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Fotografie (zátiší, geometrické kompozice) 

určená pro dekoraci interiérů 

 

Úvod 

Fotografie není nepostradatelnou součástí základních potřeb člověka, je ale tím,  

co dovede život obohatit. Dokáže totiž všední den prosvětlit, rozjasnit naše tváře, pobavit, 

rozněžnit a dovést k zamyšlení. Zátiší ve fotografii určené k dekoracím interiérů 

je pokračováním uměleckého ztvárnění stejných námětů v malířství. Člověk je od nepaměti 

prosycen touhou obklopovat se krásou a zkrášlovat především prostředí, ve kterém tráví hodně 

času. 

K tvorbě hodnotných fotografií je třeba řada dovedností, technických znalostí a velká 

míra vkusu. Vkus je velmi subjektivní pojem, každý vnímá jinak, přesto platí několik všeobecně 

platných pravidel a zejména u zátiší nám může pomoci studium obrazů starých mistrů. Z těchto 

obrazů „vyčteme“ mnohé o kompozici, tématech a světle - tyto veličiny budou také důležitými 

složkami naší fotografické tvorby zátiší. 
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1. Historie zátiší 

Výukové cíle kapitoly Seznámení s historií zátiší, vysvětlení pojmu zátiší 

Odhad doby studia 2 hodiny 

Německy – Stilleben je druh malířského námětu spočívající v zobrazení příležitostně 

seskupených předmětů denního života a potřeby (ovoce, ptáci, ryby, zvěřina, jídlo, …),  

ale i v kombinaci osoby s těmito předměty (Karel Purkyně). 

Podle druhu zobrazených předmětů se rozeznává zátiší květinové, lovecké, ovocné, … 

Podle modelu vyjdeme z rozměrů a tvaru seskupených předmětů, odhadneme největší 

výšku a největší šířku celého seskupení, podle vzájemného poměru volíme rozměr papíru, jeho 

užití (výška či šířka). Během práce pak neustále porovnáváme kresbu se skutečností  

a opravujeme ji. Dojem prostoru lze zvýšit stínováním. Způsob výtvarného vyjádření  

je ovlivněn dobou, v níž umělec žije a tvoří. 

1.1. Stručně o historii zátiší - malba? 

Nejstarší známá zátiší pocházejí z nástěnných maleb v Pompejích a Herkulaneu, později 

se také objevovala na mozaikách ve starověkém Římě. 

 Ve středověku se zátiší z malířského umění téměř vytratilo a znovu se objevilo  

až přibližně v 15. století a to zejména v holandském díle.  Svůj předešlý význam však tehdy 

zátiší ještě nenabylo, ale bylo zprvu používáno jen jako vedlejší motiv.  

Zátiší v podobě samostatného motivu se začalo malovat až ve druhé polovině 16. století 

a svůj vrchol zažilo v 17. století v období barokního malířství, kdy bylo velmi oblíbené nejen v 

Nizozemí, ale téměř v celé Evropě. Umění se začalo přizpůsobovat potřebám středních vrstev, 

tedy měšťanům, ne šlechty, jak tomu bylo v ostatních zemích. Měšťané  

se rádi obklopovali obrazy plnými krásných květin, šťavnatého ovoce, zvěřiny, ptactva. Rádi 

jimi zdobili své příbytky. Námětem obrazů se staly docela všední předměty, jako  

např. kuchyňské nádobí, kuřácké potřeby. Zátiší byla vždy precizně a velice působivě 

provedena a stala se tak dodnes oblíbeným tématem mnoha umělců od 16. stol. přes všechny 

umělecké směry dodnes.  

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Malba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pompeje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozaika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Barokn%C3%AD_malba&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
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V Holandsku v 17. století je zátiší projevem kladného, optimistického poměru k životu, 

je ventilem přebytku životních sil národa. Staří Holanďané (v Čechách Karel Purkyně) 

obohacují svými zátišími duševní, citový a smyslový obzor svých vrstevníků a jejich potomků 

a poskytují jim i nám nový svět zážitků. Zátiší tak vyvolává v divácích pocit uspokojení nad 

probuzením intenzívního smyslového života, radost ze silného prožitku bohatství a složitosti 

přírody, vystihuje vážnost života a slávu přírody a to vše tak reálně. 

 

Vincent van Gogh 
(30. 3. 1853 – 29. 7. 1890) 

Holandský malíř působící ve Francii. V raném období převládaly v jeho díle krajiny a 

figurální kompozice temných barev. Později byl ovlivněn impresionismem, rozvíjel 

emocionální význam barev, což povýšil na svébytný vyjadřovací prostředek. Tím ovlivnil 

umělecké směry 20. století, a to fauvismus a expresionismus. V jeho díle nalezneme portréty, 

krajiny a zátiší – vytváří rytmické kompoziční celky s maximální intenzitou a expresivitou 

výrazu. 

 

Slunečnice Arles, 1888 (Neue Pinakothek, Mnichov)
1
 

 

V 18. století se věnovali malbě zátiší např. Jean-Baptiste-Simeon Chardin  

nebo Jean-Baptiste Oudry, v 19. a 20. století jsou nejznámější malby zátiší Paula Cézanna  

a později malířů jako byli George Braque nebo Giorgio Morandi.  

                                                           
1 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Arles
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg
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1.2. Stručně o historii zátiší - fotografie? 

První zátiší začali pořizovat daguerrotypisté na počátku 19. Století. Nevadily jim dlouhé 

expoziční časy. Jedna z prvních dochovaných fotografií byla v podstatě zátiší. Autorem byl 

Francouz Joseph Nicéphore Niépce. Scénu aranžoval na jídelním stole v období mezi rokem 

1823 a 1825. Pojmenoval ji „Prostřený stůl“ a má velikost 7 × 11,7 cm. Originál této 

heliografie na skle se však ztratil při převozu k restaurování. Na fotografii je nůž, lžíce, 

sklenice, číše, miska, láhev, váza a kávová konvice. Expozice tohoto snímku trvala 

pravděpodobně 4 hodiny (tolik bylo potřeba času při věrné rekonstrukci v roce 2004). 

Nejstarší dochovaná daguerrotypie z roku 1837 zobrazuje shodou okolností také zátiší, a 

je z Daguerrova ateliéru. Daguerre osobně věnoval jedno své zátiší z roku 1839 s motivem 

uměleckého ateliéru a s vlastnoručním věnováním kancléři Metternichovi. Toto dílo je dnes 

majetkem zámku Kynžvart. Daguerre při snímání nepoužil zrcadla, neboť nápis na štítku  

u zavěšeného obrazu v pozadí je stranově převrácený. 

 

Nicéphore Niépce: „Prostřený stůl“,heliografie, 1823 – 1825
2
 

 

 

Nejstarší dochovaná daguerrotypiez roku 1837 zobrazuje zátiší z Daguerrova ateliéru
3
 

 

                                                           
2
 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD 

3
  Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Daguerrotypie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1837
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografick%C3%BD_ateli%C3%A9r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kancl%C3%A9%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metternich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyn%C5%BEvart
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heliografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Daguerrotypie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1837
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD
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Kynžvartská daguerrotypie – zátiší z roku 1839
4
 

 

 
4
 5 

Aenne Biermann: Vajíčka 1930 a Kokosový ořech 1929 

 
5
 

6
 

 Barevné zátiší Asparagus fasciation 

 neznámý autor 1898 1892-1893 Popular Science Monthly 

 

  Neznámý autor 1892 - 1898 

1.3. Historie zátiší v Čechách 

Z českých fotografů vynikal v tvorbě zátiší Josef Sudek (17. 3. 1896 – 15. 9. 1976), 

kterého v padesátých letech minulého století inspiroval malíř Josef Navrátil (1798—1865). 

Vrcholná díla vznikala ve zralém věku, po rezignaci na vlivy moderních proudů. Ve 30.letech 

se fotografie týkaly vnějšího světa, od 40. let se obrátil k sobě samému a našel tak 

nezaměnitelnou tvůrčí podobu, což ho proslavilo. Vznikaly tak pohledy z okna ateliéru a 

pozoruhodná zátiší, zpracovávaná kontaktním otiskem různě velkých negativů na pozitiv. 

                                                           
4
 http://www.kynzvart.cz/story/storyC08.html 

5
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Aenne_Biermann 

6
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD_(fotografie) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Navr%C3%A1til
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Po druhé světové válce Sudek vytvořil cyklus Zátiší podle Navrátila (1954). Mnohem 

známější je Sudkův cyklus „Okno mého ateliéru“ (1940–1954), „Zahrada mého 

ateliéru“ (1950–1970) a „Zátiší na okně mého ateliéru“ (1950–1958). Dílem Josefa Sudka se 

inspirovalo mnoho fotografů, například Jan Svoboda,  Pavel Hudec Ahasver a František 

Provazník. V období socialismu se Josef Sudek vrátil k piktorialismu. 

1.4. Ukázky zátiší  

  7 8 

 

 9 10 

Foto Josef Sudek 

 

V současnosti je zátiší rozšířenější v fotografickém umění než v malířství. 
                                                           
7
 http://www.fotopraha.com/josef-sudek.html 

8
 http://www.fotopraha.com/josef-sudek.html 

9
 http://www.dfklub.cz/david-kopacka/opet-zatisi-josef-sudek/41999/fotografie.html 

10
 http://www.phototv.cz/index.php?page=cataltxt&grouptxt=4&recid=12&lang=CZ 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1940
http://cs.wikipedia.org/wiki/1954
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950
http://cs.wikipedia.org/wiki/1970
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950
http://cs.wikipedia.org/wiki/1958
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Svoboda_(fotograf)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Hudec_Ahasver
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Provazn%C3%ADk_(fotograf)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Provazn%C3%ADk_(fotograf)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie
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KONTROLNÍ OTÁZKY 

 Co znamená pojem zátiší? 

 Vyjmenujte druhy zátiší podle zobrazovaných předmětů. 

 Čím lze zvýšit dojem prostoru? 

 Kde nalezneme nejstarší známá malovaná zátiší? 

 Kdy se zátiší objevuje v malbě jako samostatný motiv? 

 Kteří malíři se orientovali na malbu zátiší? 

 Počátky zátiší ve fotografii? 

 Kteří čeští fotografové se mimi jiné věnují fotografování zátiší? 
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2. Zátiší ve fotografii 

Výukové cíle kapitoly Ukázat možnosti fotografie zátiší a definovat současné  

 pojetí vkusu 

Odhad doby studia 3 hodiny 

 

je umělecké dílo vkusně zobrazující předměty, obvykle běžné, které mohou být 

přírodního původu (ovoce, zelenina, rostliny, přírodniny) či vyrobené člověkem (sklenice, 

džbány, dýmky, nádobí,…) v umělém prostředí. 

Fotograf může při fotografování mnohem více aranžovat a zasahovat do kompozice 

předmětů. Může ovlivňovat nasvícení scény více než při fotografování krajiny, portrétů  

či reportáže. Pro zachování atmosféry lze využít: 

- dané a přirozené světlo 

- umělé nasvícení scény zábleskovým světlem. Pro tento druh nasvícení lze v ateliéru i 

exteriéru použít celou řadu fotografických osvětlovacích technik. 

 

2.1. Zátiší a produktová fotografie 

Fotografie zátiší je v současnosti hojně využívaná v reklamě, je nutné ji ale odlišovat  

od čistě produktové fotografie. Produktová fotografie je popisná, záleží na zachycení přesných 

tvarů, věrnosti barev a snímek vyžaduje dokonalou hloubku ostrosti. Zátiší nás svými 

požadavky méně omezuje a poskytuje širší tvůrčí prostor. 

   

 sklo jako produktová fotografie 11 sklo jako zátiší12 

                                                           
11

 http://www.elite-chandeliers.com/252-976/kristalove-sklenice-na-vino-stribro.jpg 
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2.2. Zátiší a vkus 

Společné však pro všechny druhy fotografie je zvládnutí možností fotoaparátů, znalost 

účinku světla, vlastni Společné však pro všechny druhy fotografie je zvládnutí možností 

fotoaparátů, znalost účinku světla, vlastnictví správného vybavení a umění ho použít, zvláště 

pak je třeba dostatek trpělivosti a vkusu. 

Již úvodní definice říká, že zátiší je vkusnou sestavou předmětů v umělém prostředí – 

je to definice výstižná, ale je třeba zmínit (zejména ve vztahu k fotografii), že známe  

i tzv. nalezená zátiší. Jsou to „zátiší“, která člověk (nebo příroda) vytváří nezávisle na tom,  

zda budou umělecky zpracovaná. Každý interiér (byt, třída, půda, sklep, obchod….) či exteriér 

(ulice, les, břeh řeky….) nabídne vždy něco, co zátiším je, nebo co lze alespoň za zátiší 

považovat. 

 

Nalezené (nearanžované)zátiší v interiéru 

 

 

 

  
 Zdroj: vlastní fotobanka Zdroj: vlastní fotobanka 

  

                                                                                                                                                                                        
12

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dark-Field_Lighting_1.jpg#filelinks 
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Nalezené zátiší v exteriéru 

 

   

 Zdroj: vlastní fotobanka Zdroj: vlastní fotobanka 

 

 

Máme-li na mysli fotografické zpracování zátiší jako dekorace interiéru, zaměřujeme se 

spíše na taková témata, která nevyvolávají negativní pocity. Zátiším totiž může být i převrácená 

popelnice či roztrhaný igelit zachycený ve větvi stromu. Při dobrém světle a dobře zvládnuté 

práci fotografa, jde často i o hodnotný snímek zátiší, jen jeho umístění a působení např. 

v obýváku je trochu sporné. 

 

 Zdroj: vlastní fotobanka 
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 Tzv. depresivní zátiší mají svoje opodstatnění jako burcující, nabádající a 

dokumentující určitý stav. Své místo a ohodnocení nacházejí na výstavách a rozhodně je nelze 

vyloučit ani jako „dekorace“ určitých prostorů (právě pro burcující účinek) – injekční stříkačky 

pohozené na pískovišti, popelník plný nedopalků, PET lahve v trávě ….  

          
 Zdroj: vlastní fotobanka Zdroj: vlastní fotobanka 

Pro dekorace běžných interiérů platí všeobecně, že inspirací pro tvorbu je právě onen 

interiér. Jiné zátiší vytvoříme například pro obývák zařízený rustikálním nábytkem, jiné pro 

„IKEA“ styl, jinak bude vypadat dekorace pro pokoj mladšího školáka a jinak pro studenta.  

           

Zdroj: vlastní fotobanka 

 

         

Zdroj: vlastní fotobanka 

 

A jsme zase u toho zásadního slovíčka: VKUS. 
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2.3. Definice vkusu  

Vkus je představa o ideálu krásy, harmonie, dokonalosti a módnosti, která se jednak liší 

u různých lidí, společenství a národů, jednak se v průběhu dějin neustále vyvíjí a mění.  

Co této představě neodpovídá, označuje se jako nevkusné. Vkus je tedy především otázka 

individuálního posouzení; přesto byly v minulosti vypracovávány normativní „učebnice 

dobrého vkusu“ (např. v éře klasicismu - umělecký směr, který se inspiruje hlavně starověkými 

vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád)  

a i v současné době lze vysledovat cosi jako většinový vkus.
13

 

 

Jak rychle se názor na vkusné a nevkusné vyvíjí, může každý posoudit sám, vždyť 

kolikrát jsme jako děti slyšely: zelená, modrá – pro blázna dobrá a kolik současného módního 

oblečení je právě v těchto barvách? Proč s posměšným výrazem míjíme keramické trpaslíky 

všech barev, velikostí a tvarů a pro naše německé sousedy jsou téměř národním symbolem? 

Proč někomu připadá nábytek ze skla a kovu odpudivě studený a jiný si tento nábytek oblíbí  

a zařídí si jim celý byt?  

 

Nejspíš proto, že vkus je veličina proměnná v čase i v prostoru. 

 

Vkus lze ovlivňovat a ke vkusu lze vychovávat, na každém z nás záleží, jak moc 

podlehneme obecně přijímaným názorům a kolik si ponecháme originality. Fotograf by měl být 

tou správnou „směsí“ originality a obecných (uměleckých) názorů, neboť tvorba není zpravidla 

určena výhradně k naplnění jeho představ a potřeb, ale ovlivňuje „konzumenty“ jeho 

fotografických děl. 

  

                                                           
13

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vkus 
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2.4. Kýč 

Zabýváme-li se vkusem, musíme se též pokusit definovat obsah slova KÝČ. 

 

Kýč a jeho rozpoznání je opět subjektivní. 

 

Kýč – je dílem, které se snaží vyhovět za každou cenu tomu, co je všeobecně 

považováno za krásné v daném společensko-historickém období.  

Kýč má svůj obsah jasný, zřetelný, přímo vyjádřený, nic není ponecháno fantazii. 

Kýč 

 neobohacuje asociace spojené se zobrazovaným tématem 

 zobrazuje témata, která jsou všeobecně považována za krásná, nebo která mají 

silný emocionální náboj. 

 téma musí být okamžitě identifikovatelné. 

 selhává ve výpovědi, podbízí se, usiluje o zmocnění se vašeho srdce  

Milan Kundera v románu Nesnesitelná lehkost bytí předkládá definici kýče 

jako druhé slzy: objekt sám o sobě se kýčovitým stává pouze tehdy, nestavíme-li se k němu s 

pomyšlením „To je krásné!“, ale s úvahou „To je tak krásné, že nás to dojímá 

 

 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

 Jaké světlo lze při fotografování využít? 

 Kde se v současné době využívá fotografování zátiší. 

 Co znamená pojem „nalezené zátiší“? 

 Vysvětlete pojem „depresivní zátiší“ a jaká je jeho funkce? 

 Uměli by definovat, co je VKUS a co je KÝČ? 

  



 

Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf 

 
17 

3. Realizace zátiší a nutné technické znalosti 

Výukové cíle kapitoly zopakovat nutné technické znalosti a jednotlivé funkce aparátu 

Odhad doby studia 3 hodiny 

 

Pro vytvoření fotografie zátiší platí obdobné zákonitosti jako u ostatních žánrů, vliv  

na dokonalý výsledek má expoziční čas, clona, zvolená citlivost (ISO), úhel záběru, kompozice 

a u zátiší je výsledný efekt velmi ovlivněn volbou světelného zdroje. V krátkosti zopakujeme 

jednotlivé veličiny a jejich nejvhodnější využití pro fotografii zátiší. 

3.1. Expoziční čas 

je to doba, po kterou působí světlo na citlivý materiál. U digitálních fotoaparátů  

je to snímač, u analogové fotografie citlivý materiál- film či papír nebo jiný podklad opatřený 

emulzí (vrstvou citlivou na světlo). U snímků zátiší můžeme volit časy delší (fotografujeme 

předměty, které nejsou v pohybu), tyto časy často vyžadují upevnění fotoaparátu na stativ.  

Při fotografování zátiší můžeme volit i osvětlení zábleskovým světlem – pak volíme časy 

synchronní. 

 

3.2. Clona 

koriguje množství světla, které bude objektivem propuštěno na citlivý materiál, 

zaclonění je zúžení otvoru objektivu. Kromě regulace množství propouštěného světla, ovlivňuje 

clona tzv. hloubku ostrosti. Začínající fotograf si často myslí, že fotografie je dobrá v případě, 

když je celý obraz ostrý. Ve skutečnosti lze sníženou ostrostí okolí zvýraznit hlavní objekt. 

Používají se zde objektivy s delší ohniskovou vzdáleností (70–135 mm) při otevřené 

cloně. Změnami hloubky a polohy zaostřeného pole dosahujeme různých dojmů z obrazu, 

neboť lidské oko vždy hledá nejostřejší objekt. Hloubka pole ostrosti klesá s velikostí otevření 

clony objektivu (větší otevření clony- menší číslo clony znamená menší hloubku ostrosti). 
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Rovněž objektivy s větší ohniskovou vzdáleností mají při stejné velikosti clony menší 

hloubku ostrosti. Každý objektiv zobrazí rozostřené pozadí trochu jinak. Důležité je, aby 

pozadí vypadalo přirozeně a nerušilo. Odborně se to nazývá bokeh objektivu. 

(Výrazem bokeh (z japonského boke ぼけ, „rozostření“) se ve fotografii označují estetické 

kvality částí snímků, nacházejících se mimo rovinu ostrosti.) 

 

 

  

Bokeh - kroužek v pozadí je ve skutečnosti rozostřená žárovka 
14

 

 

 

   

clona nižší-5,6   clona vyšší-9,5 

zdroj vlastní fotobanka 

 

  

                                                           
14

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bokeh 
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3.3. Citlivost (ISO) 

díky využití dlouhých expozičních časů můžeme volit při fotografování zátiší nižší 

citlivost. U digitálních fotoaparátů to znamená vyhnout se vzniku nežádoucího šumu,  

u klasických aparátů se při použití filmů s nižší citlivostí vyhneme zrnitosti snímků.  

 

Kombinace expozičního času, clony a citlivosti nám dává možnost zobrazit různě 

stejný objekt (ponurý, rozjasněný, celý proostřený, neostrostí potlačené pozadí, struktura 

jednotlivých předmětů, zrnitost jako umělecký záměr….)  

 

3.4. Úhel záběru 

tvar předmětů a prostředí významně ovlivňuje také směr našeho pohledu – přímý 

pohled, podhled (žabí perspektiva), nadhled (ptačí perspektiva). 

 

       

zdroj vlastní fotobanka 

 

3.5. Kompozice 

jednou ze základních součástí tvorby obrazu je jeho kompozice. 

V minulosti malíři věnovali kompozici značnou pozornost, protože dobře promyšlená 

kompozice vede divákovo oko významnými místy obrazu. Rozborem kompozice obrazu lze 

vysledovat autorovo sdělení divákovi, které dílo obsahuje. Obraz nebo fotografie zobrazuje 

převedení trojrozměrného vjemu do plochy. Úběžníky uvozují rozmístění jednotlivých 

zobrazených objektů. Celkovou kompozici určují poměry vymezených ploch obrazu. Takové 

plochy mohou být vymezeny také v poměru zlatého řezu. 
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3.6. Zlatý řez 

Zlatý řez – je to kompozice, která je v umění a fotografii  pokládán za ideální proporci 

mezi různými délkami. 

Poměr zlatého řezu je používán v mnoha kompozicích. V přírodě i vesmíru také existuje 

tento poměr. Je to poměr, kdy a : b = b : c = c : d = d : e = 0,618, tedy také a + b = c, b + c = d, 

c + d = e. 

Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je 

stejný jako poměr celé úsečky k větší části.  

 

Když si představíme fotografovanou scénu a rozdělíme ji podle obrázku níže na třetiny 

v horizontálním a vertikálním směru, pak se přímky, které nám dělí obraz, nazývají "zlaté řezy" 

obrazu. Totéž platí pro kompozici na diagonálu. 
15

 

 

 Dělení plochy vertikálně a horizontálně 

 

 Diagonální linie spojující zlaté řezy 

                                                           
15 www.volny.cz/zlaty.rez/ 
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KONTROLNÍ OTÁZKY 

 Jaké veličiny ovlivňují dokonalost výsledku? 

 Jak ovlivňuje užitá clona hloubku ostrosti? 

 Co ovlivňuje tvar předmětů a prostředí? 

 Jaká je funkce kompozice? 
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4. Zátiší a kompozice 

Výukové cíle kapitoly Přiblížit užívaná kompoziční pravidla a orientaci ve snímku,  

Odhad doby studia 3 hodiny 

Skladbu díla si musí umělec rozvážit ještě dříve, než začne tvořit. Musí provést výběr a 

uspořádání linií a tvarů v ploše tak, aby estetické působení díla bylo co nejsilnější.  

Celé seskupení má určitý řád a tvar umístěný v ploše bez rozmyslu pak narušuje celou 

kompozici. Způsob rozvržení však závisí na osobním zaměření autora a na jeho uměleckém 

záměru. 

Kompozice musí upoutat pozornost, vyvolat určité napětí,  

proto se dbá těchto výrazových prostředků: 

 Kontrast různých druhů linií 

 Kontrast tvarů a jejich velikosti 

 Kontrast světlých a tmavých linií 

 Kontrast světlých a tmavých ploch 

 Kontrast stop různých druhů kreslířských nástrojů a materiálu 

4.1. Zkrátka kompozice je  

-  způsob uspořádání jednotlivých předmětů na snímku 

-  souhrnem určitých pravidel a doporučení, která se léty osvědčila 

-  jejím úkolem je uvést „diváka“ do scény a orientovat se v ní  

 

Každá kompozice se z velké části opírá o určitý řád a strukturu. Dobrý snímek vyvolá 

reakci – emoce, není to jen obyčejný obrázek. Záleží na fotografovi, co bude hrát  

na snímku hlavní roli. Může způsobit, že primární objekt vypadá bezvýznamně oproti 

dramatickému okolí. Naopak může detailem vyplnit celou plochu. Do kompozice může 

vtáhnout pozadí scény, nebo pozadí jako bezvýznamné potlačit. Může měnit stanoviště, pátrat 

po nejvhodnějším záběru. Lze určit formát: bude horizontální, vertikální nebo úhlopříčný? 

Fotograf může úspěšně a záměrně zvýšit napětí (kontrastem) nebo klid a rovnováhu 

(souladem). Napětí, které je interakcí mezi jednotlivými prvky obrazu, ovlivňuje divákovy 
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pocity. Rovnováha organizuje vizuální prvky a pomůže divákovi k tomu, aby netápal.  

Při aranžování snímků je dobré dodržovat zásady kompozice, aby obraz působil harmonicky. 

V ateliéru máme čas si jednotlivé objekty v klidu naaranžovat, nasvítit 

– kompoziční scéna je cílená. 
 

Kompozice zátiší na fotografii zaujme:  

 souladem a harmonií  

 dominancí i podřízeností 

 soudržností 

 vyvážeností 

 proporcí a geometrií 

 pozitivním a negativním prostorem 

 rytmem 

 chaosem a jednoduchostí 

Dvourozměrná fotografie musí pro vyjádření třetího rozměru využít některé iluze, které 

vycházejí z lidského vnímání prostoru, a tím prostor i na ploché fotografii zachytit. Jsou to: 

 lineární perspektiva 

 vzdušná perspektiva 

 zákryt 

 stíny 

 hloubka ostrosti 

U „moderního“ zátiší nemusí platit žádné z uvedených doporučení, často jsou všechna 

„pravidla“ popírána a přesto, nepřekročí-li dílo hranice vkusu, je dobře přijímáno. U zátiší 

vytvářených na objednávku pro komerční využití, je často na prvním místě snaha o upoutání 

pozornosti a to i díky popření vžitých estetických zákonitostí či zvyklostí. 

 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

 Vyjmenujte výrazové prostředky kompozice. 

 Čím zaujme kompozice zátiší na fotografii? 

 Pomocí čeho je na 2d fotografii (ploše) vyjádřen 3D zachycovaný prostor? 
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 Co platí pro moderní zátiší? 

5. Světlo v zátiší 

Výukové cíle kapitoly Ukázat vliv světla na výsledný snímek 

Odhad doby studia 3 hodiny 

 

je to, co nám pomůže vyjádřit objem na ploché fotografii. Intenzita světla má vliv 

především na expozici, barva světla ovlivňuje reálnost barev či jejich zkreslení, kvalita světla 

určuje, jak bude fotografovaný předmět „modelován“. Fotografie zobrazuje třírozměrné 

předměty reálného světa pouze dvourozměrně, třetí rozměr musíme vytvořit formou optické 

iluze. Světlo a jeho kvalita nám pomohou určit charakter stínů i odlesků, a tak předmět 

domodelovat. Světlo je to, co nám pomůže vyjádřit objem na ploché fotografii. Modelování 

světlem není nic jiného, než použití vhodných stínů a odlesků. Stíny se tak stávají součástí 

fotografie, jejich pomocí vytvoříme linie či křivky, a dosáhneme tak zajímavých kreativních 

záběrů. 

 

Při osvětlování aranžovaného zátiší záleží 

 na velikosti a vzdálenosti světelného zdroje 

  pomoci difúze nebo odrazu světla 

 na úhlu, pod kterým světlo na předmět dopadá 

 na kontrastu mezi osvětlenými a neosvětlenými místy 

 

5.1. Velikost a vzdálenost světelného zdroje 

Jde o relativní velikost vzhledem k fotografovanému předmětu, tedy jak se k velikosti 

předmětu světlo jeví velké. Tato relativní velikost zdroje světla je přitom samozřejmě 

ovlivněna i jeho vzdáleností. Stejně velký zdroj se může stejně velkému předmětu jevit různě 

veliký v závislosti na vzdálenosti. Čím dále bude zdroj světla, tím menší se předmět bude zdát, 

a tím výraznější stíny bude mít. Vzdálenost světla současně ovlivňuje i intenzitu osvětlení, 

znamená to: čím vzdálenější bude světlo, tím méně bude fotografovaný předmět osvícen 

(pokles intenzity osvětlení, matematicky vyjádřeno, klesá s druhou mocninou vzdálenosti). 
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5.2. Difúze nebo odraz 

Velikost zdroje světla jednoduše zvětšíme difúzí, tj. rozptylem. Původně bodový zdroj 

světla (většina umělých zdrojů světel je bodových: lampy, halogeny, fotografický blesk atd.) 

osvítí materiál (látka, pauzovací papír), který se stane součástí zdroje světla ale s mnohem větší 

plochou než původní, bodový zdroj. Pro fotografovanou scénu není tak důležité, jaký tvar a 

velikost měl původní zdroj. Co ovlivňuje scénu, je světlo z difuzéru a tak se difuzér stává 

zdrojem světla.  

Zvětšením zdroje světla pomocí difuzéru, se začnou stíny rozmazávat (stíny se stávají 

měkkými), z ostré hrany vznikne postupný přechod. Čím bude difuzér větší nebo blíž k 

objektu, tím se budou stíny i odlesky stále více rozmazávat. Opakem je bodový zdroj světla, 

který vytváří ostré stíny. 

Jiný způsob fotografování, jak zvětšit velikost světla, je svítit pomocí odrazu světla. 

Jedná se o jednoduchý princip. Zdroj světla není zaměřen přímo na fotografovaný předmět, ale 

svítí na bílý materiál, a teprve ten se stává zdrojem světla. Při svícení odrazem nastávají stejné 

problémy s barvou světla jako při změkčování světla difúzí. Důležitá je barva materiálu, od 

kterého se světlo odráží, ta určí barvu světla, které bude dopadat na předmět.  

 

5.3. Úhel dopadu světla na scénu 

Výběrem vhodného úhlu světla lze zařídit vyvážený poměr mezi osvětlenou  

a zastíněnou částí, a tím zdůraznit tvar. Čelní či naopak zadní světlo nebude takto fungovat, 

prostorové vlastnosti předmětu budou potlačeny.  

Směr světla (úhel mezi osou fotoaparátu a světlem) určí poměr mezi osvětlenou  

a neosvětlenou částí předmětu a společně se zobrazením stínů předmětu významně napomůže 

dojmu prostoru. Budeme-li se světlem pracovat, obcházet předmět a sledovat, jak se mění jeho 

stíny, zjistíme, jak směr světla ovlivňuje vzhled předmětů. Úhel světla určí vzájemný poměr 

ploch tmavé a světlé části – u předního světla je osvětlená část zcela dominantní, zatímco u 

zadního svícení je vidět jen zastíněná část. 
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5.4. Kontrast  

Kontrast určí rozdíl mezi osvětleným a neosvětleným místem. Snížení kontrastu  

je produktem malého prostoru, kde se světlo dostává za objekt různými odrazy  

(tzv. rozbité světlo). Proto se kontrast zvyšuje zastíněním těchto míst předmětu černou deskou. 

Nesprávně se tomu říká černá „odrazná“ deska.  

Ve skutečnosti nic neodráží, světlo naopak pohlcuje a brání odrazům. Čím blíže  

je černá „odrazná“ deska k objektu, tím lépe jeho zastíněnou část chrání před světlem  

a tím větší je tedy i její stínící účinek. 

Při fotografování zátiší se často využívá světlo dopadající od okna (pro změkčení světla 

ho můžeme překrýt průhlednou látkou či papírem). Někdy toto osvětlení zcela postačuje, jindy 

musíme prosvětlit stíny a místa, kam toto rozptýlené světlo nedopadá. K tomu často postačí 

odrazná deska. Takto vzniklá zátiší mají svou zvláštní atmosféru. 

 

 

 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

 Na čem záleží, osvětlujeme-li aranžované zátiší? 

 Jak ovlivní velikost a vzdálenost světelného zdroje osvětlení předmětu? 

 Vysvětlete význam difúze. 

 Jak zvětšíme velikost světla? 

 Co určuje kontrast? 

 Jaké světlo používáme při fotografování zátiší? 
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6. Techniky zátiší 

Výukové cíle kapitoly Ukázat různé možnosti zpracování snímků, naučit práci 

s černobílou ručně zvětšovanou fotografií. 

Odhad doby studia 10 hodin 

6.1. Zátiší jako dekorace 

Tvorba fotografií určených pro dekoraci interiérů nám dává velice široký prostor 

pro fantazii, současné moderní interiéry mohou být vkusně doplněny nejen „pravým zátiším“, 

ale uplatnění najdou i různé kompozice vzniklé převážně úpravami základních (jednoduchých) 

snímků na počítači. Pestrou paletu nástrojů, kterými lze pozměnit charakter původního snímku, 

nabízí celá řada programů na úpravu fotografií, stačí si jen vybrat.  

 

NÁSTROJE: křivky, jiný tvar, prolnutí + práce s vrstvami 

 

NÁSTROJE: deformace, odstín a sytost, jas a kontrast 

16
 

                                                           
16

  Vlastní fotobanka 
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NÁSTROJE: plakátové obrysy, odbarvení, výběr + doplněk výběru 

6.2. Černobílá fotografie zátiší 

Opakem, téměř ryze technikou tvořených dekorací, jsou ručně zpracovaná černobílá 

zátiší. Naše uspěchaná současnost nedává mnoho prostoru tvorbě ruční, náročné na čas a tudíž 

zdlouhavé, jsme obklopeni moderní technologií a fotografie se mnohdy stává opět jen komerční 

záležitostí. 

Všichni známe fotografie, nad jejichž počítačovou dokonalostí jen žasneme, přesto ale 

často nehledáme právě onu dokonalost (člověk naučil lhát i počítač), chceme naopak ukázat 

opravdovost, nedokonalost a hlavně chceme tvořit rukama a výsledný obraz ovlivnit 

jednoduchými, ale efektními zásahy. Tento modul se snaží vzbudit zájem o fotografii jako 

součást výzdoby interiérů a seznámit zájemce s méně používaným a opomíjeným zpracováním 

fotografie, další cíl je, vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi nutnými ke zpracování 

černobílé analogové fotografie. 

 

Je nutné ovládat:  

 práce s analogovým fotoaparátem 

 schopnost vhodné volby tématu fotografie 

 práce s fotografickou emulzí ve spojení s různými podklady 

 ruční zvětšování + gradační křivky 

 vyvolávání a fotografická chemie 

 závěrečné úpravy fotografie k prezentaci v interiéru 

 

6.2.1. Práce s analogovým fotoaparátem (na film) 

fotografujeme-li zátiší za účelem dekorace, předpokládáme značné zvětšení hotového 

snímku. Vhodné jsou proto aparáty na střední formát (svitkový film) nebo kinofilmy s nižší 

citlivostí. Nižší citlivost nám zamezuje vzniku nechtěného velkého zrna na zvětšenině. Někdy 

je naopak zrno na výsledném obrazu úmyslné a my máme několik možností jak ho vytvořit – 
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volbou citlivějšího filmu, volbou vývojky, úmyslným převoláním filmu, chemickým zesílením 

krytí filmu atd. 

Citlivost je jediný parametr (z těch nezbytných a důležitých), který (na rozdíl od 

digitálních aparátů) nemůžeme nastavit na fotoaparátu. Pro clonu a expoziční čas jsou zásady 

totožné pro oba druhy fotoaparátů. Stejně jako u digitálních fotoaparátů je pro výsledný snímek 

důležitý typ použitého objektivu. Velkou roli hraje ohnisková vzdálenost – ovlivňuje velikost 

úhlu záběru a tím i případné (chtěné či nechtěné) zkreslení obrazu. 

Pro „kinofilmové“ fotoaparáty platí jako základní objektiv, objektiv s ohniskovou 

vzdáleností 50mm – říká se mu také „normální“ – vytváří obraz, který zhruba odpovídá tomu, 

co vidíme prostým okem. Čím je ohnisko kratší, tím je úhel záběru větší (širokoúhlé objektivy) 

a čím je ohnisko delší, tím je úhel záběru menší (teleobjektivy). S délkou ohniska souvisí i 

hloubka ostrosti. Širokoúhlé objektivy mají značnou hloubku ostrosti, teleobjektivy naopak. 

17 

6.2.2. Výběr témat  

při volbě předmětů nezapomínáme na fakt, že v černobílé fotografii nám barevnost 

předmětů nehraje zásadní roli a proto více klademe důraz na tvar, hru světel a stínů a vytváření 

„nálady“ snímků 

Téma snímku volíme dle interiéru, pro který je určen, práce s neživými objekty nám 

poskytuje dostatek času na výběr doplňků, k hledání nejvhodnějšího pozadí, k umístění světel a 

k žádoucí úpravě kompozice. Při výběru předmětů hledáme vlastnosti, které sjednocují věci 

v kompozici. Může to být funkce, struktura, tvar, stáří, rozměr……. 

U moderního zátiší můžeme naopak vyhledat předměty nesourodé a myšlenku zátiší 

zdůraznit právě jejich rozporem. Pro černobílou fotografii zátiší se osvědčují techniky high-key 

                                                           
17

 Velká kniha fotografie, John Hedgecoe, nakladatelství Svojtka a Vašut, ISBN 80 71 80 056 2 
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(světlá kompozice), hard-key (kontrastní kompozice) a low-key (tmavá kompozice). Všechny 

tyto techniky vyžadují trpělivou práci se světlem. 

6.2.3. Práce s fotografickou emulzí 

klasické zvětšování je prováděno na fotopapír, výhodou tohoto materiálu je, že ho lze 

dále ještě tónovat a získat tak dekorace v tónech hnědé a modré. Použijeme-li jako podklad pro 

nanesení fotografické emulze dřevo, textil nebo dokonce sklo je tato úprava teoreticky také 

možná, prakticky však téměř neproveditelná (emulze se při několikanásobném „mokrém“ 

procesu uvolňuje).  

Útěchou nám může být, že čistě černobílá fotografie na dřevu či textilu vypadá sama  

o sobě originálně. Fotografická emulze je komerčním výrobkem a práce  s ní nevyžaduje 

žádnou zvláštní dovednost, ale hodně a hodně trpělivosti. Málokdy je první pokus úspěšný,  

o to větší je radost z díla vydařeného.  

Balení emulze obsahuje dvě části, větší je samotná emulze (nevyndávat na světle),  

je bílá, na omak se podobá latexu, menší lahvička obsahuje tvrdidlo. Příprava emulze probíhá 

v temné komoře, emulzi vložíme do nádoby a tu pak do větší nádoby s teplou vodou  

a mícháme. Ve chvíli, kdy se viskozita hmoty změní, přidáme tvrdidlo a můžeme emulzi 

nanášet na podklad. Polité plochy necháme zaschnout a dále s nimi zacházíme jako 

s fotopapíry.  

Při ustalování vrstva zprůhlední. Příliš silná vrstva se dokonale neustálí a časem 

zežloutne (což nemusí být na škodu u snímků simulujících starý vzhled), někdy má tendenci  

se odlupovat od podkladu. Zkoušky pro správný osvit provádíme na normálně pracující papír 

(N), protože i emulze je vyráběna s normální gradací. 

 

6.2.4. Ruční zvětšování a gradace 

při práci na fotografické papíry máme možnost zvolit různé gradace papírů (stupňování, 

odstupňování, postupný přechod  -  závislost hustoty zčernání fotografické emulze na osvitu). 

Máme papíry normální gradace (značeno N, červený štítek), tvrdé (C, modrý štítek) a gradace 

měkké (S, zelený štítek).  Univerzální papíry se nazývají multigradační – jejich gradace 

(kontrast) se ovlivňuje předsazením filtru. Volba gradace papíru ovlivní kontrast výsledné 

fotografie. Kontrast lze ovlivnit i volbou vývojky, toho využíváme právě při práci s emulzí.  
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Zvětšování - zvětšovací přístroj nebo stručně zvětšovák je optická soustava  

pro promítání obrazu negativu na citlivý pozitivní materiál. Používá se v klasické fotografii ke 

zhotovování pozitivních zvětšenin z negativního filmu v temné komoře. 

 

Typický zvětšovací přístroj se skládá ze základní desky a sloupku, po němž se posouvá 

optická soustava: posunutím se řídí poměr zvětšení. 

 

18 

 

Vlastní optická soustava se skládá:  

 z krytu, který nesmí propouštět mnoho světla, ale musí umožnit chlazení zdroje; 

 ze zdroje světla, obvykle žárovky nebo výbojky; 

 z kondenzoru, spojné čočky, která soustřeďuje světlo zdroje do rovnoběžného svazku; 

 z rámečku pro umístění negativu; 

 z výtahu („měchu“), jímž se promítnutý obraz zaostřuje; 

 z objektivu se clonou. 

                                                           
18

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Bt%C5%A1ovac%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstroj 
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19 
 

 

U snímků pořízených běžnými fotografickými přístroji, které neumožňují korigovat 

perspektivu, lze upravit sbíhající linie do jisté míry při zpracování tzv. restitucí. 

 

 nepravou restitucí natočením zvětšovacího přístroje nebo podložením maskovacího 

rámu spolu se zaostřením na střed snímku a následným silnějším zacloněním tak, aby byly 

požadované linie rovnoběžné a obraz ostrý po celé ploše, 

 pravou restitucí u zvětšovacích přístrojů vybavených restitučním kroužkem, kdy se spolu 

s natočením přístroje nebo podložením maskovacího rámu sklopí objektiv zvětšovacího 

přístroje tak, aby byly požadované linie rovnoběžné a obraz byl zaostřen po celé ploše.
20

 

  

                                                           
19

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Bt%C5%A1ovac%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstroj 
20

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Bt%C5%A1ovac%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstroj 
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Dokonalá černobílá fotografie, to je množství postupných, dílčích kroků a 

hodně času, který vám nikdo nikdy nezaplatí! 

 Úprava pracovní plochy -  vše musí být po ruce: misky s roztoky na vyvolávání 

fotografií, kleštičky, utěrka…… 

 Vhodné osvětlení komory -  světlo, při kterém můžeme manipulovat s fotomateriálem, 

aniž bychom ho osvítili -  zelené, červené 

 Posouzení kvality negativu - ostrost, krytí 

 Negativ před vložením do zvětšováku lehce ošetřit - očistit vlasovým štětečkem a 

jemnou antistatickou utěrku 

 Vložení filmu do rámečku – vždy citlivou stranou (je matnější než strana ochranná) 

směrem k ploše, na kterou obraz promítáme!!! (obraz by jinak byl stranově převrácený) 

 Zapojení expozičních hodin – na hodinách budeme postupně měnit délku expozic a 

dopracovávat se (formou vyvolávání malých zkoušek) k expozici správné 

 Kontrola objektivu zvětšováku – pro začátek práce (k snazšímu ostření) je nutné, aby 

byl odcloněný (plně otevřený) 

 Posun optické soustavy – do vzdálenosti odpovídající velikosti obrazu, který chceme 

vytvořit – zaostření obrazu 

 Překrytí světla procházejícího objektivem červeným filtrem – filtr chrání citlivý 

papír po dobu, než chceme opravdu exponovat (osvětlit) 

 Zhasnutí zvětšováku, odstranění filtru a první expozice pomocí expozičních hodin 

– správnou expozici zkoušíme i vícekrát- v zásadě je to několik sekund 

 Vyvolání první až X-té zkoušky 

 Vyhodnocení zkoušek expozic – určíme nejvhodnější čas osvitu a to nikoliv v komoře, 

zkoušky vyhodnocujeme na světle (jsou ustálené a proto jim běžné světlo již neublíží), 

zjistíme, zda je třeba osvit prodloužit či zkrátit, korekci dopadu světla na citlivý 

pozitivní materiál můžeme provést i zacloněním objektivu, dochází tím i ke zvýšení 

kontrastu obrazu 

 Expozice a vyvolání celé fotografie  
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6.2.5. Vyvolávání a fotografická chemie 

Vyvoláváme, za pár okamžiků už začneme v mihotavém přítmí komory vidět první 

kontury obrázku. Věřte, že právě tohle je okamžik, proč mnozí z nás nejsou schopni i v době 

digitálů mokrý proces opustit. 

 

Vývojky (zásadité roztoky, nad 7 pH)- pro černobílé vyvolávání se skládají z látek  

 vyvolávacích – (metol, hydrochinon, fenidon) 

kombinace těchto redukčních látek je určující pro vlastnosti vývojky 

 zásadotvorných – ( hydroxid, uhličitan a siřičitan sodný nebo draselný, botax) 

ve vodě vytvářejí zásadité prostředí 

 stabilizačních tzv. pufry – (zásadotvorné kromě samotných hydroxidů) 

udržují hodnotu pH 

 chránících proti oxidaci – (siřičitan sodný) 

chrání roztok vývojky proti vzdušné oxidaci 

 brzdících (retardačních) – (bromid draselný, případně jodid a chlorid draselný) 

brzdí redukci stříbra a zabraňují vyvolání neosvětlených krystalů halogenidů stříbra 

(docházelo by k „závoji“) 

 přídavných – (chelatonII, chelatonIII nebo hexametafosforečnan sodný) 

odstraňují tvrdost vody, thiokyanatan draselný (rhodanid)- snižuje zrnitost 

 

V běžné praxi používáme komerční vývojky, nejčastěji univerzální. Výsledný obraz je 

ovlivněn typem vývojky, ředěním vývojky  a teplotou vývojky. Dále musíme pro dobrý 

výsledek sledovat i vyčerpanost roztoku. Při vyvolávání používáme kleštičky (do roztoku 

nesaháme) a dodržujeme vyvolávací dobu, ta se u většiny pozitivního materiálu pohybuje 

kolem 90 sekund. Proto je důležitý správný osvit. Chceme-li, při vyvolávání zachránit tzv. 

přeexponované materiály nedosáhneme správné hodnoty černání, naopak málo exponovaný 

pozitivní materiál při delším vyvolávání „závojuje“ – je tzv. mořený. 

 

 Přerušovací lázně- vyvolávací proces přerušíme v misce s vodou (vodu často 

vyměňujeme, stává se delším používáním ředěným roztokem vývojky a ztrácí své žádané 

vlastnosti), často jako přerušovač používáme ředěný roztok kyseliny octové nebo citronové. 
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Ustalovače - (neutrální častěji však kyselé roztoky, 0 – 7pH) rozpouštějí halogenidy 

stříbra, ustalovač je vodný roztok thiosíranu sodného (případně amonného) a siřičitanu sodného 

nebo draselného, k okyselení ustalovače se přidává disiřičitan draselný. Doba ustalování závisí 

na vyčerpanosti roztoku, u čerstvého ustalovače stačí zpravidla 5minut. Vyčerpaný ustalovač 

může výrazně snížit kvalitu a trvanlivost fotografie (skvrny). V běžné praxi opět používáme 

hotových ustalovačů, které jsou na trhu. 

Závěrečné praní a sušení- slouží k odstranění zbytků chemikálií z vrstvy 

fotografického materiálu, délka praní je závislá na použitém materiálu. Doporučovanou dobu 

praní uvádí výrobce přímo na fotografickém materiálu. 

 

6.2.6. Závěrečné úpravy fotografie k prezentaci v interiéru 

I při dodržení všech zásad a čistoty při zvětšování se může na finální fotografii objevit 

škrábanec či stopa po malém zrníčku prachu. Při větším rozměru těchto nedostatků, je lepší 

fotografii udělat znovu, ale často jde o malé plochy a fotografii můžeme zachránit retuší. Jako 

základní informace by měl při retušování posloužit fakt, že na poškrábané nebo zrníčkem 

prachu „postižené“ místo fotopapíru nanášíme retušovací barvu o stupínek světlejší, než 

potřebujeme (po zaschnutí ztmavne). Dobrý retušér je ale hlavně praktik a kvalitní retuš se 

teoreticky naučit nedá.  

Základní sada retušovacích pomůcek 

retušovací štěteček, retušovací barva, nůž 
(barva stačí pouze černá, odstíny šedé si vytvoříme ředěním) 

 

Po retuši máme již fotografii připravenou k prezentaci, jakou formu zvolíme, máme 

často promyšleno již před zahájením práce a jsme inspirováni interiérem, pro který 

fotografickou dekoraci tvoříme. Nemusíme se ale původní myšlenky držet za každou cenu, 

někdy nás výsledná fotografie naopak přivede k jiné formě adjustace. 

Rámečky, zajímavé formy podkladů, na něž zvětšujeme, pasparty různých tvarů  

a barev – možností a námětů na další úpravy je nepřeberné množství.  

A opět se vracíme na začátek: vkus, vkus, vkus. 
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KONTROLNÍ OTÁZKY 

 Jaké fotografie využíváme k dekoraci interiérů? 

 Podle jakých vlastností vybíráme předměty pro zátiší? 

 Lze vytvořit dekorace i jinak než ryze technicky? 

 Co je nutné ovládat pro zpracování černobílé analogové fotografie? 

 Jaký analogový přístroj používáme? 

 Jaké techniky užíváme pro černobílou fotografii zátiší? 

 V jakých tónech lze tónovat fotopapír? 

 Jaké gradace fotopapírů rozeznáváme? 

 Jak úmyslně vytvoříme zrno na snímku? 

 Co ovlivňuje ohnisková vzdálenost? 

 Čím ovlivníme kontrast výsledné fotografie? 

 Co znamená ve fotografii „restituce“? 

 Z jakých látek se skládají vývojky? 
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7. Použitá a doporučená literatura 

Digitální fotografie polopatě, Ondřej NeffInstitut digitální fotografie s.r.o., 2009,  

ISBN: 978-80-87155-04-2 

Technické základy fotografie, autorský tým Ing. Milič, Jiráček, CSc. a spol., 

Komora fotografických živností a Společ. drobného podnikání, Praha : Společenstvo drobného 

podnikání, 2002, ISBN 80-02-01492-8 

Mistrovství práce se světlem: průvodce fotografa pro každou světelnou situaci, 

Jan Březina, spolupracovník Roman Pihan, vydavatel IDIF – Institut digitální fotografie, 2008, 

ISBN 80-87-15502-5 
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8. Kontrolní otázky – řešení 

1. 

 Co znamená pojem zátiší? 

Je to druh malířského námětu, spočívá v zobrazení příležitostně sesku=pených 

předmětů denního života a potřeby (ovoce, ptáci, ryby, jídlo, nádobí),  

ale i v kombinaci osoby s těmito předměty. 

 Vyjmenujte druhy zátiší podle zobrazovaných předmětů. 

Květinové, ovocné, lovecké, atd. 

 Čím lze zvýšit dojem prostoru? Stínováním. 

 Kde nalezneme nejstarší známá malovaná zátiší? 

Pompeje, Herkulaneu, později v Římě 

 Kdy se zátiší objevuje v malbě jako samostatný motiv? 

Od druhé poloviny 16. století, vrcholí v období baroka – 17. století. 

 Kteří malíři se orientovali na malbu zátiší? 

Především staří Holanďané – Vincent Van Gogh, Paul Cězanne, z českých umělců 

například Karel Purkyně 

 Počátky zátiší ve fotografii? 

Mezi první patří daguerrotypisté – počátek 19. Století (Prostřený stůl) 

 Kteří čeští fotografové se mimi jiné věnují fotografování zátiší? 

Josef Sudek, Jan Svoboda, František Provazník, Rudo Prokop 

2. 

 Jaké světlo lze při fotografování využít? 

Přirozené nebo umělé (zábleskové s řadou fotografických technik) 

 Kde se v současné době využívá fotografování zátiší. V reklamě. 

 Co znamená pojem „nalezené zátiší“? 

 Je to zátiší, které člověk nebo příroda vytváří bez ohledu na to, zda budou umělecky 

zpracována. Dá se říci, že každý interiér nebo exteriér nabízí něco, co můžeme 

považovat za zátiší. 

 Vysvětlete pojem „depresivní zátiší“ a jaká je jeho funkce? 

Je to uskupení předmětů vyvolávající nepříjemné pocity a reakce. Má funkci burcujíc, 

nebádající, dokumentující určitý stav, který by se měl řešit., 

 Uměli by definovat, co je VKUS a co je KÝČ? 

Vkus je představa ideálu krásy, harmonie, dokonalosti, módnosti, která se liší u 

různých lidí, národů a společenství. V průběhu dějin se stále vyvíjí a mění. 

Kýč je dílo, které se za každou cenu snaží vyhovět tomu, co se všeobecně považuje za 

krásné v daném společensko-historickém období. Má svůj jasný, zřetelný, přímo 

vyjádřený obsah, v něm ž není nic ponecháno fantazii. 
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3. 

 Jaké veličiny ovlivňují dokonalost výsledku? 

Doba expozice, clona, ISO, úhel záběru, světelný zdroj, kompozice. 

 Jak ovlivňuje užitá clona hloubku ostrosti? 

čím větší otevření clony, tím menší je clonové číslo, tím menší je hloubka ostrosti. 

 Co ovlivňuje tvar předmětů a prostředí? 

Úhel pohledu. Užívá se přímý pohled, pohled „žabí perspektiva“,  

nadhled - ptačí perspektiva. 

 Jaká je funkce kompozice? 

vede diváka obrazem a tak lze vysledovat autorovo sdělení ostatním. Je dána poměrem 

vymezených ploch obrazu. 

4 

 Vyjmenujte výrazové prostředky kompozice. 

kontrast různých druhů linií, kontrast tvarů a jejich velikostí, kontrast světlých  

a tmavých linií, kontrast stop různých kreslířských nástrojů a materiálů. 

 Čím zaujme kompozice zátiší na fotografii? 

souladem a harmonií, dominancí a podřízeností, soudržností, vyvážeností proporcí a 

geometrií, pozitivním a negativním prostorem, rytmem, chaosem a jednoduchostí 

 Pomocí čeho je na 2d fotografii (ploše) vyjádřen 3D zachycovaný prostor? 

Lineární perspektiva, vzdušná perspektiva, zákryt, stíny, hloubka ostrosti 

 Co platí pro moderní zátiší? 

zde nemusí platit nic z pravidel a doporučení, neměla by se však překročit hranice 

vkusu. Při komerčním využití by mělo upoutat pozornost, i když se popřou vžité 

estetické zákonitosti či zvyklosti. 

5 

 Na čem záleží, osvětlujeme-li aranžované zátiší? 

Na velikosti a vzdálenosti světelného zdroje, na pomoci difúze či odrazu světla, na 

úhlu dopadu světla na zobrazovaný předmět, na kontrastu mezi osvětlenými a 

neosvětlenými místy. 

 Jak ovlivní velikost a vzdálenost světelného zdroje osvětlení předmětu? 

Čím menší a vzdálenější zdroj světla, tím menší se bude jevit předmět a tím výraznější 

bude mít stíny. Osvětlení dané scény závisí na svítivosti zdroje světla (přímo úměrně) a 

na druhé mocnině (čtverci) vzdálenosti od zdroje (nepřímo úměrně. 
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 Vysvětlete význam difúze. 

Zvětší velikost zdroje světla, zmenší stíny – jsou rozmazanější, z ostré hrany se stane 

přechod. Bodový zdroj (většina umělých zdrojů) vytváří ostré stíny. 

 Jak zvětšíme velikost světla? 

Pomocí odrazu světla, kdy zdroj světla namíříme na bílý materiál a ten se stane 

zdrojem světla, který využijeme. Důležitá je barva užitého materiálu, od něhož se 

světlo odráží – ta určí barvu světla dopadajícího na předmět. 

 Co určuje kontrast? 

Určuje rozdíl mezi osvětleným a neosvětleným místem. 

 Jaké světlo používáme při fotografování zátiší? 

Často se využívá světlo dopadající od okna (změkčí se průhlednou látkou či papírem). 

Někdy je nutné prosvětlit stíny a místa kam toto rozptýlené světlo nedopadá a to užitím 

odrazné desky. 

6 

 Jaké fotografie využíváme k dekoraci interiérů? 

„Pravá zátiší“, ale i různé kompozice vzniklé úpravou základních snímků na počítači 

pomocí počítačových programů na úpravu fotografií. 

 Podle jakých vlastností vybíráme předměty pro zátiší? 

Hledáme vlastnosti, které sjednocují věci v kompozici – funkce, struktura, tvar, stáří, 

rozměr. Pro moderní zátiší lze zvolit nesourodé vlastnosti. 

 Lze vytvořit dekorace i jinak než ryze technicky? 

Ano, ručně zpracovaná černobílá zátiší. 

 Co je nutné ovládat pro zpracování černobílé analogové fotografie? 

Práci s analogovým přístrojem, schopnost vhodně zvolit téma fotografie, práci 

s fotografickou emulzí ve spojení s různými podklady, ruční zvětšování a gradační 

křivky, vyvolávání a fotografickou chemii, závěrečné úpravy fotografie k prezentaci 

v interiéru. 

 Jaký analogový přístroj používáme? 

Přístroje na střední formát (svitkový film) či kinofilmy s nižší citlivostí (aby nevzniklo 

nechtěné velké zrno). 

 Jaké techniky užíváme pro černobílou fotografii zátiší? 

Osvědčují se techniky HIGH-KEY (světlá kompozice), HARD-KEY (kontrastní 

kompozice) a LOW-KEY (tmavá kompozice). 
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 V jakých tónech lze tónovat fotopapír? 

V hnědé nebo modré barvě. 

 Jaké gradace fotopapírů rozeznáváme? 

Gradace jsou různé – odstupňování, stupňování, postupný přechod – závislost hustoty 

zčernání fotografické emulze na osvitu. Dále rozlišujeme papíry NORMÁLNÍ gradace 

– značka N červený štítek, TVRDÉ gradace – značka C modrý štítek, MĚKKÉ 

gradace – značka S zelený štítek. UNIVERZÁLNÍ papíry tzv. „multigradační“ mají 

gradaci (kontrast) ovlivněn předsazením  filtru. 

 Jak úmyslně vytvoříme zrno na snímku? 

 Použijeme film s vyšší citlivostí, volbou vývojky, úmyslným převoláním filmu, 

chemickým zesílením krytí filmu. 

 Co ovlivňuje ohnisková vzdálenost? 

velikost úhlu záběru a zkreslení obrazu hloubku ostrosti snímku. 

 Čím ovlivníme kontrast výsledné fotografie? 

Volbou gradace papíru či volbou vývojky. 

 Co znamená ve fotografii „restituce“? 

Jde o úpravu sbíhajících se linií, užívá se tzv. pravá a nepravá restituce. 

 Z jakých látek se skládají vývojky? 

Z vyvolávacích, zásadotvorných, stabilizačních, látek chránících proti oxidaci, 

brzdících (retardačních) a přídavných látek. 


