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POZNÁMKA ČESKÉHO VYDAVATELE
V USA označuje společnost Canon model EOS 600D jako EOS Rebel T3i.
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Poděkování
Před chvílí jsem se vrátil z návštěvy u svých přátel Kena a Amy, takže můžu v této 
knize použít několik fotografi í jejich krásných dětí. Během toho odpoledne jsem 
také uspořádal malý improvizovaný kurz fotografování, který měl Amy pomoci 
dosáhnout lepších snímků.

Docela jsem se nasmál při vysvětlování vztahu mezi clonou a hloubkou ostrosti. 
Řekl jsem jí, že si na ní vlastně testuji cílovou skupinu. Přesně tak, Amy a řada 
dalších, kdo nejsou spokojeni s výsledky svého fotografi ckého úsilí, jsou důvodem, 
proč píšu tyto knihy. Nebo spíš důvodem proč je píšu zrovna tímto způsobem. 
Amy má kompaktní fotoaparát, skutečně pěkný, ale nedokáže s ním pořídit 
takové snímky svých dětí, jaké by si představovala. Vysvětlil jsem jí, že základním 
problémem je v tomto případě samotný přístroj a jeho omezení. Pak jsem začal 
mluvit o řadě témat, která probírám i na následujících stránkách a o tom, jak by 
mohla své fotografi cké dovednosti zlepšit s digitální zrcadlovkou.

Jsou to přesně tyto momenty, které mi umožňují pochopit, o čem všem bych 
se měl v knize zmínit, abyste získali vyvážený mix informací o fotoaparátech 
a samotném fotografování. Doufám, že se vám pak podaří fotografovat skvělé 
snímky.

Takže děkuji ti Amy ještě jednou, že mě udržuješ v pozornosti. A mimochodem 
od Kena dostala ke dni matek novou digitální zrcadlovku.
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Úvod
Zavítáte-li v jakémkoli knihkupectví do fotokoutku, uvidíte v regálech sousty 
knih o fotografování obecně. Když se podíváte blíž, objevíte knihy o jednotlivých 
typech fotoaparátů. Právě toto rozdělení na knihy o fotoaparátech a knihy 
o fotografování mne inspirovalo k napsání této knihy. Viděl jsem v obchodech 
všechny ty knihy, které se míjí účinkem – obzvláště když jde o použití konkrétní 
značky a modelu fotoaparátu pro nějakou fotografi ckou techniku. A tak jsem 
si řekl, že napíšu knihu o fotoaparátu Canon EOS 600D, ne však jako další 
uživatelský manuál, ale jako učebnici fotografování s využitím úžasných funkcí 
600D. Abyste získali lepší představu o tom, co od této knihy můžete čekat, sepsal 
jsem několik krátkých otázek a odpovědí.

OTÁZKA: BUDE ŘEČ O VŠECH FUNKCÍCH FOTOAPARÁTU?

Odpověď: Bohužel ne. Řeč bude jen o těch, které byste podle mě pro získání opravdu 
skvělých snímků měli znát. Věřte tomu nebo ne, ale popis všech funkcí vašeho 
fotoaparátu už máte: je to uživatelský manuál. Psaní knihy, která by tyto informace 
pouze zopakovala, by bylo plýtvání mým časem a vašimi penězi. Chtěl jsem psát jen 
o tom, jak využít určité funkce fotoaparátu tak, abyste dostali co nejlepší snímky. 
Při čtení knihy narazíte na několik odkazů, které vás navedou na konkrétní stránku 
uživatelského manuálu zabývající se aktuálně diskutovaným tématem. Například 
v kapitole 6 probírám využití tlačítka AE-L, v manuálu však najdete podrobnější 
informace. U funkcí probírám jen to, co v dané situaci využijeme, ale pro podrobnější 
prozkoumání funkcí odkazuji na příslušné stránky manuálu.

OTÁZKA: TAK K ČEMU POTŘEBUJI TUTO KNIHU, KDYŽ UŽ MÁM MANUÁL?

Odpověď: Manuál vám řekne, jak se daná funkce používá, nebo jak se vypne 
a zapne, ale už se z něj nemusíte dovědět, proč a kdy byste ji měli použít. Pokud 
se opravdu chcete ve fotografování zlepšit, musíte znát důvody a situace, kdy je 
vhodné všechny ty skvělé funkce vašeho fotoaparátu použít. A s tím vám manuál 
nepomůže. Je to však základní zdroj informací o funkcích fotoaparátu, a proto jej 
doporučuji jako doplněk této knihy. Když už jej máte, proč ho nevyužít?

OTÁZKA: CO SE Z TÉTO KNIHY MOHU NAUČIT?

Odpověď: Doufejme, že se můžete naučit skvěle fotografovat. Mým cílem 
a důvodem, proč je tato kniha taková, jaká je, je provést vás základy 
fotografování v různých situacích a za různých okolností. Používáním funkcí 
vašeho 600D spolu s touto knihou se dozvíte něco o cloně, rychlosti závěrky, 
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ISO, výběru objektivu, hloubce ostrosti a mnoha dalších fotografi ckých pojmech. 
Najdete zde také spoustu celostránkových fotografi í včetně popisků a informací 
o nastavení fotoaparátu, takže uvidíte, jak do sebe jednotlivé základní principy 
fotografování zapadají a vytvářejí úžasné snímky. Po celou dobu se budete učit, 
jak váš fotoaparát funguje a jak jeho funkce využít.

OTÁZKA: O ČEM VŠECHNY T Y TIPY JSOU?

Odpověď: Na konci většiny kapitol najdete tipy pro fotografování, kde nabízím 
pár nápadů, jak to, co jste se v dané kapitole naučili, zakomponovat do vašich 
dosavadních znalostí. Upřímně řečeno – fotografování je spíše o zábavě než 
o čtení, takže uvedené tipy slouží spíš k vydechnutí a odlehčení na konci každé 
kapitoly. 

OTÁZKA: MĚL BYCH KNIHU ČÍST OD ZAČÁTKU, NEBO MOHU PŘESKAKOVAT TAM A ZPĚT?

Odpověď: Jednoduchá odpověď: ano a ne. Ne, protože v prvních čtyřech 
kapitolách najdete základní informace, které o fotoaparátu musíte vědět. Jsou 
to základní stavební bloky pro používání fotoaparátu. A pak ano, můžete knihu 
libovolně přeskakovat, protože ostatní kapitoly jsou psány jako jednotlivé 
celky zabývající se specifi ckými typy nebo podmínkami fotografování. Můžete 
tedy přeskakovat od fotografování portrétů k fotografování krajin a pak třeba 
k akčním fotografi ím. Záleží na vašich potřebách. Můžete přeskakovat i číst 
postupně. Volba je na vás.

OTÁZKA: NEVIDÍM ZDE ŽÁDNÉ KAPITOLY NA TÉMA VIDEO.

Odpověď: Jsem si vědom, že jedním z důvodů, proč si koupit 600D, je jeho 
schopnost zaznamenávat video. Několik základních informací o nastavení 
pro natáčení videa je uvedeno v kapitole 2, ale tuto knihu jsem jinak opravdu 
soustředil na otázky fotografování. Ale nebojte se; myslím, že po přečtení 
následující otázky a odpovědi budete spokojení.

OTÁZKA: JE TO VŠE?

Odpověď: Ještě poslední myšlenka, než se ponoříte do první kapitoly. Mým 
cílem při psaní této knihy bylo poskytnout vám zdroj informací, na který se pro 
kvalitní fotografování s Canonem EOS 600D můžete obrátit. Dopřejte si čas 
na osvojení základů a pak je využijte v praxi. Být dobrý ve fotografování, stejně 
jako v mnoha jiných věcech, vyžaduje čas a praxi. Jsem fotograf už 30 let a pořád 
se učím. Pamatujte si, že krásné snímky nedělá fotoaparát, ale fotograf. Bavte se, 
dělejte chyby a učte se z nich. Co nevidět se z osoby, která fotí momentky, stanete 
fotografem, jenž vytváří skvělé snímky.
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1

ISO 400
1/1000 sekundy
f/16
ohnisko 45 mm
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Deset 
nejužitečnějších 
tipů pro Canon 
EOS 600D
DESET TIPŮ PRO LEPŠÍ SNÍMKY 
IHNED PO VYBALENÍ FOTOAPARÁTU 
Z KRABICE
Kdykoli mám v ruce nový fotoaparát, nemůžu se dočkat, až 
začnu fotografovat. Co bych však ve skutečnosti měl udělat jako 
první? Sednout si k uživatelskému manuálu a naučit se používat 
všechny funkce fotoaparátu. Jenže to není žádná zábava. 
Všichni přece víme, že uživatelské manuály jsou dobré tak 
akorát na podložení viklajícího se stolu, nebo ne? 

Tento postup mě však ve výsledku vždy zklamal – vždy se 
najdou funkce, které bych využil, kdybych o nich předem 
věděl. Možná, že kdybych měl Deset nejdůležitějších věcí, 
které je třeba vědět, byl bych úspěšnější a nemusel bych trávit 
hodiny nad manuálem. Takže tady začneme.

Následující seznam vás dostane do obrazu bez útrap, které 
vznikají tím, že pracujete s fotoaparátem, jejž neznáte. Takže 
se pojďme podívat na deset nejdůležitějších věcí, které byste 
před fotografováním fotoaparátem Canon EOS 600D měli 
znát.
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SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 

A Tlačítko Menu
B Tlačítko Informací
C Zadní LCD displej
D Dioptrická korekce
E  Tlačítko snímání s živým 

náhledem/snímání fi lmů
F  Tlačítko expoziční paměti/

blokování expozice s bleskem/
zobrazení náhledu/zmenšení

G  Tlačítko pro výběr ostřícího 
bodu/Tlačítko zvětšení

H  Reproduktor
I  Tlačítko pro kompenzaci
J  Rychloovladač
K Tlačítko vyvážení bílé
L  Tlačítko nastavení
M Tlačítko pro režim ostření
N  Tlačítko Výběru režimu řízení

O  Tlačítko Picture Style
P  Indikátor činnosti pamťové karty
Q  Tlačítko Vymazání
R Tlačítko přehrávání

A B C D E F G

H

I

K

J

L

N

M

O

R Q

P

FOTOAPARÁT ZE ZADNÍ STRANY
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Senzor 
dálkového 
ovladače

Spoušť

Hlavní 
volič

Světlo pro redukci 
červených očí/

Indikátor samo-
spouště

Značka pro správné 
upevnění objektivu typu EF

Značka pro správné 
upevnění objektivu 

typu EF-S

Mikrofon

FOTOAPARÁT Z PŘEDNÍ STRANY

FOTOAPARÁT Z HORNÍ STRANY

Tlačítko pro 
vyklopení blesku

Spoušť

Tlačítko 
displej

Hlavní volič Tlačítko pro 
nastavení ISO

Přepínač pro 
zapnutí a vypnutí 

fotoaparátu

Volič režimůPatice pro upevnění blesku

Tlačítko pro uvolnění 
objektivu

Tlačítko pro náhled 
hloubky ostrosti
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1. NABIJTE SI BATERII
Vím, že se nemůžete dočkat prvního fotografování, a proto to pro vás bude asi 
jedna z nejtěžších věcí, ale trocha trpělivosti se později vyplatí.

Když poprvé otevřete krytku a vložíte baterii na její místo, potěší vás zjištění, 
že je v ní trochu šťávy a začnete hned fotografovat. Raději byste ale měli 
baterii vyjmout a nechat ji plně nabít. Nejen že pak budete moci mnohem déle 
fotografovat, ale bude to dobré i pro samotnou baterii. Bez ohledu na to, co 

o výdrži a paměťovém efektu baterií tvrdí 
výrobci, vždy se mi lépe pracovalo s plně 
nabitými bateriemi, jejichž energii jsem pak 
využil do poslední kapky. Míru nabití baterie 
zkontrolujete, když ji vložíte do fotoaparátu, 
zapnete jej a podíváte se na indikátor stavu 
baterie na zadním LCD displeji. Můžete také 
namáčknout spoušť, čímž fotoaparát probudíte 
z úsporného režimu a tím se zadní LCD displej 
aktivuje a zobrazí indikátor stavu baterie 
v levém dolním rohu (viz obrázek 1.1).

MĚJTE U SEBE NÁHRADNÍ BATERII
Kdybych měl doporučit jen jednu věc, kterou byste si ke svému fotoaparátu měli koupit, 
nejspíše by to byla náhradní baterie. Nic nenaštve víc, než být někde venku s vybitými 
baterkami. S plně nabitou náhradní baterií v batohu si můžete vždy být jisti, že vás foto-
aparát nezklame. Nejen že budete moci fotografovat déle, ale střídání dvou baterií také 
prodlouží jejich životnost. Nehledě na to, co říká výrobce, i baterie mají svou životnost, 
a budete-li střídavě používat jednu a pak druhou, vydrží déle.

2. VYPNĚTE VOLBU UVOLNIT ZÁVĚRKU BEZ KART Y
Nic nezkazí náladu rychleji než zjištění, že už hodiny fotografujete bez paměťové 
karty a že se tedy žádný ze snímků nikam neuložil. Totéž znepokojovalo fotografy, 
kteří fotografovali na fi lm, a neřeší to ani nové digitální zrcadlovky. Výrobci 
fotoaparátů chtěli dát potenciálním zájemcům možnost vyzkoušet fotoaparát bez 
nutnosti mít vloženu paměťovou kartu, a proto přišli s volbou Uvolnit závěrku 
bez karty. V tomto režimu bude váš fotoaparát fungovat stejně, jako by v něm 
paměťová karta byla. Pořízený snímek se dokonce zobrazí na zadním LCD displeji. 
V té chvíli si většina fotografů začne myslet, že se snímky někam ukládají. Kdyby 

OBRÁZEK 1.1: LCD displej ukazuje, 
kolik energie v baterii zbývá
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se však na displej podívali lépe, všimli by si, že Canon byl tak zdvořilý a na displeji 
zobrazil nápis Není karta. To je sice fajn, ale pokud se při fotografování na displej 
nedíváte, nemusíte si toho vůbec všimnout.

V hledáčku bohužel není žádné vodítko, které by vás na režim bez karty 
upozornilo. Proto nabízím jednoduché řešení.

VYPNUTÍ VOLBY UVOLNIT ZÁVĚRKU BEZ KART Y

1. Zapněte fotoaparát.
2. Stiskněte tlačítko Menu na zadní 

straně fotoaparátu a zobrazte nabídku 
možností.

3. Použijte Hlavní volič a vyberte tabulku 
úplně vlevo.

4. Nyní horním a dolním navigačním 
tlačítkem přejděte dolů až na možnost 
Uvolnit závěrku bez karty a stiskněte 
tlačítko Nastavení (A).

5. Šipkami vyberte volbu Zakázat a pak 
znova stiskněte tlačítko Nastavení (B).

6. Znova stiskněte tlačítko Menu, tím se 
vrátíte do režimu fotografování.

Když teď zkusíte fotografovat bez vložené 
paměťové karty, objeví se v levém rohu 
hledáčku nápis Card. To je vaše vodítko, 
abyste před fotografováním nezapomněli 
paměťovou kartu vložit. Pokud stisknete 
spoušť, na zadním LCD displeji se také zobrazí velký nápis Není karta.

O paměťových kartách a jejich správném formátování se budeme podrobněji bavit 
v kapitole 2.

3. NASTAV TE KVALITU JPEG SNÍMKŮ
Váš nový fotoaparát Canon EOS 600D má spoustu možností pro nastavení kvality 
snímků, mezi kterými můžete podle potřeby volit. Většina lidí fotografuje 
do formátu JPEG, protože tato volba jim umožňuje na paměťovou kartu uložit 
větší množství snímků. Problém je, že pokud nerozumíte tomu, co JPEG znamená, 
můžete kvalitu snímků degradovat.

A

B
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Formát JPEG se objevil kolem roku 1994 jako zkratka pro Joint Photographic 
Experts Group. JPEG byl touto skupinou vyvinut jako metoda pro snížení velikosti 
digitálních snímků za účelem redukce velikosti souborů při zachování původních 
informací o snímku. (Technicky vzato, JPEG ve skutečnosti není formát souboru – 
je to matematická metoda pro zmenšení velikosti obrazového souboru – ale pro 
jednoduchost o něm hovoříme jako o formátu.) Aby JPEG mohl velikost souboru 
zmenšit, musí některé informace o snímku zahodit, a to je jeho největším úskalím. 
Říká se tomu „ztrátová komprese“.  Je důležité si uvědomit, že při nastavení nižší 
kvality JPEG se na kartu sice vejde více snímků, ale budou méně kvalitní. Poznáte 
to hlavně při zvětšování snímků.

Z principu formátu JPEG plyne ještě jedna vlastnost: aby na snímek před uložením 
na kartu mohla být použita komprese, musí fotoaparát nejprve provést jeho 
zpracovávání, což zahrnuje třeba ostření, úpravy barev, redukce šumu a tak dále. 
Spousta fotografů v současnosti dává přednost formátu RAW, který jim umožňuje 
získat mnohem větší kontrolu nad zpracováním snímků. Na toto téma se blíže 
podíváme v kapitole 2, nyní se jen ujistíme, že používáme nejlepší možný formát 
JPEG.

Fotoaparát Canon EOS 600D má 8 možností nastavení kvality formátu JPEG. Pro 
každou možnost rozměrů snímků (Velké, Střední a Malé) dvě možnosti, které 
udávají míru komprese snímku. Volby Velké, Střední a Malé určují velikost snímku 
v pixelech. My budeme pracovat s nejlepší 
možnou kvalitou. Naším cílem jsou přece 
krásné velké fotografi e, tak proč je 
pořizovat v nízké kvalitě?

NASTAVENÍ KVALIT Y SNÍMKU

1. Stiskněte tlačítko Menu na zadní 
straně fotoaparátu, zobrazte nabídku 
možností.

2.  Použijte Hlavní volič a vyberte tabulku 
úplně vlevo.

3. Nahoře v této tabulce vyberte Kvalita 
(A).

4. Stiskněte tlačítko Nastavení pro 
vyvolání nastavení.

5. Pomocí levého a pravého navigačního 
tlačítka vyberte první L (což znamená 
18megapixelový snímek o rozměrech 
5 184 pixelů krát 3 456 pixelů) (B).

A

B
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6. Stiskněte tlačítko Nastavení pro 
potvrzení této volby.

Jak uvidíte při procházení nastavením 
kvality, čím vyšší kvalita, tím méně 
snímků se na paměťovou kartu vejde. 
Pokud máte 4GB paměťovou kartu, námi 
vybrané nastavení kvality vám umožní 
vyfotografovat a uložit na kartu okolo 570 
snímků. Vždy se snažte upřednostňovat kvalitu před kvantitou. Vaše snímky za to 
stojí.

4. VYPNĚTE VOLBU AUTO ISO
Nastavení ISO umožňuje zvolit úroveň citlivosti snímače fotoaparátu na světlo. 
Možnost změny této citlivosti je jednou z největších výhod digitálního 
fotoaparátu. V dobách přístrojů na fi lm jste ISO určovali typem použitého fi lmu, 
což znamenalo, že pokud jste chtěli fotit tam, kde je málo světla, museli jste fi lm 
ve fotoaparátu nahradit za fi lm s vyšším ISO. Takže nejen že jste museli nosit 
různé typy fi lmů, ale museli jste fi lm z fotoaparátu vyjmout a vyměnit za jiný, 
i když na tom prvním bylo ještě místo. Teď však stačí vybrat odpovídající ISO 
v menu fotoaparátu.

Mít tuto možnost je sice efektní, ale stejně jako v případě Kvality obrazu se 
i nastavení ISO projeví na kvalitě výsledného snímku. Čím vyšší ISO, tím více 
digitálního šumu bude snímek obsahovat. Protože naším cílem je pořizovat 
snímky vysoké kvality, je důležité, abychom znali všechny ovládací prvky svého 
fotoaparátu a využívali je podle potřeby. Když svůj fotoaparát poprvé zapnete, 
ISO bude nastaveno na hodnotu Auto. To znamená, že fotoaparát sám zjišťuje, 
kolik je ve scéně světla, a vybírá takové ISO, o kterém si myslí, že je pro danou 
situaci vhodné. A protože vy chcete používat co nejnižší možné ISO, musíte toto 
nastavení vypnout a odpovídající ISO vybrat ručně.

Výběr hodnoty ISO závisí na množství dostupného nebo okolního světla. 
Za slunečných dní nebo při zářivých scénách použijte nízké ISO, jako například 
100 nebo 200. S klesající intenzitou osvětlení snižujte i hodnotu ISO. Když je pod 
mrakem nebo při fotografování uvnitř budov se hodí ISO 400. Při nízkém osvětlení, 
jako například při fotografování v noci, použijte ISO 1 600. Pro nejkvalitnější 
snímky je nutné mít na paměti použití co nejnižší možné hodnoty ISO.

Odkaz na manuál
Kompletní schéma nastavení kvality 
obrazu s údaji o přesných počtech 
snímků, které se vejdou na kartu, 
najdete v uživatelském manuálu 
na straně 76.
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NASTAVENÍ HODNOT Y ISO

1. Namáčknutím spouště aktivujte 
fotoaparát.

2. Stiskněte tlačítko Nastavení citlivosti 
ISO na horní straně fotoaparátu.

3. Pomocí Hlavního voliče vyberte ISO 
v rozmezí 100 až 6 400.

4.  Pro potvrzení změny opět namáčkněte 
spoušť nebo stiskněte tlačítko 
Nastavení citlivosti ISO.

ŠUM
Šum je nepřítel digitální fotografi e. Je to termín, který se používá pro artefakty, jež 
na snímku vypadají jako skvrnky. Obecně se objevují zejména v tmavých oblastech 
a jsou výsledkem snahy fotoaparátu zesílit signál a zachytit tak viditelnou informaci. 
Čím více musí být snímek zesílen – například zvyšováním citlivosti snímače pomocí 
vyšší hodnoty ISO – tím více šumu na snímku vznikne.

ISO NASTAVUJTE BĚHEM FOTOGRAFOVÁNÍ
Hodnotu ISO můžete výše popsanými kroky změnit, aniž byste museli pohnout okem 
od hledáčku. Když stisknete tlačítko ISO, všechny možnosti nastavení fotoaparátu z hle-
dáčku zmizí a zůstane pouze informace o hodnotě ISO. Po stisknutí tlačítka Nastavení 
spolu s obvyklými fotografi ckými informacemi objeví i nové nastavení ISO. Až si osvojí-
te všechna tlačítka fotoaparátu, bude to snadné.

5. VÝBĚR OSTŘICÍHO BODU 
A REŽIMU FOTOGRAFOVÁNÍ
Ostřicí systém fotoaparátů Canon je pověstný svou rychlostí a přesností. Ostřicí 
režimy s umělou inteligencí (Artifi cial Intelligence – AI) vám při fotografování 
dávají velkou fl exibilitu. Je zde však jeden malý problém, který je pro jakýkoli 
ostřicí systém poměrně zásadní. Nezávisle na tom, jak inteligentní je, fotoaparát 
vyhledává všechny objekty na scéně a určuje, který z nich je nejblíže. Pak tuto 
informaci použije pro správné zaostření. Nemá ani tušení, na co kladete hlavní 
důraz, takže používá „nejlepší odhad“. Pro eliminaci tohoto faktoru byste měli 
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nastavit fotoaparát na jednobodové ostření, čímž zajistíte ostření na nejdůležitější 
bod ve scéně.

Fotoaparát má na výběr devět různých ostřicích bodů. Jsou rozloženy do tvaru 
kosočtverce s osmi body podél stěn a jedním uprostřed. Pro začátek byste měli 
vybrat prostřední ostřicí bod. Až budete mít se systémem ostření větší zkušenosti, 
můžete experimentovat s ostatními body, stejně jako s nastavením automatického 
výběru bodu.

Také byste měli změnit režim ostření na jednosnímkové automatické zaostřování, 
abyste mohli na vybraný objekt zaostřit a pak záběr překomponovat.

NASTAVENÍ OSTŘICÍHO BODU A REŽIMU OSTŘENÍ

1. Pro výběr ostřicího bodu ostření probuďte (pokud je to nutné) fotoaparát 
namáčknutím spouště.

2. Stiskněte tlačítko pro Výběr bodu 
ostření, které je umístěno vpravo 
nahoře na zadní straně fotoaparátu.

3. Použijte navigační tlačítka nebo Hlavní 
volič a na zadním LCD displeji vyberte 
prostřední ostřicí bod (můžete to také 
udělat v hledáčku posunutím červené 
tečky na požadovanou pozici) (A).

4. Pro potvrzení volby namáčkněte 
spoušť.

5. Pro nastavení režimu ostření stiskněte 
tlačítko AF, to je stejné, jako pravé 
navigační tlačítko. 

6. Pomocí navigačních tlačítek nebo 
Hlavního voliče vyberte režim One Shot 
a pak stiskněte tlačítko Nastavení (B).

Nyní je fotoaparát připraven 
na jednobodové ostření. Až fotoaparát 
na vybraný objekt zaostří, uslyšíte 
zvukovou signalizaci. Pokud chcete zaostřit na vybraný objekt a pak snímek 
překomponovat, jednoduše v hledáčku umístěte ostřicí bod na objekt, 
namáčkněte spoušť, počkejte na zvukovou signalizaci, překomponujte snímek 
a domáčkněte spoušť (viz obrázek 1.2).

A

B
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6. NASTAV TE SPRÁVNÉ VYVÁŽENÍ BÍLÉ
Korekce vyvážení bílé je proces, který zajistí, že barvy na snímku budou 
vypadat tak, jako ve skutečnosti. Spousta lidí vůbec neví, že světlo má různé 
barevné charakteristiky, protože lidské oko se barevným teplotám přizpůsobuje 
automaticky, takže během několika milisekund vše vypadá, jak má.

Když celý svět fotografoval na fi lm, fotografové vybírali vhodný fi lm na základě 
světelných podmínek ve scéně. Nejběžnější fi lm byl vhodný pro denní světlo, ale 
v obchodech bylo možné koupit i fi lm pro wolframové zdroje osvětlení. Zvládnutí 
většiny ostatních typů osvětlení muselo být řešeno pomocí barevných fi ltrů před 
objektivem. Pro dosažení správného barevného vyvážení snímku bylo potřeba 
dodržet poměrně složitý postup. 

Váš fotoaparát umí tento postup provést automaticky, ale vyvážení barev je také 
možné provést ručně. Hádejte, kterou možnost si vybereme? Učíte se rychle. 
Znova opakuji, vaše fotografování by mělo být o tom, naučit se mít nad výsledným 
snímkem co největší kontrolu. 

Pro ovládání vyvážení bílé u vašeho fotoaparátu naštěstí nepotřebujete mít 
detailní znalosti o barevných teplotách. Možnosti, které vám fotoaparát nabízí, 
jsou popsány jednoduchými termíny, jež toto nastavení velmi zjednodušují. 
Možnosti vyvážení bílé jsou:

• Auto: Standardní nastavení fotoaparátu. Toto nastavení používají všechny 
režimy základní zóny (podrobněji v kapitole 3).

• Denní světlo: Nejčastěji používáno při fotografování za denního/slunečního 
světla.

OBRÁZEK 1.2: Použití středního ostřicího bodu v režimu One Shot umožňuje zaostřit na objekt uprostřed scény a pak 
snímek překomponovat
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• Stín: Používá se při práci v zastíněných oblastech, kde je ale pořád ještě 
dominantním zdrojem světla slunce.

• Zataženo: Volba vhodná pro dny, kdy je zataženo. Volby Zataženo a Stín 
na vašich snímcích eliminují modrý nádech.

• Wolfram: Používá se v situacích, kdy jsou jako zdroje osvětlení použity běžné 
domácí žárovky. Wolframové osvětlení je zdrojem velmi teplého světla a po-
kud nebudete mít správně nastavený fotoaparát, bude mít za následek 
žlutooranžový nádech snímků.

• Zářivka: Odstraňuje zelenomodrý nádech, který může vzniknout, pokud jsou 
jako zdroj osvětlení použity zářivky. Setkat se také můžete se zářivkami, jejichž 
osvětlení odpovídá dennímu světlu, pak je vhodné nastavit vyvážení bílé 
na Denní světlo.

• Blesk: Používá se vždy při fotografování s vestavěným nebo přídavným 
bleskem. Blesk vyzařuje o něco chladnější světlo, proto byste při jeho 
použití měli zvolit tuto volbu vyvážení bílé. (Malému držáku na horní straně 
fotoaparátu hned nad očnicí se říká sáňky. Tato patice slouží k připojení 
výkonnějšího blesku [podívejte se na kapitolu 8]).

• Uživatelské nastavení: Vyvážení bílé pro použití různých zdrojů osvětlení. 
Pokud znáte teplotu světla, které váš 
světelný zdroj vyzařuje, můžete odpovídající 
vyvážení bílé připravit přesně na míru.

Váš fotoaparát má na výběr dvě různé „skupiny“ 
režimů. Jsou umístěny na Voliči režimů a jmenují 
se Režimy základní zóny a Režimy kreativní 
zóny. Všechny režimy ze základní zóny mají malé 
ikony, jsou automaticky nastavené a neumožňují 
skoro žádné přizpůsobení. Režimy z kreativní 
zóny mají velké symboly a dávají fotografovi 
více prostoru pro přizpůsobení (viz obrázek 1.3)

NASTAVENÍ VYVÁŽENÍ BÍLÉ

1. Po zapnutí nebo probuzení fotoaparátu 
vyberte jeden z režimů fotografování 
v kreativní zóně, třeba P (při výběru režimu 
ze základní zóny nastavení vyvážení bílé 
měnit nelze).

2. Stiskněte tlačítko WB na zadní straně 
fotoaparátu, tím vyvoláte menu vyvážení 
bílé. Je to horní navigační tlačítko. 

OBRÁZEK 1.3: Režimy fotoaparátu jsou 
rozděleny do dvou skupin: Základní zóny 
a Kreativní zóny

ZÁKLADNÍ

KREA
TI

VN
Í
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3.  Pomocí levého a pravého navigačního tlačítka vyberte vyvážení bílé 
odpovídající situaci panující při fotografování.

4.  Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko Nastavení.
5.  Zkontrolujte displej fotoaparátu a ujistěte se, že je vybráno správné vyvážení 

bílé.

VYVÁŽENÍ BÍLÉ A TEPLOTA BAREV
Když vyberete nějaké z možných nastavení vyvážení bílé, zjistíte, že pod některými vol-
bami se skrývá číslo, například 5200K, 7000K nebo 3200K. Tato čísla odpovídají teplotě 
barev ve stupních Kelvina ve viditelném spektru. Viditelné spektrum je rozsah světla, 
které je viditelné lidským okem (představte si duhu nebo skupiny barev, jež vychází ze 
spektra). Viditelné spektrum světla bylo umístěno na stupnici zvanou Kelvinova teplotní 
škála, která určuje termodynamickou teplotu dané barvy světla. Jednoduše řečeno, čer-
vená a žlutá jsou „teplé“ barvy, modrá a zelená jsou „studené“. Ještě více matoucí mohou 
být samotné teploty. Teplejší barvy se nacházejí v levé polovině Kelvinovy stupnice, 
od 300 stupňů po 5 000 stupňů, zatímco studené barvy jsou v rozsahu 5 500 stupňů až 
k 10 000 stupňům. Příklady teplot ve stupních Kelvina můžete najít v tabulce níže.

HODNOTY NA KELVINOVĚ STUPNICI PRO RŮZNÉ DRUHY OSVĚTLENÍ

Plameny 1 700–1 900 K Denní světlo 5 000 K
Žárovka 2 800–3 300 K Blesk fotoaparátu 5 500 K
Bílá zářivka 4 000 K Zatažená obloha 6 000 K
Měsíc 4 000 K Stín 7 000 K

Nejdůležitější je si pamatovat, jak teplota barvy ovlivní barevné podání vašich snímků. 
„Teplé“ barvy jim dají červeno-žlutý nádech, „studené“ jim dají modrý nádech.

7. UPRAV TE DIOPTRICKOU KOREKCI HLEDÁČKU
Pokud nosíte brýle, nebo jste na tom stejně jako já a prostě stárnete, můžete mít 
problém s pohledem do hledáčku. Určitě jste schopni se do hledáčku podívat, ale 
to, co vidíte, nemusí vypadat zrovna ostře. Pokud používáte automatické ostření, 
nemusí vás to moc znepokojovat, pokud ale chcete ostřit manuálně, bude se vám 
zdát, že vaše snímky vypadají trochu měkce. Spravit to můžete použitím kolečka 
dioptrické korekce na pravé straně hledáčku. Neexistuje žádné „správné“ nastavení, 
takže to budete muset udělat tak, aby to vyhovovalo vám. Není to ale nic těžkého.
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NASTAVENÍ DIOPTRICKÉ KOREKCE

1. Sundejte objektiv a zamiřte fotoaparátem 
na barevnou stěnu nebo na nějaký podobný 
povrch.

2.  Položte ukazováček na kolečko pro 
nastavení dioptrické korekce a podívejte se 
do hledáčku (pokud běžně nosíte brýle, měli 
byste je mít i teď).

3.  Otáčejte kolečkem, dokud obraz v hledáčku 
nebude ostrý.

4. To je vše. Teď už zbývá jen nasadit zpět objektiv a začít fotografovat 
s jasnějším pohledem. 

8. NAUČTE SE, JAK OSTŘIT MANUÁLNĚ
I když ostřicí systém Canonu je skvělý, jsou prostě situace, kdy se vám nehodí. 
Často to má co do činění s tím, jak chcete 
komponovat scénu a kde by měl být ostřicí bod. 
Nejvíc je to znát při fotografování se stativem, 
kde nemůžete předostřit a pak scénu před 
fotografováním překomponovat (jak jsme o tom 
mluvili dříve). Tento problém vyřešíte manuálním 
zaostřením objektivu. Proberu jen postup pro 
objektiv, který byl u mého fotoaparátu Canon 
EOS 600D (EF-S 18–55 mm IS), takže pokud 
náhodou máte jiný, podívejte se do uživatelského 
manuálu objektivu.

U objektivu 18–55 mm stačí jednoduše 
posunout přepínač na objektivu v místě, kde 
se objektiv připojuje k fotoaparátu, z polohy 
AF do polohy MF (viz obrázek 1.4). Zkuste 
nyní otáčením prstencem na konci objektivu zaostřit na objekt. Na LCD displeji 
uvidíte nápis MF, což znamená, že pracujete v režimu manuálního ostření. Pokud 
v režimu manuálního ostření nezaostřujete na oblast, ve které se nachází aktivní 
zaostřovací bod, neuslyšíte při správném zaostření zvukovou signalizaci.

O manuálním ostření si povíme více v dalších kapitolách.

Kolečko pro ovládání dioptrické korekce

OBRÁZEK 1.4: Pro manuální ostření 
posuňte vypínač ostření na objektivu 
na pozici MF
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9. PROHLÉDNĚTE SI SVÉ SNÍMKY
Jednou z největších výhod digitálních fotoaparátů je možnost okamžité zpětné 
vazby. Zobrazením snímků na LCD displeji fotoaparátu okamžitě zjistíte, jestli 
snímek vypadá tak, jak jste zamýšleli. Tato vizuální zpětná vazba vám umožňuje 
přizpůsobit se okolním podmínkám a ujistit se, že všechno je nastaveno správně.

Když poprvé stisknete spoušť, váš fotoaparát snímek rychle zpracuje a zobrazí 
na LCD displeji. Standardní doba zobrazení snímku je dvě sekundy. Já si ale 
nemyslím, že tento čas je dostatečný k tomu, abyste stihli zkontrolovat vše 
potřebné. Místo tohoto krátkého náhledu je pro zobrazení snímků lepší 
používat režim Přidržet. Tak zůstane váš snímek na displeji, dokud se vy sami 
nerozhodnete, že už můžete přejít na další. (Pamatujte si, že tato volba vybíjí 
baterky rychleji než krátké dvousekundové zobrazení.)

ZMĚNA NASTAVENÍ DOBY PROHLÍDKY

1. Stiskněte tlačítko Menu a pomocí 
Hlavního voliče vyberte položku 
nejvíce vlevo.

2.  Pomocí navigačních tlačítek rolujte 
seznamem dolů na Doba prohlídky 
a stiskněte tlačítko Nastavení (A).

3.  Rolujte níže na Přidržet a znova 
stiskněte tlačítko Nastavení (B).

4. Pro opuštění menu a pokračování 
ve fotografování stiskněte tlačítko 
Menu.

Když už máme nastavené zobrazení 
snímku, podívejme se na některé 
další vizuální informace, jež jsou při 
fotografování opravdu užitečné.

Fotoaparát má čtyři různé režimy, které 
při prohlížení snímků na displeji zobrazují 
různé množství informací. Standardní 
zobrazení (viz obrázek 1.5) ukazuje pouze 
snímek.

Pokud chcete zobrazit více informací, stiskněte tlačítko zobrazení nastavení 
fotografování (Disp.) nalevo od hledáčku. Po jednom stisknutí uvidíte expoziční 

A

B
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čas, clonu a číslo aktuálně zobrazeného snímku (číslo „7/22“ znamená, že se 
díváte na sedmý snímek z celkového počtu 22). Podívejte se na obrázek 1.6.

Stisknete-li tlačítko ještě jednou, objeví se spolu s obrázkem obrovské množství 
informací. Na displeji uvidíte: expoziční čas, clonu, kompenzaci expozice, název 
obrázku, miniaturu obrázku, histogram, režim snímání, ISO, nastavení vyvážení 
bílé, efekt snímku, nastavení kvality, režim měření, velikost snímku v megabitech, 
barevný prostor, číslo snímku, datum a čas (viz obrázek 1.7)

OBRÁZEK 1.5: Standardní režim náhledu na snímky OBRÁZEK 1.6: Stiskem tlačítka Disp. můžete procházet 
různé režimy zobrazení

Expoziční čas Clona Název snímku

Histogram

ISO

Efekt snímku

Barevný prostor

ČasDatum

Číslo snímku

Kvalita

Vyvážení bílé

Velikost snímku

Režim snímání

Náhled snímku

OBRÁZEK 1.7: Tento režim zobrazení vám nabídne mnoho informací
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Toto obrovské množství informací je zobrazeno 
na třípalcovém displeji! Detailní zobrazení 
nejspíš nebudete chtít jako standardní, ale když 
budete chtít zjistit, jaké nastavení fotoaparátu 
jste při pořizování snímku použili, nebo si 
chcete prohlédnout histogram (podívejte se 
na poznámku „Proč je histogram důležitý?“ 
na stránkách 29 a 30), víte, kde to najít.

Čtvrtý režim náhledů nabízí obvyklý histogram 
obrazu i histogramy pro jednotlivé barevné 
složky. Osobně preferuji standardní histogram, 

ale i toto nastavení se může hodit, když chcete zjistit, zda jste na snímek zachytili 
všechno, co jste chtěli (viz obrázek 1.8).

Zobrazení histogramů však znamená, že náhled na pořízený snímek bude opravdu 
jen velmi malý. Čím více zobrazených informací, tím nižší vizuální zpětná vazba 
z pohledu aktuálního snímku. Nejlepší by asi bylo, kdybyste si vybrali jeden 
z prvních dvou režimů zobrazení a režim histogramu používali jen v případě, že 
informace o pořízení snímku chcete skutečně vidět.

Při zobrazení snímku na LCD displeji mohou být různé zobrazovací režimy 
aktivovány opakovaným tisknutím tlačítka Disp. Zvolený zobrazovací režim 
bude zachován pro všechny další snímky, dokud tlačítko Disp. nestisknete znovu. 
Stiskem spouště nebo tlačítka Menu zobrazení snímku ukončíte. Pro opětovné 
zobrazení náhledu snímku na LCD displeji jednoduše stiskněte tlačítko přehrávání 
na zadní straně fotoaparátu.

MAZÁNÍ SNÍMKŮ
Mazání nebo odstraňování snímků je docela jed-
noduchý proces, jehož popis najdete na stránkách 
224–225 vašeho uživatelského manuálu. Stručně 
řečeno, stiskněte tlačítko Přehrávání a otáčejte 
Hlavní volič, dokud nenarazíte na snímek, který 
chcete odstranit. Pak stiskněte tlačítko Vymazání 
pod navigačním tlačítkem, pomocí pravého tlačít-
ka vyberte Vymazat a stiskněte tlačítko Nastavení 
(viz obrázek 1.9).
Upozornění: Smažete-li snímek, je pryč navždy, 
proto se napřed ujistěte, že jej skutečně nechcete.

OBRÁZEK 1.8: Čtvrtý režim zobrazení 
vám ukáže barevný histogram

OBRÁZEK 1.9: Mazání obrázků je 
s 600D jednoduché
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PROČ JE HISTOGRAM DŮLEŽITÝ?
Jednoduše řečeno, histogramy jsou dvoudimenzionální grafové reprezentace vašich 
snímků. Měli byste znát dva typy histogramů: histogram jasu a histogramy barev. Histo-
gram jasu je velmi užitečný pro zhodnocení správnosti expozice. Na obrázku 1.10 vidíte 
něco, co vypadá jako pohoří. Graf reprezentuje celý rozsah jasů, které fotoaparát umí 
zachytit, od nejbělejší bílé po nejčernější černou. Levá strana reprezentuje černou, pravá 
bílou. Výška vrcholů reprezentuje množství 
pixelů, které obsahuje daná úroveň světelnosti 
(nejvyšší vrchol uprostřed znamená, že váš 
obrázek obsahuje největší množství středně 
jasných pixelů). Při pohledu na snímek je těžké 
určit, kde se všechny tyto světlé a tmavé oblasti 
nacházejí a kolik kterých na snímku je. Když 
se podíváme na histogram, vidíme, že nejvyšší 
vrchol je uprostřed grafu a postupně klesá. 
Ve většině případů usilujeme právě o tento his-
togram, který říká, že jsme na snímku zachytili 
celý rozsah tonů od tmavých až po světlé. Nejen 
že je fajn tohle znát, jsou dokonce situace, kdy se 
tato znalost opravdu hodí.

Hodnotíte-li histogram, který má hrot nebo vrchol rostoucí spíše v levé části grafu, zname-
ná to, že na snímku budou chybět detaily. V podstatě jde o to, že zkoušíte popsat hodnoty, 
které jsou pro správné zaznamenání snímačem fotoaparátu buď příliš tmavé, nebo příliš 
světlé. To indikuje pře- nebo podexponování. Také to znamená, že musíte expozici upravit 
tak, aby důležité detaily nebyly zaznamenány jen jako čistě bílá nebo černá barva. Jsou 
však také situace, kdy je takové ořezání přijatelné. Pokud třeba fotografujete scénu, ve které 
je v záběru i slunce, můžete s ořezem detailů počítat, protože slunce je prostě příliš jasné.  
Podobně, pokud fotografujete něco opravdu černého – například o půlnoci uhlí v dole – 

OBRÁZEK 1.10: Typický histogram, 
kde jsou tmavé a světlé tóny správně 
rozloženy a nedochází k ořezu infor-
mace. Gradient nad histogramem jen 
demonstruje jasy pixelů, na fotoaparátu 
se nezobrazuje.
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OBRÁZEK 1.11: Tento 
snímek je  podexpono-
vaný asi o dva stupně. 
Všimněte si posunu 
histogramu doleva.
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budou se na snímku velmi pravděpodobně nacházet opravdu 
černé oblasti bez jakéhokoli detailu. Hlavním cílem je zajistit, že neořežete „důležitou“ 
vizuální informaci, a toho dosáhnete právě pohledem na histogram.

Podívejte se na obrázek 1.11. Histogram na tomto obrázku je velmi nakloněn na levou 
stranu a na pravé straně se téměř žádné hodnoty nenacházejí. To je dobrý příklad histo-
gramu podexponovaného snímku. Nyní se podívejte na obrázek 1.12 a porovnejte před-
chozí histogram s histogramem správně exponovaného snímku. Všimněte si, že i když 
jsou v grafu dva různé vrcholy, jsou pixely rozloženy po celém rozsahu histogramu.

10. DRŽTE FOTOAPARÁT SPRÁVNĚ
Digitální zrcadlovky se vyrábějí převážně pro praváky. Základy správného 
držení fotoaparátu začínají uchopením těla fotoaparátu pravou rukou. Brzy 
přijdete na to, že všechny důležité ovladače fotoaparátu jsou umístěny v dosahu 
vašeho palce a ukazováčku. Dalším krokem je vytvoření stabilního základu pro 
fotoaparát. Toho dosáhnete umístěním fotoaparátu na vzhůru otočenou dlaň vaší 
levé ruky (viz obrázek 1.13). Pro rychlé přiblížení nebo manuální zaostření obtočte 
prsty levé ruky kolem objektivu.

Teď, když víte, kam položit ruce, promluvíme si o tom, co dělat se zbytkem těla. 
Použití grifu podepření fotoaparátu rukou přidrží vaše lokty blíže u těla. Aby 
vaše pozice pro fotografování byla stabilní, měli byste se soustředit na držení 
loktů u těla. Také byste se měli pokusit udržet vzpřímené postavení. Naklánění 
se v pase dopředu unaví vaše záda, krk a paže. Nic nezkazí den fotografování tak 
jako bolest zad, tak stůjte rovně s lokty u těla. Nakonec vysuňte levou nohu před 
pravou a na objekt miřte v tomto lehce rozšířeném postavení. Kombinací všech 
těchto aspektů ve vaší fotografi i si při eliminování třesu vyvolaného fotoaparátem 

OBRÁZEK 1.12: 
Histogram odpovídající 
správně exponovanému 
snímku
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samotným (nebo třesu rukou) ve vašich snímcích dáváte největší šanci na úspěch 
a výsledkem budou mnohem ostřejší snímky. 

TIPY PRO KAPITOLU 1
Shrňme si zásadní poznatky z této kapitoly. I když jsme se ještě nebavili o režimech fotografo-
vání z kreativní zóny, svůj fotoaparát nastavte na režim P (Program). Budete tak moci pracovat 
s různými nastaveními a menu, které jsme zatím probrali.

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU

Pro začátek nabijte baterky na 100 %, aby vám mohly spolehlivě sloužit. Teď podle svých nových 
znalostí nastavte varování při fotografování bez karty, kvalitu snímků a Auto ISO.

VÝBĚR SPRÁVNÉHO VYVÁŽENÍ BÍLÉ

Vyjděte s fotoaparátem ven na denní světlo a pak stejné místo vyfotografujte vícekrát s různým 
nastavením vyvážení bílé. Pozorně sledujte, jak které nastavení ovlivňuje celkové barevné ladění 

OBRÁZEK 1.13: Správný způsob držení fotoaparátu pro dosažení ostrých, nerozmazaných snímků. (Foto: Alex 
Revell)
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vašich snímků. Pak běžte dovnitř a zopakujte totéž při fotografování v prostředí s wolframovým 
zdrojem osvětlení. Nakonec to stejné vyzkoušejte se zářivkou.

ZAOSTŘOVÁNÍ NA JEDEN BOD A REŽIM JEDNOSNÍMKOVÉHO SNÍMÁNÍ

Změňte nastavení fotoaparátu tak, aby byl při zaostřování používán režim jednobodového 
ostření. Vyzkoušejte ostření při nastavení různých ostřicích bodů a sledujte, jak při ostření 
fungují. Pak nastavte režim ostření na jednosnímkové snímání a procvičujte ostření na předmět 
a následné překomponování scény před fotografováním. Vyzkoušejte to s předměty v různých 
vzdálenostech.

POMOCÍ LCD DISPLEJE ZHODNOŤTE SNÍMKY

Nastavte režim zobrazení snímků a pak zkontrolujte některé snímky z předchozích úkolů 
v různých režimech zobrazení. Projděte fotografi cké informace pro každý snímek a podívejte se 
na histogramy, abyste zjistili, jak obsah snímku ovlivňuje jejich tvar. 

OBJEV TE REŽIM MANUÁLNÍHO OSTŘENÍ

Změňte režim  z automatického ostření na manuální a procvičujte si jej. Seznamte se s ostřicím 
prstencem a s tím, jak jej pro získání ostrých snímků použít.
Získejte grif pro správné držení fotoaparátu.
Tento poslední úkol je něco, co byste měli procvičovat pokaždé, když fotíte: správný grif a posta-
vení pro fotografování. Použijte popsanou techniku a pořiďte několik snímků. Vyzkoušejte i jiné 
postavení a techniky a pak je porovnejte z hlediska stability.
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2

ISO 200
1/60 sekundy
f/6,3
ohnisko 28 mm
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Základní funkce 
fotoaparátu

PÁR VĚCÍ, K TERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT 
A UDĚLAT DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE 
FOTOGRAFOVAT
V předchozí kapitole jsme probrali deset nejdůležitějších úkolů, 
které vám s fotografováním pomohou, a teď přišel čas podívat se 
na pár dalších důležitých detailů. Abyste mohli plně využít funkcí 
vašeho fotoaparátu, musíte se s nimi nejprve seznámit. Kromě 
toho si v této kapitole připravíme fotoaparát a paměťovou kartu. 
Tak, ať se pohneme z místa, začněme něčím, co si rozhodně 
musíte připravit ještě před tím, než půjdete pořídit první snímek. 
A to je paměťová karta.
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O SNÍMKU

Během cesty po Malajsii jsem mohl navštívit chrámové jeskyně Batu. Jde 
o velmi zvláštní hinduistickou svatyni, která se nachází na samém okraji 
hlavního města Kuala Lumpur. Chrám umístěný uvnitř jeskyně je dostupný 
pouze po zdolání 272 schodů. Jakmile jsem vystoupal dovnitř, spatřil jsem 
řadu zajímavých objektů včetně tohoto malého oltáře.

ISO jsem nastavil na hodnotu 1600, abych dosáhl dosta-
tečně vysoké rychlosti pro udržení fotoaparátu v ruce.

Teleobjektiv mi umožnil 
vytvořit vhodný výřez 
s nízkou hloubkou ostrosti.
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Nízká hodnota clony mi 
pomohla rozmazat pozadí.

Zaostřil jsem 
na vonné tyčinky 
a následně záběr 
překomponoval.

ISO 400
1/125 sekundy
f/5,6
ohnisko 180 mm
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Jednou z věcí, na kterou jsem se v Malajsii opravdu těšil, byly opice. Ne 
takové, které můžete vidět v zoologické zahradě, ale ty skutečně divoké 
pobíhající volně v přírodě. Příležitost přišla po zdolání schodů k jeskyni 
Batu, když jsem nad sebou v korunách stromů zahlédl nějaký pohyb. Z větve 
na větev tam poskakovaly moje vysněné opice. Přestože byly docela blízko, 
ocenil jsem 300mm objektiv, který mi dovolil pořídit tyto detailní záběry.

O SNÍMKU

Clonu jsem otevřel 
na maximum, 
abych rozmazal 
prvky pozadí.
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ISO 400
1/320 sekundy
f/5,6
ohnisko 300 mm

Zaostřil jsem na oči a pak 
mírně změnil kompozici.

Snažil jsem se stát tak, 
aby byl celý záběr za opi-
cí vyplněný jen větvemi, 
které mi pomohly zvíře 
izolovat od pozadí.

Přestože bylo celkem jasno, 
zvolil jsem hodnotu ISO 400, 
abych si mohl dovolit vyšší 
rychlost závěrky, a zajistil 
tak ostrý snímek.
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VÝBĚR VHODNÉ PAMĚŤOVÉ KART Y
Paměťová karta je něco jako digitální fi lm, na kterém 
jsou uchovány všechny vaše snímky, dokud je 
nepřenesete do počítače. Paměťové karty se prodávají 
v různých velikostech a tvarech a pro ukládání vašich 
fotek jsou velice důležité. Při výběru paměťové karty se 
nevyplatí šetřit. Canon 600D používá paměťové karty 
Secure Digital (SD), podívejte se na obrázek 2.1.

Pokud jste dříve používali jednoduché kompaktní 
fotoaparáty, je velká šance, že SD kartu již máte. Jakou 
značku paměťové karty zvolíte, je jen a jen na vás, ale 
zde je pár doporučení:

• Na velikosti záleží, tedy alespoň při výběru paměťové karty. Canon EOS 600D 
má rozlišení 18 megapixelu, takže pro ukládání snímků potřebuje hodně 
paměti, zejména pokud fotografujete v režimu RAW nebo RAW+JPEG (o tom 
se dozvíte více později v této kapitole), nebo natáčíte HD video. Rozhodně 
byste měli uvažovat o paměťové kartě s kapacitou alespoň 4 GB.

• Zvažte pořízení karty typu SDHC (High Capacity SD). Tyto karty jsou obecně 
mnohem rychlejší a to jak při ukládání snímků na kartu, tak i při jejich přenosu 
do počítače. Pokud budete používat kontinuální snímání (viz kapitola 5) pro 
fotografování rychlých akcí, bude se hodit paměťová karta třídy alespoň 
4 nebo 6, která je pro tyto účely dostatečně výkonná. Čím vyšší číslo třídy, tím 
vyšší rychlost zápisu na kartu. Rychlá karta se hodí také pro natáčení videa, 
protože umožní plynulý tok video dat na kartu.

• Kupte si více karet. Pokud už nějakou kartu máte, zvažte nákup ještě jedné. 
Není nic horšího, než během fotografování zaplnit kartu a pak, abyste 
ve fotografování mohli pokračovat, muset některé snímky smazat nebo fotit 
v nižší kvalitě. Při dnešní ceně paměťových karet je rozumné mít dostatek 
úložného prostoru.

• Chcete-li skutečně tu nejrychlejší dostupnou paměťovou kartu, zvažte nákup 
některé z nových SDXC karet. Přestože se zdají stejné jako SD a SDHC karty, 
obsahují nové technologie, které umožňují dosahovat kapacity vyšší než 32 
GB. Váš fotoaparát sice karty typu SDXC podporuje, ale pokud máte v úmyslu 
používat je i v dalších přístrojích, jako je například videokamera, měli byste 
si ověřit jejich kompatibilitu s touto kartou. SDXC karty byste také měli 
formátovat pouze ve vašem fotoaparátu.

Společnost Canon doporučuje použít pro nahrávání videa paměťové karty třídy 
alespoň 6. Měli byste ale vědět, že zdaleka ne všechny karty mají stejné vlastnosti. 
Dříve jsem měl problémy i kartou třídy 6, která nestačila nárokům na nahrávání videa 

OBRÁZEK 2.1: Ujistěte se, že 
jste si vybrali paměťovou kartu 
typu SD, která má dostatečně 
velkou kapacitu, aby uspokojila 
vaše fotografi cké požadavky.

!K1966_kniha.indb   40 21.7.2011   14:42:28



41K A P I T O L A  2 :  Z á k l a d n í  f u n kc e  f o t o a p a r á t u

a uprostřed záznamu pak fotoaparát zcela odstavila. Chcete-li tedy kromě focení 
bezpečně nahrávat i videozáznamy, doporučuji vám, abyste používali karty třídy 10.

FORMÁTOVÁNÍ PAMĚŤOVÉ KART Y
Paměťovou kartu už máte, tak si pojďme na chvilku promluvit o jejím 
formátování. Když si koupíte novou paměťovou SD kartu, můžete ji hned strčit 
do fotoaparátu a ihned začít fotografovat – a všechno bude pravděpodobně 
fungovat tak, jak má. Ale, ze všeho nejdříve byste měli svou novou paměťovou 
kartu zformátovat ve fotoaparátu. Váš fotoaparát si tak kartu zformátuje 
k obrazu svému tak, aby bylo ukládání snímků co nejlepší. Je to podobné jako 
v případě pevného disku v počítači, i paměťová karta musí být nejprve řádně 
inicializována, tedy zformátována. Paměťová karta může pracovat i přesto, že ji 
ve fotoaparátu nezformátujete, ale šance, že se něco pokazí, je pak o dost větší. 

Obecnou praktikou je nové paměťové karty nebo karty, které byly používané 
v různých fotoaparátech, vždy formátovat. Osobně kartu také formátuji vždy, 
když stáhnu snímky do počítače, abych ji měl připravenou pro další fotografování. 
Pamatujte si, že paměťovou kartu byste měli vždy formátovat ve fotoaparátu, 
ne v počítači. Formátování karty v počítači může způsobit, že s ní pak fotoaparát 
nebude schopen pracovat. Pozornost byste také měli věnovat doporučení výrobce 
karty, kde se dozvíte, jak s kartou zacházet a při jaké vlhkosti je možné ji používat. 
Zní to trochu jako klišé, ale jde o ochranu vašich snímků, tak proč ji podceňovat.

Spousta lidí si mylně myslí, že formátování karty je totéž, jako smazání snímků, 
které jsou na ní uloženy. Není to tak. Pravda je taková, že když kartu formátujete, 
pak v podstatě měníte informace o souborovém systému karty. Je to podobné, jako 
byste z knihy vytrhli stránku s obsahem a nahradili ji čistým papírem. Veškerý text 
v knize zůstane, ale vy o tom nemáte ani tušení, protože když se podíváte na obsah, 
vidíte jen prázdný list papíru. Fotoaparát si bude myslet, že karta je úplně prázdná, 
takže nikterak neplýváte místem, a to ani v případě, že před formátováním byla 
karta plná fotek. Fotoaparát jednoduše původní fotky přepíše.

FORMÁTOVÁNÍ PAMĚŤOVÉ KART Y

1. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu.
2. Stiskněte tlačítko Menu a jděte 

na Nastavení (čtvrtá záložka zprava).
3. Stiskněte spodní navigační tlačítko 

na zadní straně fotoaparátu tlačítko, 
vyberte volbu Formátovat a stiskněte 
Nastavení (A).

A
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4. Výchozí volba pro formátování je 
Storno, to je pro případ, abyste si kartu 
nezformátovali omylem. Stiskněte pravé 
navigační tlačítko a vyberte OK (B). 
Budete upozorněni, že formátováním 
karty ztratíte veškerá data, takže se 
ujistěte, že veškeré obrázky, o které 
nechcete přijít, jste již přenesli 
do počítače nebo uložili někam jinam.

5. Stiskněte tlačítko Nastavení a karta se 
zformátuje.

Všimněte si, že při formátování můžete v menu vybrat něco, co se jmenuje 
Nízkoúrovňové formátování. Tato volba provede mnohem intenzivnější 
formátování karty. Během tohoto procesu fotoaparát zformátuje všechny 
sektory na paměťové kartě. Tento proces trvá 
mnohem déle než běžné formátování a nemusíte 
ho provádět vždy, když kartu formátujete. Toto 
důkladnější formátování stačí provést pouze tehdy, 
když se vám zdá, že karta začíná být pomalá. 
Pro spuštění Nízkoúrovňového formátování stačí 
dodržet postup uvedený výše, s tím rozdílem, že 
před započetím formátování stisknete tlačítko 
Vymazání. Tím se u volby nízkoúrovňového 
formátování objeví zatržítko (viz obrázek 2.2).

AK TUALIZACE FIRMWARU CANONU EOS 600D
Vím, že už byste chtěli začít fotografovat, ale aktuální fi rmware může ovlivnit 
způsob, jakým fotoaparát pracuje. Může opravit problémy a také vylepšit některé 
funkce, takže byste aktualizaci fi rmwaru měli věnovat péči raději dříve, než 
později. Aktualizace fi rmwaru je téma, kterému se uživatelský manuál vůbec 
nevěnuje, přestože fi rmware může kompletně změnit chování operačního 
systému fotoaparátu i jeho funkce. Firmware vašeho fotoaparátu se skládá 
z operačních instrukcí, které mají vliv na to, jak fotoaparát pracuje. Aktualizace 
fi rmwaru je nejlepší způsob, jak nejen opravit některé drobné chyby, ale také 
jak získat nové funkce fotoaparátu. Je potřeba sledovat informace na stránce 
Canonu, která se věnuje aktualizacím fi rmwaru (www.canon.com/eos-d/), kde se 
dočtete, jaký vliv bude nový fi rmware na fotoaparát mít. Vždy je dobré pracovat 
s fotoaparátem, v němž je nejnovější vydaný fi rmware.

OBRÁZEK 2.2: Pro nízkoúrovňo-
vé formátování stiskněte tlačítko 
Vymazání

B
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JAK ZJISTIT AKTUÁLNÍ VERZI FIRMWARU VE FOTOAPARÁTU

1. Voličem režimů vyberte režim P (nebo jakýkoliv jiný z kreativních režimů).
2. Stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení nabídky.
3. Ve třetí nabídce nastavení fotoaparátu, zde 

najeďte na položku Ver. fi rmwaru a uvidíte číslo 
nainstalované verze fi rmwaru. Pokud je zde 
uvedené číslo verze nižší než číslo verze uvedené 
na stránkách fi rmy Canon, pak pokračujte 
postupem uvedeným dále v této kapitole, tím 
nahrajete novou verzi fi rmwaru.

V době vydání této knihy měla aktuální verze fi rmware pro 600D číslo 1.0.1 
a nebyly dostupné žádné aktualizace. Podívejte se občas na stránky Canonu 
a zkontrolujte, zda není nějaká aktualizace dostupná. Pokud ano, pak postupujte 
podle návodu pro aktualizaci fi rmwaru, který je uveden níže.

AKTUALIZACE FIRMWARU PŘÍMO Z POČÍTAČE

1. Ze stránek Canonu stáhněte 
soubor s aktuální verzí 
fi rmwaru (A). (Soubor 
najdete tak, že na stránce 
určené pro fotoaparáty EOS 
půjdete do sekce Download 
Library, kde zadáte informace 
o modelu vašeho fotoaparátu.)

2.  Podle operačního systému 
na vašem počítači (Windows, 
Macintosh) stáhněte soubor 
Firmware Update.

3.  Stažený soubor rozbalte 
ve vašem operačním systému (B).

4. Pomocí USB kabelu připojte fotoaparát k počítači 
a zapněte jej (C).

A

B C
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5.  Spusťte program EOS Utility a vyberte volbu Camera Settings/Remote Shooting 
(D). (Tento program je na CD, které najdete v krabici od fotoaparátu. Program 
je potřeba nejprve nainstalovat.)

6.  Když se panel otevře, klepněte na ikonu Set-Up a pak na tlačítko Firmware 
ve spodní části panelu.

7.  Klepněte na OK a pak vyberte rozbalený soubor s fi rmwarem (E).

8. Objeví se dialog s potvrzením, klepněte na Yes a proces aktualizace začne. 
Aktualizační software vám však nedovolí pokračovat, pokud fotoaparát 
nebude připojen do elektrické sítě nebo pokud nebude baterie plně nabita.

AKTUALIZACE FIRMWARU PŘÍMO VE FOTOAPARÁTU
Firmware můžete také aktualizovat uložením dat na zformátovanou paměťovou kartu, 
z níž se pak zkopírují přímo ve vašem fotoaparátu. Nemusíte tedy fotoaparát připojovat 
k počítači, ale stačí, když máte k dispozici čtečku karet. Detailní informace o tomto 
postupu najdete přímo na stránkách pro aktualizaci fi rmwaru.

ČIŠTĚNÍ SNÍMAČE
Čištění snímače fotoaparátu bývá nervy drásající činností, která snímač vystavuje 
nebezpečí škrábanců a dalšímu prachu. Nyní se však čištění snímače stává 
mnohem snazším. Pokaždé, když svůj fotoaparát zapnete nebo vypnete, je snímač 
fotoaparátu vystaven vibracím, které setřepou částice prachu, jež mohou být 
na snímači usazené.

V menu fotoaparátu jsou dostupné tři možnosti, jak snímač vyčistit: Automatické 
čištění, Nyní čistit a Ruční čištění. Standardně je fotoaparát nastaven 

ED
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na automatické čištění snímače při každém zapnutí a vypnutí. Tuto funkci můžete 
klidně vypnout, ale nejlepší bude nechat ji tak, jak je.

Jedinou čisticí funkcí, kterou musíte spouštět z menu fotoaparátu, je Nyní čistit. 
To byste měli udělat vždy, když sundáte objektiv z těla fotoaparátu. To proto, 
že sundání nebo výměna objektivu znamená otevření možnosti vniku prachu 
do těla fotoaparátu. Pokud objektivy nikdy neměníte, neměli byste mít s prachem 
na snímači problémy. Ale čím častěji budete objektivy měnit, tím větší je šance, že 
se do těla fotoaparátu prach dostane. A právě z tohoto důvodu mám funkci Nyní 
čistit přiřazenu do Uživatelské nabídky (viz kapitola 10).

Tu a tam se stane, že se na snímač přilepí prach, který vibracím funkce 
Automatické čištění odolá a zůstane usazený na snímači. To je situace, kdy 
je potřeba vyčistit snímač ručně. Pokud tuto volbu v menu aktivujete, dojde 
ke sklopení zrcátka ve fotoaparátu a tím získáte přístup ke snímači, takže jej 
můžete ofouknout nebo použít některý přípravek určený k jeho čistění a usazený 
prach tak odstranit. Pak je potřeba fotoaparát vypnout, čímž se zrcátko vrátí zpět 
do původní polohy.

Pokud vyberete ruční čistění snímače, používejte zásadně přípravky k tomuto 
účelu určené (rozhodně nepoužívejte vatové tampony z lékárničky). Jsou 
dostupné desítky přípravků jako kartáčky, tampony a ofukovací balonky, které 
snímač vyčistí, aniž by jej poškodily. Abyste udrželi snímač v čistotě, vždy skladujte 
fotoaparát s nasazenou krytkou nebo objektivem.

Snímač fotoaparátu je elektrické zařízení. To znamená, že pokud je fotoaparát 
zapnutý, je snímač pod proudem. A tento elektrický proud může vytvořit statickou 
elektřinu, která na snímač bude přitahovat malé 
prachové částečky. Z tohoto důvodu je vždy dobré 
před výměnou objektivu fotoaparát vypnout. Při 
výměně objektivu byste také měli fotoaparát držet 
objektivem směrem dolů, protože tím snížíte šanci, 
že do útrob fotoaparátu spadne nějaký prach.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE NYNÍ ČISTIT

1. Stiskněte tlačítko Menu a najeďte na druhou 
záložku s nastavením fotoaparátu.

2. Použijte navigační tlačítka a najeďte na položku 
Čištění snímače, pak stiskněte Nastavení (A).

3. Stiskněte pravé navigační tlačítko, vyberte Nyní 
čistit a stiskněte tlačítko Nastavení (B).

4. Stiskněte Nastavení ještě jednou a čištění začne.

A

B
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5. Pro návrat do režimu fotografování stačí lehce 
namáčknout spoušť fotoaparátu.

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ SNÍMAČE

1. Následujte kroky 1 a 2 z předchozího postupu.
2. Pravým navigačním tlačítkem vyberte funkci Ruční 

čištění a stiskněte tlačítko Nastavení (A).
3. Pravým navigačním tlačítkem zvolte možnost OK 

a opět stiskněte tlačítko Nastavení (B).
4. Sundejte objektiv, opatrně vyčistěte snímač. Pak 

objektiv nasaďte zpátky, nebo použijte krytku.
5. Vypněte fotoaparát, aby došlo k obnovení 

nastavení.

POUŽITÍ VHODNÉHO FORMÁTU: RAW NEBO JPEG
Při fotografování s Canonem EOS 600D si můžete vybrat, v jakém formátu 
budou snímky na kartu ukládány. Pravděpodobně každý, kdo se kdy setkal 
s digitálním fotoaparátem, zná formát JPEG. Tohoto tématu jsem se lehce dotkl už 
v kapitole 1, takže už určitě aspoň trošku tušíte, co jsou formáty JPEG a RAW zač.

Pokud fotografujete běžné snímky, není na JPEG nic špatného. Snímky ve formátu 
JPEG jsou připraveny k použití mimo fotoaparát. Proč se zabývat procesem úprav 
souborů ve formátu RAW, když jediné co chcete, je poslat babičce snímky dětí 
rozbalujících dárky? Stejně tak pro novináře a fotoreportéry, kteří fotografují devět 
snímků za sekundu a potřebují je ihned odeslat, je JPEG opět vhodný. Takže co je 
na JPEG špatného? Absolutně nic – ovšem jen do doby, kdy začnete cítit potřebu 
mít absolutní kontrolu nad všemi obrazovými daty (tj. když nechcete nechat 
na kompresním algoritmu JPEG, aby usoudil, která data jsou důležitá).

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1, JPEG ve skutečnosti není formát obrazu. Je 
to kompresní standard a komprese je to, co snímky kazí. Když máte fotoaparát 
nastaven na fotografování do JPEG – a je jedno, jestli je kvalita nastavena 
na Vysoká, Střední nebo Nízká – říkáte tím fotoaparátu, aby snímky zpracoval 
tak, jak považuje za vhodné, a aby zahodil tolik dat, aby se snímek vešel 
do požadované velikosti. Pokud to dovolíte, ztratíte ze snímku jemné detaily, 
které už nikdy při úpravách v počítači nezískáte zpět. To, co jsem právě řekl, je 
značně zjednodušené, ale pořád celkem přesné.

A

B
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TAKŽE, CO NABÍZÍ FORMÁT RAW?
Za prvé, a to především, snímky ve formátu RAW nejsou komprimovány. (Některé 
fotoaparáty komprimují i formát RAW, ale používají bezeztrátovou kompresi, 
takže žádná data se z obrazu neztratí.) Uvědomte si, že soubory ve formátu RAW 
vyžadují, abyste je zpracovali v počítači a udělali z nich snímky. To však není pouze 
nutnost, ale je to právě důvod, proč většina fotografů formát RAW používá.

Soubory RAW mají větší dynamický rozsah než snímky zpracované do JPEG. 
To znamená, že ve stínech i jasech můžete obnovit obrazové detaily, které už 
ve snímcích v JPEG nejsou.

Ve formátu RAW je také více informací o barvách, protože pracuje s 14bitovou 
hloubkou, což znamená, že soubor ve formátu RAW obsahuje více barevných 
informací než JPEG, který je obvykle 8bitový. Více barevných informací znamená 
více plynulejší přechody mezi jednotlivými barevnými tóny – je to podobné jako 
rozdíl v chirurgické práci se skalpelem a řeznickým nožem. Oba nástroje úkol 
splní, ale jeden z nich při tom napáchá méně škod.

Co se týká ostrosti, i zde nabízí formát RAW více možností, protože vy jste 
ten, kdo udává parametry doostření v závislosti na tom, jakého efektu chcete 
dosáhnout. Ještě jednou, zpracování do JPEG provede standardní míru doostření, 
kterou poté již nemůžete změnit. Jakmile je to jednou provedeno, je to neměnné.

Nakonec, a to je nejdůležitější, soubor ve formátu RAW je vaším negativem. 
Nezáleží na tom, co s ním provedete, nic se nezmění, pokud si změny neuložíte 
do jiného formátu.  To znamená, že se k původnímu RAW souboru můžete 
později kdykoliv vrátit a zkusit jej zpracovat jinak, dosáhnout třeba i úplně jiných 
efektů a původní soubor nikdy nepoškodit. Na druhou stranu, jakmile jednou 
změníte JPEG a nechtěně jej uložíte, hádejte, co se stane? Získáte nový původní 
soubor a k původnímu snímku už se nikdy nedostanete. To samo o sobě by vás 
mělo přimět k zamyšlení.

RADY PRO T Y, KTEŘÍ SE S FORMÁTEM RAW SETKÁVA JÍ POPRVÉ

Nevzdávejte se fotografování do RAW jen proto, že to pro vás znamená více 
práce. A pokud to zabere více místa na vaší paměťové kartě, kupte si kartu větší 
nebo několik menších. A že déle trvá přenos souborů do počítače? Ano, ale 
na každou dobrou věc je třeba si počkat. Nemějte strach, že si budete muset 
koupit drahý software pro práci se soubory RAW; program, který vám dovolí tyto 
soubory zpracovávat, již máte. Program Canon Digital Photo Professional najdete 
na CD v krabici od fotoaparátu a umožní vám zpracovávat soubory RAW a tím 
získat lepší výsledky.
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Moje doporučení je během používání této knihy fotografovat v režimu JPEG. 
Umožní vám to rychlý náhled na vaše snímky a možnost studovat vliv následujících 
lekcí. Jakmile si práci s různými funkcemi fotoaparátu zažijete, měli byste 
fotoaparát přepnout do režimu RAW, čímž získáte větší tvůrčí kontrolu nad 
zpracováním vašich snímků. A vůbec, vy jste ten, kdo fotografuje – neměl byste to 
být vy, kdo rozhodne, jak budou ve výsledku vypadat?

ROZLIŠENÍ OBRAZU
Pokud mluvíme o digitálních fotoaparátech, rozlišení obrazu popisuje rozlišení v axelech 
neboli počet pixelů použitých pro zaznamenání obrazu. Může být uvedeno jako rozměr.  
Například 5 184 × 3 456 udává fyzický počet pixelů na šířku a výšku obrazového sníma-
če. Rozlišení může být udáno také v megapixelech (MP), například 15,1 MP. Toto číslo 
pak udává celkový počet pixelů senzoru a je běžně používáno pro označení množství 
obrazových dat, které je fotoaparát schopen zachytit.

VOLBA RAW+JPEG

Váš fotoaparát má také možnost uložit každý snímek zároveň do dvou souborů, 
jeden v RAW a jeden v JPEG. To může být užitečné, pokud potřebujete náhledy, 
které pošlete e-mailem, a zároveň chcete i kvalitnější verzi pro pokročilejší 
zpracování.

Uvědomte si však, že využití obou formátů vyžaduje více místa na paměťové 
kartě. Doporučuji používat buď jeden formát, nebo druhý, oba jen v případě, že 
k tomu máte zvláštní důvody.

NASTAVENÍ KVALIT Y OBRAZU

1. Stiskněte tlačítko Menu a vyberte první záložku 
s nastavením.

2.  Použijte navigační tlačítko a vyberte položku 
Kvalita, stiskněte tlačítko Nastavení a tím 
vstoupíte do nastavení Kvality (A).

3.  Stiskem navigačních tlačítek doprava/doleva 
můžete měnit kvalitu snímků (B).

4.  Stiskem tlačítka Nastavení změny uložíte.

B

A
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OBRÁZEK 2.3: 
18mm objektiv 
poskytuje široký 
úhel záběru 
scény, ale málo 
detailů na vzdále-
ných objektech

ISO 100
1/200 sekundy
f/13
ohnisko 18 mm

OBJEK TIVY A OHNISKOVÁ VZDÁLENOST
Pokud se zeptáte fotografů, co si myslí, že je v jejich fotografi cké výbavě 
nejzásadnější, většina z nich vám nepochybně odpoví, že objektivy. Technologie 
a moderní technika v dnešních zrcadlovkách je úžasná, ale všechno je to k ničemu, 
pokud se nám nepodaří dostat světlo na snímač fotoaparátu. Canon EOS 600D, 
jako digitální jednooká zrcadlovka (dSLR), používá objektiv k různým účelům, 
od ostření na objekt, přes měření scény, po přenos a zaměření světla na snímač 
fotoaparátu. Objektiv je také odpovědný za výřez scény, která bude na snímku 
zachycena (tzv. rám scény). Teď už víme, k čemu všemu objektiv potřebujeme, tak 
se na „oko fotoaparátu“ pojďme podívat trošku podrobněji. 

Objektivy jsou vyrobeny z optického skla, z konkávních i konvexních čoček. 
Tyto skleněné prvky jsou sladěny tak, aby zaměřily světlo přicházející z vnějšku 
skrz objektiv na snímač fotoaparátu. Množství světla, které do fotoaparátu 
vstupuje, je také dáno objektivem, velikostí skleněných prvků a mechanismem 
clony uvnitř objektivu. Na přenos detailů a kontrastu scény (schopnost přenést 
vysoké jasy i stíny) na snímač fotoaparátu má také významný vliv kvalita skla 
použitého v objektivu. Většina dnešních objektivů v sobě obsahuje ostřicí motorek 
a v některých případech také mechanismus pro stabilizaci obrazu.

Je tu ještě další parametr objektivů, který je potřeba vzít v úvahu: ohnisková 
vzdálenost. Objektivy obvykle dělíme do tří či čtyř skupin, v závislosti na úhlu 
pohledu, který nabízí.

Širokoúhlé objektivy mají úhel pohledu  od zhruba 110 stupňů do asi 60 stupňů 
(viz obrázek 2.3). Extrémně širokoúhlé objektivy mají tendenci obraz zkreslovat. 
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Nejvíce je to patrné u okrajů 
snímku. Můžete se ptát, 
jaké objektivy je možné 
považovat za širokoúhlé. Dá 
se říct, že všechny objektivy 
s ohniskovou vzdáleností 
35 mm a menší mohou být 
považovány za širokoúhlé.

Širokoúhlé objektivy mohou 
zobrazit velkou hloubku 
ostrosti, což vám umožní 
mít na snímku ostré popředí 
i pozadí. Díky tomu jsou 
velmi dobře použitelné 
pro fotografování krajiny. 
Hodí se také do stísněných 
prostor, například 
do interiérů, kde není 
k dispozici zrovna moc 
místa (viz obrázek 2.4).

Normální objektivy mají 
úhel záběru okolo 45 
stupňů a jejich záběr 
přibližné odpovídá lidskému 
oku. Podání perspektivy je 
velmi přirozené a zkreslení 
objektivů je velmi malé. 
Normální objektivy pro 

zrcadlovky se snímačem velikosti kinofi lmu mají ohniskovou vzdálenost 50 mm, 
ale pro Canon EOS 600D je vhodnější 35mm objektiv (viz obrázek 2.5).

Normální objektivy jsou vhodné pro fotografování lidí, architektury a většiny 
ostatních obecných fotografi ckých námětů. Mají velmi malé zkreslení a nabízejí 
průměrnou hloubku ostrosti (viz obrázek 2.6).

Delší objektivy jsou považovány za teleobjektivy. Jejich ohnisková vzdálenost 
může být od 135 mm až do 800 mm, ale klidně i více, a jejich úhel záběru je kolem 
35 stupňů či méně. Tyto objektivy mají schopnost scénu zvětšit, což dovoluje 
zachytit detaily i na vzdálených objektech, ale za cenu velmi malého úhlu záběru 
(viz obrázek 2.7).

OBRÁZEK 2.4: Při fotografování stísněných prostor, třeba interiérů, 
se širokoúhlý objektiv velmi hodí, protože umožní zaznamenat větší 
míru scény.

ISO 3 200
1/250 sekundy
f/5,6
ohnisko 24 mm
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je
možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.
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