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 Krajina by měla něčím zaujmout 

 Snímek krajiny se skládá ze tří částí: 
◦ Úvod – nejspodnější třetina obrazu 

◦ Střední část – hlavní motiv snímku 

◦ Zadní část – pozadí v horní části obrazu, nejčastěji obloha 

 Krajina by měla mít popředí i pohled do dálky – jinak se stává 
plochou a nevýraznou 

 Horizont v krajině neveďte středem snímku – zdůrazněte krajinu 
nebo oblohu 

 Nenaklánějte horizont 

 Při použití širokých ohnisek je dobré mít v záběru výrazné popředí 
– zvýší se tak prostorový dojem fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 1: Krajina by měla mít popředí i pohled do dálky  



 Nefotografujte v poledne – stíny jsou krátké a velmi kontrastní 

 Nejvhodnější je fotografovat krajinu dopoledne nebo navečer 
(jsou delší stíny, jednotlivé prvky lépe vyniknou) 

 V létě za prudkého slunce raději počkejte, až mrak zakryje slunce 

 Důležitá je velká hloubka ostrosti – digitály zvládají velmi dobře 
(motivové programy Krajina) 

 K zamezení šumu na fotografii nastavte vždy nejnižší citlivost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 2: Při ostrém poledním slunci optika fotoaparátu 

nezachytí vysoký kontrast mezi světlem a stíny  



 Krajina obsahuje obrovské množství detailů – je vhodné nastavit 
nejvyšší možné rozlišení fotoaparátu 

 Pro opravdu kvalitní fotografii krajiny (např. pro tisk velkých 
formátů) se doporučuje použít stativ 

 Pokud fotoaparát podporuje formát RAW, využijte jej, získáte lepší 
možnosti úprav snímku v počítači 

 Možné použití filtrů 
◦ Polarizační filtr – k odstranění lesků např. na vodní hladině, odstranění 

vzdušného závoje (modrání dálek) 

◦ Šedý přechodový filtr – ke zmírnění vysokého kontrastu např. mezi bílou 
oblohou a tmavým pozadím, aby se celý záběr vešel do expozičního rozsahu 
digitálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ideální je fotoaparát s funkcí panorama 
◦ Zablokuje zaostřenou vzdálenost (většinou na nekonečno) 

◦ Zablokuje expozici, aby pro každý snímek byla stejná 

◦ Expozici je také možno nastavit manuálně 

 Část vyfoceného snímku se zobrazuje na displeji fotoaparátu – na 
tento náhled je třeba nasadit další snímek 

 Bez funkce panorama je možné snímky překrývat ručně, nejlépe 
asi o 30 % 

 Použijte stativ, aby se snímky nekácely a nebyl nutný velký ořez 

 Nepoužívejte příliš široké ohnisko – vznik kácejících linií a 
soudkovitého zkreslení na okrajích 

 Dejte pozor na pohybující se objekty (např. mraky) – problém při 
spojování snímků 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 3: Při focení panoramatických snímků na nejširší 

ohnisko se může projevit soudkovitost (na snímku 

patrná ve spodní části) 



 Najděte na následujících fotografiích krajiny nejdůležitější 
kompoziční a expoziční chyby. 

Obr. 4: Vysoké Taury Obr. 5: Brno 



 Najděte na následujících fotografiích krajiny nejdůležitější 
kompoziční a expoziční chyby. 

Obr. 6: Severní Čechy Obr. 7: Košumberk 



 Vyfoťte deset snímků krajiny při dodržení základních 
kompozičních pravidel 

 

 

 

 

 Vyfoťte pět snímků krajiny, ze kterých bude možné v 
grafickém editoru složit panorama, je-li to možné, využijte 
funkci panorama na vašem fotoaparátu, nezapomeňte na 
hlavní kompoziční zásady 
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