tak, aby histogram byl
pokud možno celý zaplněný, ale aby už nic
neblikalo (nebylo přeexponováno).
Podexpozice
Podexpozice je signalizována tímto histogramem.
Snižte clonové číslo, prodlužte expoziční čas
nebo zvyšte ISO citlivost tak, aby se histogram
posunul vpravo a byl pokud možno celý zaplněný,
ale aby ještě nic neblikalo (nebylo přeexponováno).
Kresba scény ve stínech označených červeně
(například tmavé kmeny stromů) by na snímku
nebyla a místo ní by tam byla ošklivá jednolitá černá
(RGB=0).
Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf
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Nízký kontrast
Tento histogram nám signalizuje, že scéna má nízký
dynamický rozsah (nízký kontrast), který nevyplní
celý histogram (dynamický rozsah čipu je větší
než rozsah scény a tudíž nevyužit). V tomto případě
je lepší exponovat "na pravou stranu histogramu".
Díky tomu bude mnohem menší šum v obraze.
Snižte clonové číslo, prodlužte expoziční čas
nebo zvyšte ISO citlivost tak, aby se histogram
posunul vpravo a byl pokud možno celý zaplněný,
ale aby ještě nic neblikalo (nebylo přeexponováno).

Vysoký kontrast
Největší a bohužel i častý problém. Má-li scéna
vyšší dynamický rozsah než čip, vyplní celý
histogram a ještě by ráda pokračovala na obě strany,
což naznačuje uříznutými konci.

Zdroj kapitoly: http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm

Otázky:
1. Vysvětli pojem histogram.
2. Vysvětlete pojmy ideální expozice, přeexpozice, podexpozice.
Doporučená literatura:
http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm
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5. EV hodnota – Exposure Value
Výukové cíle kapitoly:

Vysvětlení pojmu EV hodnota.

Odhad doby studia:

1 hodina

Expoziční hodnota EV je jednotka, kterou asi nebudete na scéně přímo potřebovat.
Téměř žádný fotoaparát ji také přímo nezobrazuje. V EV hodnotách se provádí kompenzace
expozice, v technických parametrech se v EV jednotkách udává citlivost zaostřovacího
systému, v EV jednotkách se udává zisk stabilizátorů obrazu, úbytek světla na filtrech atd.
Někdy kolem roku 1950 se fotografové dohodli, že za expoziční hodnotu 0 EV budou
považovat takové množství světla, při kterém bude třeba exponovat časem jedna vteřina
při clonovém čísle 1 a při ISO 100. Z toho vyplývá a často i mate, že hodnota 0 EV
neznamená žádné světlo (tmu), ale málo světla, odpovídající cca nočním snímkům v okolí
měst.

Pokud se množství světla na scéně zdvojnásobí a bude tedy nutné exponovat např.
hodnotami:
časem 0,5 sec při ISO 100

a clonovém čísle 1 nebo

časem 1,0 sec při IS

a clonovém čísle 1,4 nebo

100

časem 1,0 sec při ISO 50

a clonovém čísle 1 atd.

je to +1 EV. Každé další zdvojnásobení světla na scéně znamená vždy přírůstek o 1 EV,
tedy o jeden expoziční krok.

Pokud se množství světla oproti hodnotě 0 EV naopak sníží na polovinu a bude tedy
nutné exponovat např. hodnotami:
časem 2 sec při ISO

100

a clonovém čísle 1 nebo

časem 1 sec při ISO

200

a clonovém čísle 1 atp.

je to -1 EV. Každé další snížení světla na polovinu na scéně znamená vždy snížení o 1 EV
(tedy -1 EV), a tedy snížení o jeden expoziční krok.
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Nyní vám možná dá smysl i stupnice časů, clonových čísel a ISO, běžně používaná
na

fotoaparátech,

kde

sousední

hodnoty

také

skáčou

vždy

na

dvojnásobek

(ISO 100, 200, 400, 800…), a tím respektují EV a oko. Clona jako jediná skáče po 1,4,
což je ale způsobeno faktem, že množství světla je dáno plochou otvoru clony a clonová čísla
určuje její průměr. V praxi se u hodnot časů, clonových čísel a někdy i u ISO chodí
po jemnějších krocích než 1 EV (krok 1 EV je poměrně hrubý), a tak sousední hodnoty
jsou nejčastěji 1/3 EV. Například u času je typický krok 1/60 - 1/80 - 1/100 - 1/125 sec.
Tučné hodnoty jsou základní, tedy rozdíl o 1 EV, mezihodnoty jsou +1/3 a +2/3 EV.
V praxi se také různě zaokrouhluje, aby vycházela rozumná čísla.

EV pro ISO
100

Clonové číslo
1

8
4
2
1
1/2
1/4
1/8
1/15
1/30
1/60
1/125
1/250
1/500

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,4
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1/1000

10

11

2

2,8

4

5,6

8

11

16
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-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

12

13

14

15

16

17

18

19

Znáte-li expoziční čas, clonové číslo a ISO vedoucí na správnou expozici
(přesněji střední šedou), znáte i absolutní množství světla na scéně v EV jednotkách.
V praxi je krok clonových čísel a časů jemnější, obvykle po 1/3 EV.
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5.1.

Ukázky EV hodnot

Pro reálnou a konkrétní představu EV hodnot je možné vytipovat typické scény, které
byly pořízeny za určitého EV na scéně. Každý bod scény má samozřejmě jiné EV - jiný jas.
Pro stanovení správné expozice je ale nutné stanovit průměrné EV scény. Na tuto hodnotu
bude potom nastavena expozice.
Typické průměrné EV hodnoty různých scén:
Příklad scény:

hodnoty EV

až 1 noční osvětlení

2 až 5 scéna osvětlená svíčkami

5 až 7 spoře osvětlené interiéry

7 až 8 sportovní haly, běžně osvětlené interiéry
Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf
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Příklad scény:

hodnoty EV

9 až 11 východ, západ slunce

12 až 13 lehce zamračený den

14 až 16 slunný den
http://www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_1_14_ev.html

Expoziční automatika každého fotoaparátu je schopná pracovat jen v určitém rozsahu
jasů. Konkrétní hodnoty najdete v technických parametrech, v praxi se pohybují v rozsahu
cca 1 až 20 EV. U slabého světla pod 1 EV expoziční senzor již "nevidí" zatímco u silného
světla nad 20 EV je senzor oslněn. V praxi je ale rozsah dostatečný a nepředstavuje velký
problém.

Otázky:
1. Co znamená „EV“?
2. Co je potřeba vědět pro absolutní množství světla na scéně v EV jednotkách?
Doporučená literatura:
http://www.fotoradce.cz/ev-neboli-expozicni-hodnota-tajemstvi-zbavenaclanekid81
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6. Barevná teplota
Výukové cíle kapitoly:

Základní seznámení s pojmem barevná teplota, diagramem CIE
a způsoby vyvážení bílé barvy v praxi.

Odhad doby studia:

2 hodiny

Různé světelné zdroje kolem nás mají odlišné poměry jednotlivých barev v rozložení
barevného spektra. Jestliže se zvýší teplota „černého tělesa”, zvětší se ve spektru podíl modré
složky a podíl červené složky se zmenší. Lidský zrak a hlavně mozek na základě zkušeností
přizpůsobuje své vnímání barev barvě světla automaticky. Proto bílý papír budeme vnímat
jako bílý venku na slunečním světle i doma při žárovkovém osvětlení. I když i naše oko
je schopno rozlišit různé barevné teploty pokud má v zorném poli najednou dvě odlišné.
Každodenní typická situace nastává v podvečer, kdy sedíme v místnosti u umělého osvětlení
a podíváme se do okna. Světlo se tam jeví jako namodralé. Nebo naopak, pokud jsme venku,
světlo v oknech bytů se nám jeví žluté.
Pokud bychom za jakýsi standard považovali barevnou teplotu slunečního světla,
lze světelné zdroje kolem nás rozdělit na teplejší a studenější. Jen velice orientačně je možné
světelné zdroje seřadit podle jejich barevné teploty od teplejších (nižší čísla v Kelvinech)
po studenější takto:
1500 K

světlo svíčky, zápalky

2800 K

žárovka (wolframové vlákno)

3500 K

východ a západ slunce

4000 K

zářivka

5500 K

sluneční světlo, blesk

6500 K

zataženo, oblačno

7500 K

ve stínu

10000 K

silně zamračená obloha nebo jen modré nebe bez slunce

http://www.fotoaparat.cz/article/10965/2
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Diagram CIE, kde po okrajích (modře) vidíme číselné hodnoty vlnové délky
viditelného spektra v nanometrech a uprostřed Planckovou křivku zobrazující barevnou
teplotu v Kelvinech. Na tomto grafu je taky dobře vidět, proč většina pokročilejších
fotoaparátů a RAW konvertorů umožňuje kromě volby barevné teploty (zjednodušeně
korekce červená-modrá) také jemné doladění mezi zelenou a fialovou barvou.

http://www.fotoaparat.cz/article/10965/1

6.1.

Vyvážení bílé v praxi

V případě digitálních fotoaparátů, alespoň těch pokročilejších, máme k dispozici pět
způsobů pro vyvážení bílé:

6.1.1. Automaticky (AWB)
Za jakýsi pokus simulovat lidskou přizpůsobivost na bílou by se dala označit funkce
AWB – automatické vyvážení bílé. Pracuje obvykle v rozsahu 3000 – 7000 K a nejpřesnější
je většinou uprostřed tohoto rozsahu (denní světlo).
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Analyzuje celkovou barevnost obrazu (s preferencí světlých odstínů), proto výrazně
zkresluje barevnou teplotu u výrazně monochromatických motivů. Nevýhodou také je,
že i u stejné barevné teploty v interiéru nebo exteriéru vyhodnotí každou jednotlivou
fotografii trochu odlišně - podle skladby barev každého konkrétního snímku. Nepracuje tedy
zatím spolehlivě a často je přesnější nastavovat barevnou teplotu fotoaparátu jiným
způsobem.

6.1.2. Podle piktogramů zobrazujících nejčastější zdroje světla
Piktogramy představují jakési předvolby, které hlavně začínajícím fotografům
pomohou v orientaci. Každý piktogram představuje konkrétní hodnotu Kelvinů nejtypičtější
pro ten který typ zdroje, který je znázorněn na piktogramu. Vzhledem k výše uvedené
relativitě

a

nepřesnosti

barevné

teploty

jednotlivých

zdrojů

ale pro začátečníky alespoň orientačně použitelné nastavení.
přednastavení barevné teploty

http: // www.fotoaparat.cz/image/3383
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ne

vždy

přesné,

6.1.3. Manuálně na konkrétní hodnotu v Kelvinech
Tato možnost vyžaduje buď změření barevné teploty speciálním přístrojem zvaným
kolorimetr a následným nastavením změřené hodnoty na fotoaparátu nebo znalost konkrétní
hodnoty barevné teploty například z dokumentace světelného zdroje. Rozsah nastavení
je obvykle maximální možný: 2000-10000 K v krokování po 100 K. Způsob je poměrně
přesný u umělých zdrojů, u kterých se dá přesně zjistit jejich barevná teplota z dokumentace.
U slunečního světla bez kolorimetru nepoužitelná metoda.

Nastavení barevné teploty v Kelvinech

http://www.fotoaparat.cz/image/33836
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6.1.4. Kalibrace na uživatelskou barevnou teplotu
Barevná teplota se dá přesně změřit speciálním přístrojem – kolorimetrem.

http://www.ab-com.cz/sekonic-c-500r-kolorimetr.html?utm_source=zbozi&utm_medium=placene&utm_campaign=placene_zbozi

Je však poměrně drahý a nepraktický. Kalibrací podle zadaného vzoru se dá barevná
teplota v digitálním fotoaparátu zjistit a nastavit výrazně jednoduššími způsoby. Stačí sebou
nosit bílý nebo šedý (barevně neutrální) matný papír, který v konkrétní světelné situaci
ofotografujeme tak, aby vyplnil pokud možno celou plochu záběru. Následně z menu
fotoaparátu vyvoláme uživatelské nastavení vyvážení bílé a k analýze jako referenční
fotoaparátu zadáme právě nafotografovaný snímek.
Ze všech možností je tato jednoznačně nejpřesnější. A z těch nejpřesnějších
nejjednodušší. Má ale i své limity. Vzhledem k tomu, že barevně neutrální plochu pro měření
obvykle umísťujete do vzdálenosti půl metru od fotoaparátu, barevná teplota v místě měření
nemusí být totožná s fotografovaným objektem, který je vzdálen třeba kilometr
(místo, kde je fotoaparát je pod mrakem a fotografovaná krajina je osvětlená sluncem).
Může nastat i situace, kdy se fotoaparát nachází v místě, ve kterém je úplná tma.
Třeba umělým světlem osvětlená budova fotografovaná z místa neosvětleného. Problémy
a nepřesnosti mohou vzniknout i u záběrů v protisvětle.
Pokud při měření použijete 18 % šedou kalibrovanou tabulku, budete moci kromě
vyvážení bílé stanovit i přesnou expoziční hodnotu. Samozřejmě výše zmíněné limity rozdílu
mezi místem měření a místem snímání fotografie (včetně protisvětla) budou platit i pro tuto
hodnotu.
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6.1.5. Dodatečně ze souboru RAW
Pokud při fotografování nemáte dostatek času nebo možností pro přesné stanovení
barevné teploty, je praktické fotografovat do formátu RAW. Musíte ale mít dostatek místa
na paměťové kartě, protože soubory RAW jsou datově objemnější než JPG. Musíte mít také
dostatek času na zpracování. Vyvážení bílé se budete věnovat při "vyvolání" v počítači.
Za klíčový předpoklad přesné volby barevné teploty se dá považovat také přesná
kalibrace

monitoru.

Ale

i

individuální

rozlišovací

schopnost

zraku,

protože

nejpřesněji barevnou teplotu stanovíte vlastním zrakem (část Dynamický rozsah oka a způsob
zpracování informací v mozku)
Samozřejmě v každém RAW konvertoru máte možnost si zvolit barevnou teplotu
podle předvoleb. O mnoho přesnější bude ale provést první část procesu popsaného
u předešlé varianty - nafotografování barevně neutrální plochy. Každý RAW konvertor totiž
disponuje tlačítkem (obvykle s piktogramem kapátka), po jehož zvolení a kliknutí do barevně
neutrální plochy dojde k přesnému vyvážení barevné teploty. Samozřejmě limity
pro praktické použití uvedené v předešlé volbě platí i pro tento způsob.
Možnost barevně vyvážit snímek pokud máte v obraze barevně neutrální plochu je
možné v každém editoru i ze souboru JPG. Toto vyvážení ale proběhne už jen mezi
jednotlivými kanály RGB a nemění teplotu chromatičnosti v Kelvinech.
Někdy dochází k atypickým příkladům, kdy nemůžeme zcela přesně nastavení
vyvážení bílé odhadnout, fotografovaná scéna nám to nedovoluje. Jsou to případy např. západ
či východ slunce, kdy při přesném nastavení vyvážení bílé by fotografovaná scéna ztratila
svoji atmosféru. Zde je proto barevný posun pro zachování atmosféry žádoucí.

Zdroj: vlastní fotobanka
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Jako další fotografickou situaci, kdy si musíme poradit s nastavením barevné teploty,
můžeme považovat fotografování v interéru, kdy z okna působí denní světlo, a v místnosti
máme umělé osvětlení. Každé z těchto osvětlení má jinou barevnou teplotu a tyto světla
se nám zde tlučou. Ještě typičtější příklad je pokud zde budeme fotografovat s bleskem.

Zdroj: vlastní fotobanka

Ve všech těchto situací fotografii barevně vyvažujeme podle hlavního prvku v obraze.
Vždy se ale snažíme vyhýbat situaci, kdy na hlavní objekt dopadá světlo jedné barevné
teploty zleva a odlišné zprava. Tato kombinace, zvláště u portrétů, působí velice špatně.
Otázky:
1. Co je to kolorimetr?
2. Jakou barevnou teplotu má denní světlo?
3. Vyjmenujte způsoby vyvážení bílé barvy v praxi.
Doporučená literatura:
Velká kniha HDR fotografie – Andrej Bočík, Computer Press, a.s., 2011,
ISBN 978-80-251-3367-5
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7. Krajinářská fotografie
Výukové cíle kapitoly:

Seznámit frekventanty s krajinářskou fotografií, základními
zásadami při fotografování krajiny a technickým vybavením.

Odhad doby studia:

3 hodiny

V tomto modulu se budeme zabývat převážně krajinou fotografovanou systémem HDR,
měli bychom si říct pár základních údajů o krajinářské fotografii.

7.1.

Kompozice:

Oko čte obraz z leva doprava, začíná tedy u hlavního obrazového prvku. (1/3). Zvýšení
napětí ve snímku umístěním hlavního prvku do 2/3 obrazu.
Čtvercový formát: zvýrazňuje stálost, pevnost a neměnnost hlavního obrazového prvku.
Třetinové dělení obrazu: co je podstatné zabírá 2/3 plochy snímku, ostatní zabere 1/3.
!!!!! Horizont by neměl půlit fotografii na 2 stejné části.

7.2.

Osvětlení pro krajinu

 Čelní osvětlení (slunce v zádech) – stíny jsou vrženy za předmět, z pohledu fotografa
nejsou vidět. Scéna je poměrně kontrastní, barvy jsou výrazné, ale struktura povrchu
objektu je potlačena.
 Boční osvětlení – stíny jsou vrženy stranou od předmětu. Scéna je plastická, rozsah
jasů (rozdíl mezi světly a stíny) je velký, v případě, že bude mít snímací senzor
problém expozičně zvládnout tento rozsah jasů, je vhodné exponovat podle stínů.
Stín související s přepaly v nejsvětlejších místech je možné tolerovat za předpokladu,
že nejsou velké a na snímku neruší.
 Protisvětlo – stíny jsou vrženy směrem k fotografovi.
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7.3.

Technické vybavení pro krajinářskou fotografii

 Zrcadlovka
 Stativ teleskopický
 Polarizační filtr cirkulární (odstraňuje lesky, ztmavuje modrou oblohu, zkontrastuje
snímek)
 Zoom – kvalitní antireflexní vrstvy – nejlépe 6 vrstev
Skla s nízkou disperzí, zlepšují ostrost obrazu – ED, ID
 Vhodný je širokoúhlý objektiv, nejlépe s pevnou ohniskovou vzdáleností, který má
lepší kresbu.
 Blesk (výplňový) pro vysvícení stinných partií při fotografování makra.

7.4.

Kdy fotografovat krajinu?

Krajinářská fotografie se nejlépe fotografuje na podzim – barvy jsou zajímavé
a je daleko lepší viditelnost. Ideálním krajinářským počasím je chladný slunečný den, kdy
je obloha modrá a jsou na ní mraky. Mraky jsou velice důležitým prvkem při fotografování
krajiny. Bez nich je obloha jen nudnou jednobarevnou plochou. Zvýraznění oblohy
na černobílém materiálu dosáhneme pomocí barevných filtrů – žlutého, oranžového
nebo červeného. Podobné počasí vhodné k fotografování krajiny bývá i na jaře, kdy jsou dny
chladné a větrné, ale slunečné.

Zdroj: vlastní fotobanka
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V létě je fotografování krajiny také možné, jen musíme dát pozor na modravé dálky
a letní opar zahalující dálky. Obojí je možné částečně odstranit polarizačním filtrem.
Polarizační filtr můžeme použít pro černobílou i barevnou fotografii. Také v zimě má krajina
své kouzlo – automaticky změřenou expozici je někdy nutné upravit, protože sníh odráží
příliš mnoho světla. Samozřejmě to neznamená, že např. zimní krajina se fotografuje špatně,
jde jen o denní dobu, kdy vyrazíme s fotoaparátem ven a také na podnebí.
Snímky krajiny by neměly být nudné!!! Vždy by nás na snímku mělo něco zaujmout,
co přitáhne naši pozornost (hlavní obrazový prvek). Ploché a nic neříkající snímky, na nichž
se oko nemá čeho zachytit, jsou k ničemu.
Hloubka ostrosti by měla být co největší, nejlépe od objektivu do nekonečna.
Nezapomeňte, že dobrou fotografii nedělá špičková technika,
ale kreativita fotografa!!!!!!

Zdroj: vlastní fotobanka

Každý kdo si někdy zkusil vyfotografovat krajinu zjistil, že dosáhnout správné
expozice není tak jednoduché. Nejčastější problém, se kterým se setkáváme, je výrazný
kontrast mezi oblohou a popředím. Jednoduše řečeno, naše fotoaparáty exponují buď na
tmavé popředí a pak je obloha přeexponovaná nebo exponují na oblohu a pak je popředí
podexponované. Je-li kontrast opravdu značný, vznikají nám navíc v kritických místech
přepaly či podpaly.
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Způsobů, jak tento problém řešit je několik. Jedním z nich, který poslední dobou
získává na popularitě, je právě tzv. HDR fotografie.
Nesmíme ovšem nikdy úpravu fotografií přehnat, aby nevypadaly příliš uměle.
Také nesmíme nikdy počítat s tím, že z nekvalitních snímků, které vypadají nezajímavě,
vytvoříme pomocí vhodného softwaru zajímavou HDR fotografii. I zde platí, že je důležité
si každý snímek promyslet a tzv. nestřílet od boku!!!!!!
Za hlavní kladné vlastnosti HDR obrazu můžeme obecně považovat lepší prokreslení
stínů a světel, jemnější rozlišení detailů na scéně, dynamičtější podání kontrastu a větší rozsah
tonality a barev.
Nevýhodou tvoření takových fotografií je v některých případech zvýšení šumu
v obrazu. Tak či onak je skládání snímků dostupná a efektivní metoda, jak vytvořit reálnější a
kvalitnější obraz.

Otázky:
1. Jaké používáme technické vybavení pro krajinářskou fotografii?
2. Kdy je nevhodnější fotografování krajiny?
3. Na co si musíme dát pozor při fotografování krajiny v létě?
4. S jakým problémem se nejčastěji setkáváme při fotografování krajiny?
Doporučená literatura:

Velká kniha HDR fotografie – Andrej Bočík, Computer Press, a.s., 2011,
ISBN 978-80-251-3367-5
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8. Kontrolní otázky – řešení
 Jak můžeme dosáhnout HDR fotografie?
HDR fotografie je možné dosáhnout spojováním několika různých expozic
(multiexpozice).
 Kolik je lidské oko schopné vnímat barevných odstínů?
Lidské oko je schopno vnímat až 10 000 barevných odstínů.
 Vysvětli pojem posterizace?
Je to termín, který označuje chyby v obrazu, artefakty, které vznikají nejčastěji
extrémní editací hlavně 8bitového obrazu.
 Co znamená zkratka BKT?
Označuje techniku vícenásobné – sériové expozice stejného motivu s měnícím se
nastavením různých hodnot fotoaparátu.
 Proč je důležité použití stativu při fotografování HDR fotografie?
Použití stativu je velmi důležité, jelikož fotografie se musí dokonale překrývat, neboli
být kompozičně naprosto totožné. Jakýkoliv pohyb fotoaparátu při snímání sekvence
záběrů může zničit ostrost i toho nejlepšího objektivu.
 Kolik snímků si připravíme jako podkladové fotografie?
Počet snímků se bude odvíjet od dynamického rozsahu fotografované scény. Většinou
volíme 3 snímky, ale jsou i fotografové, kteří používají i 5, 7 anebo 9 snímků.
 Jaké jsou výhody fotografování do formátu RAW?
Výhodou je, že při jeho použití se řada digitálních zrcadlovek dokáže dostat na
hodnotu až 10 EV (tzn.zvýšíme tím dynamický rozsah fotografie) a také proto, že nám
to následně umožní opravit řadu případných chyb.
 Co znamená zkratka AEB?
Je to zkratka pro automatický expoziční bracketing.
 Proč je důležité při fotografování podkladových fotografií mít

vypnuté AWB?
Zabráníme tak riziku, že fotoaparát nastaví pro každý snímek jinou hodnotu vyvážení
bílé.
 Co je RAW?
Obecně řečeno obrazový RAW formát obsahuje jen minimálně zpracovaná data ze
senzoru. Někdy také můžeme slyšet odpověď, že se jedná o tzv.digitálním negativu,
surová data, která se převádí až v PC.
 Jak vyvoláme RAW formát?
K vyvolání RAW formátu potřebujeme plnohodnotný RAW konvertor.
 Vysvětli pojem histogram?
Popisuje jaké je rozložení jasů v obraze.
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 Vysvětlete pojmy ideální expozice, přeexpozice, podexpozice..
Viz text strana 22.
 Co znamená „ EV hodnota“?
Jednotka kompenzace expozic, udává citlivost zaostřovacího systému.
 Co je potřeba znát pro stanovení absolutního množství světla na

scéně v EV jednotkách?
Expoziční čas, clonové číslo a ISO
 Co je to kolorimetr?
Přístroj, kterým se dá měřit barevná teplota.
 Jakou barevnou teplotu má denní světlo?
5500 Kelvinů.
 Jaké používáme technické vybavení pro krajinářskou fotografii?
 Zrcadlovka
 Stativ teleskopický
 Polarizační filtr cirkulární (odstraňuje lesky, ztmavuje modrou oblohu,
zkontrastuje snímek)
 Zoom – kvalitní antireflexní vrstvy – nejlépe 6 vrstev
 Skla s nízkou disperzí, zlepšují ostrost obrazu – ED, ID
 Vhodný je širokoúhlý objektiv, nejlépe s pevnou ohniskovou vzdáleností, který
má lepší kresbu.
 Blesk (výplňový) pro vysvícení stinných partií při fotografování makra.
 Kdy je nevhodnější fotografování krajiny?
Krajinářská fotografie se nejlépe fotografuje na podzim, nebo také na jaře, kdy vekou
roli hrají mraky na obloze.
 Na co si musíme dát pozor při fotografování krajiny v létě?
Musíme dát pozor na modravé dálky a letní opar zahalující dálky.
 S jakým problémem se nejčastěji setkáváme při fotografování

krajiny?
Nejčastější problém, se kterým se setkáváme, je výrazný kontrast mezi oblohou a
popředím. Jednoduše řečeno, naše fotoaparáty exponují buď na tmavé popředí a pak
je obloha přeexponovaná a nebo exponují na oblohu a pak je popředí podexponované.
Je-li kontrast opravdu značný, vznikají nám navíc v kritických místech přepaly či
podpaly.
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