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fotografiesvětlo ve fotografii → ZDroJe světla / PŘÍroDNÍ → DeNNÍ

Při fotografování s denním světlem se nemusíme omezovat jen na exteriér, svou nezastupitelnou práci 

odvede i v interiéru → snímky působí přirozeněji, než při umělém osvětlení

ZDroJe světla / PŘÍroDNÍ → DeNNÍ

⿎⿎ díky své barevné teplotě 
5 000 – 5 500 K se jedná  
pro fotografii o ideální světlo, 
avšak i zde musíme dávat pozor 
→ podle různé intenzity mraků 
a různých překážek dochází 
k mírnému posunu barevné 
teploty  
/ podrobně viz Teplota 
chromatičnosti /
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fotografiesvětlo ve fotografii → ZDroJe světla / UMělÉ

Zábleskové hlavice pro ateliérové svícení

ZDroJe světla / UMělÉ → blesky

⿎⿎ blesky / jsou buď vestavěné 
nebo externí:  
→ vestavěný blesk má téměř 
každý fotoaparát / práce s nimi 
není úplně nejlepší volba, jelikož 
nám neumožňují takový rozsah 
práce se světlem jako externí 
blesky / při špatném použití 
působí fotografie ploše a může 
zničit atmosféru snímku 
→ externí blesky  
ruční / ateliérové nám dávají 
mnohem více tvůrčí svobody 
→ můžeme zde ovládat směr 
světla a jeho intenzitu 
→ disponují řadou doplňků 
→ barevná teplota je 
kalibrována na 5 500 K  
/ viz Denní světlo /
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fotografiesvětlo ve fotografii → sMěr světla / sPoDNÍ světlo

Spodní světlo „sluší “ zejména skleněným a průsvitným předmětům, nabízí i dobré kreativní využití

sMěr světla / sPoDNÍ světlo

⿎⿎ v portrétní fotografii se jedná 
o neobvyklé řešení a využívá  
se pouze pro specifické scény

⿎⿎ vhodnější je pro fotografování 
různých předmětů a v reklamní 
fotografii
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fotografiesvětlo ve fotografii → osvětlovaCÍ teCHNika a PŘÍslUŠeNstvÍ → ZÁklaDNÍ teCHNiky svÍCeNÍ

ZÁklaDNÍ teCHNiky svÍCeNÍ

⿎⿎ světlo je umístěno na nízkém stativu a je lehce 
natočeno směrem k modelu

Umístění světelSpodní svícení jedním světlem se softboxem

⿎⿎ SPODNÍ SVÍCENÍ tzv. žabí perspektiva není 
úplně typické pro portrétní fotografii / používá  
se pro dramatizaci atmosféry snímku
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