
Zásady kompozice



• Skutečnost kolem nás je v neustálém pohybu, 
čímž se mění jak poloha rekvizit, tak i jejich 
vzájemné vztahy a uspořádání. Navíc se vůči 
skutečnosti můžeme pohybovat i my sami s 
foťákem.

• Prostorovému vztahu mezi fotografovaným 
motivem a přístupem říkáme – ODSTUP (když je 
figura v záběru příliš malá, musíme odstup 
zmenšit, když je příliš velká musíme odstup 
zvětšit)



• Figura musí být v zorném poli celá nebo „skoro 
celá“, tak aby nescházela žádná její důležitá 
část.

• S odstupem souvisí tzv. RAKURS – což je úhel 
mezi osou objektivu a zobrazovanou svislicí
=> je-li tento úhel pravý jde o POHLED
=> je-li tento úhel ostrý jde o PODHLED
=> je-li tento úhel tupý jde o NADHLED

• Rakurs se mění podle toho, zda fotografujeme 
z výše očí, od prsou, z pokleku či od země















Velikost záběru

• Pro označení velikosti záběru užíváme dvou 
způsobů (vždy je měřítkem člověk)

• 1) z praxe výtvarného umění: se užívá pojem 
HLAVA, POPRSÍ, POSTAVA, SKUPINA, STAFÁŽ



• 2) z filmové praxe: 
• VELKÝ DETAIL POSTAVY (v záběru je část 

obličeje nebo např. ruka)
• DETAIL (celá hlava)
• POLODETAIL (poprsí)
• POLOCELEK (záběr postavy těsně nad kolena 

nebo těsně pod kolena)
• CELEK (celá postava či skupina)
• VELKÝ CELEK (postava ztrácející se v prostředí)



Celek.

Detail.

Velký detail.



• Pravidla kompozice mají sloužit k tomu, aby 
divákovo oko nebloudilo po ploše snímku 
nahodile, ale podle zobrazovaných figur tak jak 
si autor přeje. 

• Vždy jde o jakýsi boj mezi zvykovým způsobem 
pozorování a kompozičním úsilím autora –
proto některá kompoziční řešení působí libě a 
jiná až agresivně.



Zlatý řez

• Zlatý řez ( sectio aurea ) označuje poměr o 
hodnotě přibližně 1.618. 

• Je pokládán za ideální proporci mezi různými 
délkami.

• Působí esteticky příznivým dojmem
• Konstrukce zlatého řezu se používá v malířství, 

architektuře, typografii a grafických návrzích pro 
web.

• (lze ho zobrazit přímo na displeji mnoha 
digitálních fotoaparátů nebo v editačních 
programech)



Pravidlo třetin

• Pravidlo třetin znamená pro fotografii zhruba 
totéž, co zlatý řez obdélníku

• Jedná se o rozdělení obdélníku na třetiny, což  
přesně zlatý řez není, poměr stran fotografie  
není přesně zlatý obdélník

• Pro praxi rozdělení na třetiny postačuje 
• Plocha fotografie je rozdělena horizontálně i 

vertikálně na třetiny. Tímto způsobem vznikne 
devět oblastí



• Horizont krajiny se stejně jako jakákoli jiná 
výrazná průběžná vodorovná linie nemá 
umisťovat přesně do poloviny výřezu, ale buď do 
horní třetinové linie (1:2) pokud chceme mít v 
záběru více země, nebo do spodní třetinové linie 
(2:1) pokud chceme mít v záběru více oblohy

• Totéž latí pro výrazné svislice a štíhlé svislé figury
• Svislé figury nesmíme do třetinových linií 

umísťovat  mechanicky
• Obecně platí pravidlo, že snímky, které mají 

působit expresívně ( agresívně) nesmějí být 
harmonicky vyváženy zcela podle pravidel.












