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 Navažte kontakt s portrétovanou osobou – nejde o podobenku do 
občanského průkazu  

 Zvolte vhodné prostředí 
◦ Pozadí by mělo být dostatečně jednolité, aby nerušilo celkový dojem 
◦ Foťte nejlépe za denního světla 
◦ Nefoťte na přímém slunečním světle – vyhnete se tak hlubokým stínům (pokud je to 

nutné, použijte blesk, který prosvětlí hluboké stíny) 

 Snímejte v úrovni očí – zejména u dětí 
 Ostřete na oči 
 Komponujte na třetiny – vyhněte se umístění na střed, pokud se 

osoba dívá bokem, musí zůstat více místa ve směru pohledu 
 Využívejte celý formát – nenechávejte okolo obličeje zbytečně mnoho 

místa 
 Počkejte na správný výraz 
 Portrét nemusí být vždy barevný 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obr. 1: Vhodně zvolené pozadí, které neruší hlavní motiv  
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Obr. 2: Při pohledu ven musí zůstat více místa ve směru 

pohledu 
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Obr. 3: Fotografie dětí pořizujte z úrovně jejich očí 
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 Zajistěte dostatek světla v místnosti – oknem, přisvětlením 
běžným osvětlením (profesionálové často využívají umělé 
osvětlení) 

 Stoupněte si zády k oknu nebo mírně bokem 

 Portrétovaná osoba by měla stát 1,5 až 2 m od fotoaparátu, čelem 
k oknu 

 Při použití blesku nastavte režim „odstranění červených očí“ 

 U bočního pohledu by neměl nos přesahovat obličej, ale měl by 
být ještě v jeho rámci 

 Portrétovaná osoba se nemusí vždy dívat přímo do objektivu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Obličej by měl být oddělen od pozadí postupným snižováním 
ostrosti 

 Zajistěte větší odstup portrétované osoby od pozadí 

 Využívejte režim portrét na fotoaparátu 

 Použijte zoom (= delší ohniska) k dosažení malé hloubky ostrosti, 
přibližně od 80-100 mm 

 Širokoúhlý záběr (= krátké ohnisko) nepoužívejte – obličej může 
být nepřirozeně deformován 

 

 Při ručním nastavení: 
◦ Expozici měřte bodově na obličej portrétovaného 

◦ Používejte minimální clonu - tím dosáhnete malé hloubky ostrosti 

◦ Čím menší hloubka ostrosti, tím rozmazanější bude pozadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Postavy zachycujte vždy přirozeně – např. při nějaké činnosti 

 Snímky postav „čekajících“ na vyfocení působí velmi strojeně 

 Osoby zachycujte celé – neměla by jim chybět noha, ruka, … 

 Při focení části osoby „neřežte“ její ruce a nohy v loktech a 
kolenou, ale v polovině ruky a v polovině ruky 

 Postavu jako hlavní motiv umístěte blízko objektivu 

 Vyhýbejte se umístění postavy do středu snímku 

 Zajistěte, aby se postava nedotýkala hrany snímku 

 Zvolte vhodné pozadí v závislosti na barvě vlasů a oblečení postavy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jaké hlavní zásady pro tvorbu portrétní fotografie a postav 
jsou porušeny na následujících obrázcích? 

 

 

Obr.4 Obr.5 
Obr.6 
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 Vyfoťte pět portrétních fotografií s dodržením základních 
pravidel pro jejich tvorbu 

 

 

 Vyfoťte pět snímků celé postavy (skupinky postav) s 
dodržením základních kompozičních pravidel 
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