
Pokiaľ sa fotografiou neživíte, fotografova-
nie môže byť koníčkom, ktorý vás bude tešiť 
a  vďaka ktorému si môžete vytvoriť archív 
fotografií vašich operencov. Vytvorenie archí-
vu však nemusí byť nutne cieľom, je lepšie, ak 
si za cieľ dáte práve radosť z peknej fotografie. 
Môžete si urobiť pekné fotky vašich vtákov 
či aktuálneho chovného zariadenia, a  keď si 
ich neskôr pozriete, budete spomínať, ako to 
u vás vyzeralo v minulosti a ako vyzerali vtáky, 
ktoré ste práve vtedy chovali. 

Pokiaľ však máte chuť dosiahnuť lepšie 
výsledky, môžete si prečítať niektorú z  kníh 
o fotografovaní. Na úvod do „chovateľského“ 
fotografovania vám ponúkam tento článok, 
ktorý popisuje moje skúsenosti z fotografova-
nia, najmä amadín Gouldovej. Zameriam sa 
najmä na fotografovanie vo „fotoboxe“.

Na úvod trochu teórie
Pri fotografovaní sa málokedy stretávame 

s ideálnymi svetelnými podmienkami. Väčši-
nou sa stretávame s nedostatkom svetla alebo 
naopak jeho prebytkom. Situácia je zložitejšia, 
pokiaľ ide o  prvý prípad, teda o  nedostatok 
svetla.

Pre zhotovovanie kvalitných snímok 
je nevyhnutné povedať si niečo o  para-
metroch fotografovania.  Tými  hlavný-

mi sú tri:
1. čas expozície,
2. otvorenosť clony,
3. citlivosť snímača.

Expozičný čas
Je časový úsek, počas ktorého je snímač 

fotoaparátu vystavený pôsobeniu dopadajú-
cich odrazených lúčov svetla – obrazu. Spravi-
dla to býva od niekoľko stotín sekundy až po 
dlhé expozície rátajúce sa na hodiny, čo však 
v  našom prípade nevyužijeme. Pri fotogra-
fovaní väčšinou potrebujeme expozičný čas 
mať čo najkratší (rukou udržateľný čas, ktorý 
sa ešte minimálne prejavuje na kvalite snímky 
je cca 1/125 s). Krátky čas potrebujeme z  2 
dôvodov:
1. trasú sa nám ruky,
2. objekt fotenia sa hýbe.

Oba tieto problémy spôsobujú pri dlhších 
expozičných časoch rozmazanú fotografiu.

Otvorenosť clony
Clonu si môžeme predstaviť ako otvor, 

cez ktorý prechádza svetlo k  snímaču foto-
aparátu (obr. 1). Čím je clona otvorenejšia 
–  väčší otvor, napr. clona 2 (malé clono-
vé číslo), tým viac svetla prenikne k  sníma-
ču, a  teda je možné skrátiť expozičný čas. 

Naopak, čím je clona menej otvorená, napr. 
clona 9, tým menej svetla prenikne k sníma-
ču a  potrebujeme teda dlhší expozičný čas. 
S clonou úzko súvisí hĺbka ostrosti, od ktorej 
záleží aj kvalita fotografie, v tom zmysle, aby 
bol fotený vták na fotografii ostrý, no pozadie 
za ním aby bolo rozostrené. Rozostrený objekt 
fotografovania by sme na fotografii mali vní-
mať ako ústredný prvok a  pozadie len ako 
doplnok. Preto je tu požiadavka na rozostrené 
pozadie.

Hĺbka ostrosti
Na fotografii sú prakticky úplne dokonale 

ostré len predmety v rovine zaostrenia. Miera 
ostrosti ostatných predmetov na fotografii 
postupne klesá podľa toho, ako ďaleko sa 
nachádzajú od roviny zaostrenia. Predmety, 
ktoré sú blízko roviny ostrosti sú rozostrené 
menej, ako predmety nachádzajúce sa ďalej 
od tejto roviny. Takže sa nám javí ostré nielen 
to, čo sa nachádza presne v  rovine zaostre-
nia, ale aj predmety pred a  za ňou. Úsek 
vzdialeností od fotoaparátu, teda od prednej 
neostrosti po zadnú neostrosť sa volá hĺbka 
ostrosti. Hĺbka ostrosti teda predstavuje 
oblasť na fotografii, ktorá sa nám javí ostrá. 
Vo všeobecnosti platí, že celá hĺbka ostrosti 
je rozdelená na jednu tretinu pred rovinou 

 Foto 3: Hĺbka ostrosti pri clone č. 8

 Foto 2: Hĺbka ostrosti pri clone č. 2

 Foto 1: Otvorenosť clony fotoaparátu

Fotografovanie vtákov v zajatí
 Čiernohlavý fialovoprsý modrý samček amadiny Gouldovej
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zaostrenia a dve tretiny za rovinou zaostrenia. 
Hĺbka ostrosti  závisí najmä od  troch dôleži-
tých faktorov:
1. od veľkosti otvoru clony,
2. od použitej ohniskovej vzdialenosti objek-
tívu,
3. od zaostrenej vzdialenosti.

Ukážeme si príklad s clonou:
Čím je clona otvorenejšia, teda čím menšie 

clonové číslo, napríklad clona číslo 2, tým je 
menšia hĺbka ostrosti (obr. 2). Za aj pred rovi-
nou ostrosti je snímaný objekt rozmazaný. 
Naopak, čím je clona menej otvorená, teda 
čím väčšie clonové číslo, napríklad clona číslo 
8, tým je väčšia hĺbka ostrosti (obr. 3).

Príklad si môžeme ukázať na fotografii 
vajíčka, ktoré je položené na zmeske zrnín. 
Rovina ostrosti je na prednej strane vajíčka 
(obr. 4), fotografia je fotená clonou 2. Je jasne 
vidieť, aká je malá hĺbka ostrosti, ostré je len 
zrno prakticky na rovine ostrosti. Na obr. 5 je 
fotografia s clonou 5,6. Je jasne vidieť, že zao-
strené zrno je okolo vajíčka viditeľnejšie, teda 
je väčšia hĺbka ostrosti. Na obr. 6 je vajíčko 
fotené s clonou 8, kde sa hĺbka ostrosti ešte 
viac predĺžila.

Citlivosť snímača – čipu
Snímač – čip fotoaparátu je zložitá elek-

tronická súčiastka, citlivosť snímača pred-
stavuje jeho citlivosť na svetlo. To znamená, 
že čím je snímač citlivejší, tým viac svetla 
zachytí, zvýšená citlivosť snímača umožňuje 
skrátenie expozičného času alebo uzavretie 

clony. Citlivosť snímača sa vyjadruje v hod-
notách ISO, napr. ISO 100 až ISO 6400, 
novšie fotoaparáty majú aj vyššiu citlivosť 
snímača.

Snažíme sa citlivosť snímača držať na 
najnižších hodnotách, napr. ISO 100, 200, 
maximálne 400, aby sa čo najmenej prejavila 
zrnitosť a  znížila kvalita obrazu. Zvýšená 
citlivosť snímača má však aj svoj negatív-
ny efekt. Spôsobuje zvýšený výkon snímača 
a  ten vyvoláva prehrievanie obvodov, pri 
čom vzniká nežiaduci jav –  šum (fotogra-
fie sú zrnité). Šumenie ako jav sa znižuje, 
pokiaľ je snímač rozmerovo väčší (väčšinou 
v  digitálnych zrkadlovkách), ale tiež s  jeho 
kvalitou, čiže vyššou cenou fotoaparátu. Na 
fotografovanie je teda lepšie použiť i  keď 
drahšiu zrkadlovku s väčším snímačom, ako 
kompaktný fotoaparát, ktorého snímač je 
malý, rýchlo sa prehrieva a kvalita fotografií 
tak výrazne klesá.

Fotografia č. 7a je nasnímaná pri nízkej 
hodnote citlivosti (ISO 100), obraz si zacho-
váva svoju kvalitu. Pri nezmenených hodno-
tách okrem ISO, bola vyhotovená fotografia 
č. 7b, pri hodnote citlivosti ISO 3200. Je jasne 
vidieť, ako sa zhoršila kvalita obrazu a došlo 
k  zániku detailov. Fotografie pritom boli 
urobené zrkadlovkou, ktorá dokáže  s  vyso-
kým ISO relatívne dobre pracovať. Pri použití 
kompaktného fotoaparátu by sme už dostali 
prakticky nepoužiteľnú fotografiu. Fotky boli 
robené bleskom, ak by tomu tak nebolo, 
zvýšená citlivosť ISO by umožnila adekvátne 
skrátiť expozičný čas.

Je potrebné si na šum dávať pozor. Na 
display fotoaparátu ho ani pri maximálnom 
zväčšení nemusí byť vidieť, no len čo si pozri-
eme fotografiu na monitore počítača, alebo 
ju vytlačíme, šum sa výrazne prejaví. Tento 
prvok nám môže pokaziť celú fotografiu, 
najmä ak nám záleží na dosiahnutí detailov.

Výber fotoaparátu
– zrkadlovka či kompakt?

Výber fotoaparátu, to je voľba buď na 
fotenie na kinofilm, alebo digitálna foto-
grafia. Keďže digitálna fotografia má veľa 
výhod, budem sa ďalej venovať len jej a  aj 
moje odporúčanie smeruje k zakúpeniu digi-

tálneho fotoaparátu. Možnosti sú dve – buď 
zakúpiť kompaktný fotoaparát, alebo zrka-
dlovku. Ich voľba sa bude určite odvíjať od 
toho, čo chceme pri fotografovaní dosiahnuť 
a tiež od ceny, ktorú môžeme do fotoaparátu 
investovať. Cena kompaktného fotoaparátu 
sa pohybuje rádovo od niekoľko desiatok 
eur po niekoľko stoviek eur. Ceny amatér-
skych zrkadloviek začínajú niekde pri 600 
eurách a končia na tisícoch eurách. Je na kaž-
dom, aby zvážil svoje možnosti. Fotoaparát 
je samozrejme možné využiť aj pri ostatných 
príležitostiach,  nie  len  na  fotenie  vtákov, či 
chovného zariadenia.

Kompaktné digitálne fotoaparáty, 
presnejšie ich senzor, neustále snímajú svetlo 
prichádzajúceho z objektívu. Toto umožňuje, 
aby kompaktné fotoaparáty mali živý náhľad 
obrazu na display fotoaparátu. Kompakt-
né fotoaparáty zvyčajne nemajú vymeniteľ-
né objektívy. Ovládanie hĺbky ostrosti je na 
nich minimálne, a preto zaostrujú vo vyššom 
rozsahu ako zrkadlovky. To je nevýhoda pri 
požiadavke na rozostrené pozadie za foteným 
objektom (obr. 8–8a).

Zrkadlovka pracuje na princípe premie-
tania svetla, alebo teda obrazu na svoje zrka-
dlo, odkiaľ sa odráža do hľadáčika fotoapa-
rátu. Jej senzor teda nepracuje, kým nedôjde 
k  zatlačeniu spúšte. Na hľadáčik u  zrkadlo-
viek sú preto kladené zvýšené požiadavky, je 
dôležité, aby bol hľadáčik čo najväčší a najjas-
nejší. Živý náhľad je možný len cez sklopenie 
zrkadla a majú ho len novšie typy zrkadloviek 
(obr. 9–9a).

 Foto 7b: Fotografia pri ISO 3200 Foto 7a: Fotografia pri ISO 100

 Foto 4: Hĺbka ostrosti pri clone 2  Foto 5: Hĺbka ostrosti pri clone 5, 6  Foto 6: Hĺbka ostrosti pri clone 8
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Keďže zrkadlovky sú zvyčajne relatívne 
veľké fotoaparáty, je možné do nich osadiť 
väčší snímač – čip, ako majú kompaktné 
fotoaparáty. To nám zabezpečí oveľa vyššiu 
kvalitu obrazu, menší šum pri vysokých 
hodnotách ISO, ovládanie hĺbky ostros-
ti a  v  konečnom dôsledku lepší výsledný 
obraz, najmä pokiaľ fotíme do iného formátu 
ako jpg. Na zrkadlovkách je možné vymeniť 
jeden objektív za iný, podľa zámeru fotografa. 
Ceny objektívov sú však dosť vysoké a pohy-
bujú sa v stovkách až tisícoch eur.

Moje odporúčanie pri fotografovaní vtá-
kov je, aby bola použitá zrkadlovka, keďže 
kvalita obrazu je skutočne vyššia.

Ako pracuje zrkadlovka Svetlo prechád-
za cez objektív (1) dovnútra tela zrkadlovky. 

Za objektívom sa nachádza zrkadlo (2) rov-
nakej veľkosti ako je senzor (4). Zrkadlo je 
umiestnené v 45° uhle a je mierne priehľadné 
– časť svetla prechádza cez neho do ďalšie-
ho menšieho zrkadla, od ktorého sa odráža 
do snímača, ktorý zabezpečuje automatické 
zaostrovanie –  autofokus. Ak na zrkadlo 
dopadne svetlo z objektívu, odráža sa kolmo 
nahor cez matnicu (5), ďalšiu šošovku (6) až 
do pentaprizmy (7). V pentaprizme sa obraz 
prevráti a  vychádza von cez hľadáčik (8). 
V hľadáčiku teda vidíme taký obraz, ako sa 
nám objaví na výslednej fotografii. Po stlače-
ní spúšte sa zrkadlo vyklopí nahor, v  tomto 
momente v  hľadáčiku nič nevidíme. Otvorí 
sa uzávierka (3) a na senzor dopadne svetlo, 
ktoré je ďalej spracované. Senzor nasníma 
obraz, uzávierka sa zavrie a zrkadlo sa sklopí 
(obr. 10).

Fotobox a fotenie vtákov
Keďže už teda niečo z  teórie vieme 

a vybrali sme si aj fotoaparát, je dôležité zvo-
liť také zariadenie na fotografovanie, ktoré 
nám poskytne čo najlepšiu fotografiu, teda 
fotografiu nepokazenú rôznymi vedľajšími 
efektmi. Fotenie v klietkach je z pohľadu kva-
lity fotografie nie veľmi vhodné. Pri takomto 
fotografovaní musíme zvyčajne použiť blesk, 
ktorého svetlo vytvára rôzne tiene a mení aj 
celkové sfarbenie peria. Alebo ak blesk nepo-
užijeme, bude klietka nerovnomerne osvet-

lená, čomu budú zodpovedať aj výsledky 
vyfotografovaných vtákov. A to som písal ešte 
o  tom lepšom prípade. V  horšom prípade 
musíme fotiť priamo cez pletivo či mriežku, 
čo je z  hľadiska dokumentárnej fotografie 
nevhodné. Výsledky fotenia cez mriežku kli-
etky vidieť na fotografii číslo 11, na fotografii 
číslo 12 sú vtáky fotené cez dvierka v mriež-
ke, teda nie je fotené priamo cez pletivo, 
no je jasne vidieť, že za vtákmi sú tiene a že 
farby vtákov sú skreslené. Určite sa toto 
skreslenie dá vyvážiť nastavením príslušných 
hodnôt na fotoaparáte, výsledok je však vždy 
neistý, keďže v klietke panujú rôzne svetelné 
pomery na jej rôznych miestach. Aby sme sa 
vyhli týmto nedostatkom, je potrebné fotiť 
vo fotoboxe.

 Foto 9a: Digitálna zrkadlovka a jej 
príslušenstvo

 Foto 9: Digitálna zrkadlovka Foto 8: Kompaktný fotoaparát
 Foto 8a: Porovnanie veľkostí 

kompaktného fotoaparátu a zrkadlovky

 Foto 10: Schéma činnosti digitálnej 
zrkadlovky
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Fotobox
Jedná sa o zariadenie, ktoré slúži na foto-

grafovanie vtákov a v ktorom sa dajú vytvoriť 
prakticky konštantné svetelné podmienky. 
Toto zariadenie musí spĺňať podmienku bez-
pečnosti pre vtákov a dobrú obslužnosť. Ako 
vidieť na fotografii č.13, môže sa jednať o plas-
tovú skriňu s  rôznymi časťami. Konkrétne 
túto som zakúpil a  postupom času vylepšil 
oproti pôvodnej verzii. Časť 1 je samotné telo 
fotoboxu, časť 2 je posuvná doska, s  ktorou 
sa dá priblížiť alebo vzdialiť fotoaparát, časť 
3 je kryt, v  ktorom je zabudovaná výbojka 
slúžiaca ako zdroj svetla, časť 4 je matné 
sklo rozptyľujúce svetlo, časť 5 je otvor, kto-
rým sa fotografuje a  ktorý sa dá uzatvoriť 
priehľadným plexisklom, časť 6 je uchytenie 
na fotoaparát (táto časť je použitá z  vyrade-
ného fotostatívu). Na fotografii 13a časť 1 je 

vidieť obslužné dvierka pre vpúšťanie a vybe-
ranie fotografovaných vtákov. Na fotografii č. 
14 je vidieť vnútornú časť tela, kde 1 je sivé 
pozadie, 2 bidlo, ktoré sa za pomoci 2 šnúr dá 
otáčať z prednej strany boxu, jeho výška je cca 
rovnaká, ako výška stredu otvoru pre objektív 
fotoaparátu. Na náčrte č. 15 je vidieť vnútorné 
ako aj vonkajšie rozloženie fotoboxu a  jeho 
základné rozmery uvedené v cm. Na fotografii 
číslo 16 je uvedený pohľad z vonkajšej strany 
fotoboxu na fotografované vtáky.

Osvetlenie fotoboxu Osvetlenie je riešené 
výbojkou, ktorá osvetľuje vtákov z  hora, ale 
ktorej stred je tesne za stredom uchytenia 
bidla. Svetlo tak osvetľuje vtákov, ale dopadá 
aj na pozadie, na ktorom sa nevytvárajú tiene. 
Pozadie je sivé a otočené do oblúka, v strede 
otočenia je umiestnené bidlo (obr. 14). Bidlo 
je teda vo všetkých bodoch rovnako vzdia-

lené od pozadia, čo by sa nedalo zaručiť, keby 
bolo pozadie rovné. Keďže teplota (odtieň 
svetla) výbojky je iná, ako u denného svetla, 
je potrebné pri fotografovaní túto rozdielnosť 
eliminovať, a  to nastavením vyváženia bielej 
farby. Podrobne sa o tomto dočítate v návode 
ku fotoaparátu. Fotografovať je možné teda 
na automatiku, čo však nezaručuje vždy 
optimálne výsledky, alebo nastavíme vyvá-
ženie bielej ručne. Na výber je niekoľko 
režimov. Je potrebné urobiť viac fotografií 
a  použiť to nastavenie, kde sa na fotografii 
vyváženie bielej najviac podobá originálu. 
Je možné nastaviť aj ručné vyváženie teplo-
ty v  Kelvinoch. Toto nastavenie poskytuje 
najlepšie výsledky. Aby fotografia bola sku-
točne čo najvernejšia originálu, je potrebné 
použiť kvalitný program na úpravu snímok. 
V  týchto programoch je možné dodatočne 

 Foto 14: Vnútorná časť fotoboxu

 Foto 11: Fotografovanie cez mriežku klietky  Foto 12: Fotografovanie vtákov v klietke

 Foto 13a: Časti fotoboxu

 Foto 15: Náčrt fotoboxu s jeho časťami

 Foto 13: Fotobox
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meniť hodnoty, ktoré boli nastavené vo foto-
aparáte, alebo lepšie povedané, je v  nich 
možno korigovať získanú snímku. Fotografia 
č. 17 predstavuje surovú fotografiu získanú 
na automatickom režime z  fotoaparátu, po 
jej jednoduchej úprave v programe je možné 
vidieť výsledok na fotografii č. 18. Celé sa to 
udialo len nastavením sivého bodu. Preto je 
dobré, ak je fotografické pozadie čo najbližšie 
sivej farbe, ktorá sa používa pri fotografovaní 
na vyváženie bielej. Viac sa dozviete v návode 
ku fotoaparátu. Programy na úpravu fotografií 
je možné si zakúpiť alebo stiahnuť tie voľne 
šíriteľné verzie z internetu.

Fotografovanie vtákov
Vtáky sú živé stvorenia, a najmä tie menšie 

neposedia na bidle dlho bez pohnutia. Je však 
potrebné, aby fotograf mal dostatok trpezli-
vosti a aby vtákom, ktoré nejdú hneď v prvej 
chvíľke samé na bidlo, poskytol dostatok času 
na oboznámenie sa s  priestorom fotoboxu. 
Výsledok fotografovania vo veľkej miere závisí 
od toho, či sa fotografovaný vták cíti dobre 
a bezpečne, alebo či je vystresovaný. Na foto-
grafii č. 19 je vidieť vyplašeného vtáka, ktorý 
sedí bojazlivo na bidielku. Naproti tomu, na 
fotografii č. 20 je vták, ktorý mal dostatok 
času si na fotobox zvyknúť a potom sa prejaví 
aj jeho postava v plnej kráse. Fotografovanie 
je možné aj za pomoci prepojenia fotoapa-
rátu s  počítačom, v  ktorom je nainštalova-

ný príslušný ovládací software fotoaparátu, 
pre Nikon je to program Camera control 
pro. Pozorovanie vtákov na veľkom monitore 
a  ich následné fotenie má určite svoje výho-
dy, keďže priamo vidíme, či snímka bude 
kvalitná, alebo nie. Ovšem je to aj trochu 
nepraktické, keďže najmä pri fotení drob-
ných spevavcov potrebujeme zaostriť na oko, 
a to sa dá len v režime výberu zaostrovacích 
bodov a  manuálnom nastavení fotoaparátu 
do správnej polohy. Zaostrenie na oko vtáka je 
niekedy zložité, najmä ak vieme, ako sú drob-
né spevavce neposedné. Zaostrovacím bodom 
potom zamierime na oko vtáka a  fotoaparát 
jemným nátlakom na spúšť zaostríme. Ak 
je to pre niekoho pohodlné, dá sa voliť aj 
sekvenčné snímanie, teda niekoľko snímok 
za sebou, ak sa ich urobí dosť, spravidla sa 
nájde aj niekoľko použiteľných. Zaostrenie na 
oko je však potrebné aj tu. Pri výbere vtákov 
na fotenie by sme mali dbať na to, aby tieto 
vtáky boli v čo možno najlepšej kondícii, aby 
boli správne uhladené so správnym postojom, 
hladkými nohami, zobákom a zastrihnutými 
pazúrikmi. Aj tu sú však výnimky, teda ak 
fotografovanie vtákov spĺňa iný účel.

Hodnoty nastavenia fotoaparátu sú pre 
každý prípad iné. Myslím tým pre rôzne foto-
aparáty a fotoboxy. Popíšem niekoľko údajov 
z exifu – dáta k fotografii, ktoré ku nej ukladá 
fotoaparát. Na fotografii č. 21 vidíme žltohla-
vú bieloprsú lutino samičku, ktorá bola fotená 

za nasledujúcich podmienok: ISO – 100, čas 
1/25 s, clona 8, ohnisková vzdialenosť objek-
tívu 35 mm, pri fotografovaní nebol použitý 
blesk.

Premenené na drobné: na pozadí nevi-
díme tieň, i  keď bol fotografovaný vták od 
pozadia vzdialený len cca 7  cm. Objektív 
fotoaparátu o ohniskovej vzdialenosti 35 mm 
bol od vtáka vzdialený cca 40 cm, pri použitej 
clone vidíme, že vták je celý ostrý, na bidielku 
pred ním sa už objavuje rozostrenie a  ak si 
všimneme spodok bidla, tak je tam tiež vidieť 
rozostrenie. Bolo zaostrené na oko, ktorým 
prechádza rovina zaostrenia. Ako je zrejmé, 
čas bol pomerne dlhý, teda 1/25 s, čo je prak-
ticky na hranici toho, aby sa dala urobiť ostrá 
fotografia. Výhodou umiestnenia fotoaparátu 
na pevný stojan s podložkou si však môžeme 
dovoliť čas aj natiahnuť, o čom svedčí kvalita 
snímky. 

Záver
Na záver by som dodal už snáď len jednu 

vetu. Fotografovanie by malo fotografovi pri-
nášať najmä potešenie. Ak to bude brať ako 
prácu, ktorú robiť nechce, obávam sa, že aj 
výsledky budú svedčiť o malom nasadení.

Marek Buranský – Nové Zámky
marekburansky@stonline.sk   

Foto: autor
www.gouldianfinches.eu

 Foto 16: Pohľad z prednej strany 
fotoboxu na fotografované vtáky

 Foto 17: Neupravená fotografia získaná 
v automatickom režime fotenia

 Foto 18: Fotografia upravená 
v programe

 Foto 19: Vystresovaný vták vo fotoboxe
 Foto 20: Fotografia vtáka bez 

prítomnosti stresu
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