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Každý rok se to opakuje a každý rok se nemůžeme dočkat. Přichází jaro a po období nečasu se příroda 

probouzí. Nastává exploze života. Každý se snaží využít příznivého období. Ptáci se mohou přetrhnout, aby na 

sebe upoutali pozornost zpěvem, den se znatelně prodlužuje a kolem nás nastává další zázrak - příroda 

rozkvétá. Kdo má jen trochu oči otevřené, nemůže tento fakt přejít bez povšimnutí. Zejména příznačně nazvaný 

měsíc květen je explozí květů doslova nabitý. Začíná to opatrně sněženkami, bledulemi a krokusy. Pak už to 

jde ráz na ráz. Koniklece, blatouchy, sasanky, podběly, tařice, sedmikrásky, pampelišky. Neznám 

krásnější pohled, než louku porostlou kobercem kopretin, kohoutků a pryskyřníků. To už je červen a v té době 

vrcholí sezona orchidejí. Ani v červenci a srpnu nezůstávají louky prázdné a stále je co pozorovat. Pro milovníky 

našich nenápadných orchidejí nastává čas kruštíků. Pokud bych se někdy podíval do Jižní Afriky, pak by mým 

hlavním cílem nebyl (jistě fascinující) Krugerův park, ale oblast zvaná Namaqualand. Myslím, že bych tam 

dostal zástavu srdce, ale i tak se tam chci jednou podívat.

Existuje mnoho způsobů, jak explozi rostlin zachytit fotoaparátem.Neustále se o to pokouším a neustále nejsem 

úplně spokojen. Přesto si dovolím uvést některé tipy, které vám mohou pomoci vyvarovat se beznaději, která mě 

někdy přepadá.

Nefoťte první rostlinku, kterou potkáte. Pokud je v okolí více jedinců, pořádně si všechny prohlédněte. Je až 

překvapivé, že na první pohled stejné kopretiny vypadají přeci jen různě. Všímejte si čistoty květů, hledejte 

květy bez poškození a v konstalaci, která nejlépe vystihne jejich krásu. Vyzkoušejte malou hloubku ostrosti. 

Rostlina získá na zajímavosti a odhalí se vám nový pohled na "obyčejné" kytky. Hledejte pozadí. V podstatě je 

to to první, co před focením rostlin dělám. Zkuste najít jinou rostlinku, pokud je tato obklopena nehezkým 

roztříštěným pozadím. Na rostlinky jděte ráno nebo v podvečer. Stejně jako u ostatních motivů, je ráno a 

podvečer nejlepším časem pro focení. V tento čas se vyskytují dvě velmi důležité okolnosti - krásné světlo a 

hlavně bezvětří. Vítr bude patrně při focení největší nepřítel. Nebojte se fotit za deště. Fotoaparát se dá obalit 

potravinovou fólií nebo speciálním obalem a můžete získat velmi netradiční záběry. Pokud vám vadí déšť, 

zkuste navštívit nějakou krytou botanickou zahradu nebo výstavu květin.

A HLAVNĚ - BUĎTE OPATRNÍ. Na rozdíl od plachých zvířat, rostliny nemají šanci utéci. Detailní záběry získáte 

především z polohy vleže. Před tím než si lehnete, důkladně zkontrolujte, že neležíte v něčem ohroženém. 

Studium odborné literatury by vám mělo napovědět. Pamatujte, že jste v přírodě jen hosté, a že jako jediní 

máte šanci nad takovými věcmi přemýšlet. Pro zajímavost u fotografií najdete datum jejich pořízení, abyste měli 

možnost na podobné druhy vyrazit včas.

Přeji všem krásné chvíle v království květin, které se nyní před námi otevírá. Je to jednou za rok, tak si 

ho pořádně užijte!

Jak jsem fotil květiny

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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DALŠÍ FOTOGRAFIE KVĚTIN NAJDETE V GALERII >>>
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