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Anotace: Prezentace je věnována základním pravidlům, která by měl fotograf dodržovat při 
vytváření snímků architektury. V závěru jsou zařazeny úkoly pro žáky na procvičení tématu. 
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 Ujasněte si roli budovy v obraze (hlavní motiv, vedlejší motiv, 
pozadí) 

 Budova jako hlavní motiv 
◦ Umístit celou do snímku (nesmí chybět horní ani spodní část) 

 Ulici zachycujte do úhlopříčky 

 Detail budovy (okno, dveře, …): 
◦ Zvolte mírně boční snímek – bude lépe prokreslen 

 Budova jako pozadí: 
◦ Měla by souviset s hlavním motivem – mít svůj účel 

 Další užitečné rady: 
◦ Dodržet alespoň horizontální rovinu 

◦ Komponovat záběr s většími okraji – při úpravě bude část snímku oříznuta 

◦ Zajímavý detail budovy je mnohdy působivější než celek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Při snímání z podhledu se širokým ohniskem dochází k 
perspektivnímu sbíhání linií, které by měly být rovnoběžné a svislé 

 Příčina – fotoaparát není namířen kolmo na stěnu objektu 

 Čím více zdviháte objektiv nahoru, tím větší je sbíhání svislic 

 Řešení – pro fotografování nalézt vzdálenější a výše položené 
místo – ideálně ve výšce poloviny výšky budovy 

 Kácející svislice je možné upravit v grafickém editoru, ale vždy 
dochází ke zdeformování objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr.1: Kácení svislic je nejčastější problém při focení 

architektury 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Leuven.jpg


Obr. 2: Kácení svislic se vyhnete při focení 

architektury z větší vzdálenosti 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/OperaHouse071.jpg


 Při použití nejširšího ohniska (focení budovy z blízka) snímky často 
trpí soudkovitým zkreslením 

◦ Soudkovité zkreslení = rovné linie objektů jsou na fotografiích zakřiveny směrem 
ven 

◦ Řešení – fotit budovy z větší vzdálenosti a nepoužívat nejširší ohnisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 3: Důsledkem focení blízkých předmětů na 

široké ohnisko bývá soudkovitost 



 Fotografování budov vyžaduje správné osvětlení: 
◦ Nejlépe na jaře nebo na podzim 

◦ Časně dopoledne nebo později odpoledne, kdy jsou nejdelší stíny (detaily budou 
lépe prokresleny a bude větší kontrast snímku) 

 Při ručním nastavení expozice: 
◦ Používat co možná nejkratší čas i nízkou clonu – lepší zachycení detailů 

◦ Hloubka ostrosti bude dostatečná, protože stěny budovy se nachází téměř v 
jedné rovině 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jaké hlavní vady obrazu a kompoziční chyby vidíte na 
následujících snímcích? 

Obr. 4: Chrám Barborka Obr. 5: Zámek Červená Lhota 



 Jaké hlavní vady obrazu a kompoziční chyby vidíte na 
následujících snímcích? 

Obr. 6: Nové Hrady Obr. 7: Zámek Jaroměřice 

nad Rokytnou 



 Vyfoťte deset snímků architektury s dodržením základních 
kompozičních pravidel, snažte se minimalizovat perspektivní 
sbíhání linií a soudkovitost obrazu. 
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