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Fotografická cesta do Thajska, na kterou jsem se s Petrem 

vydal, byla pro mě nesmírně poučná. Lhal bych, kdybych 

řekl, že to bylo jednoduché. Částečně za to mohla 

mimořádná porce smůly, která mi přivodila podvrtnuté 

koleno, zničený notebook a především špatně fungující 

autofocus na obou fotoaparátech. Když k tomu připočtete 

plachost místní fauny, není asi divu, že jsem chvílemi 

propadal depresím. Jenže fotit vedle Petra je velká škola. 

Tam, kde se spíše vzdáváte a nebo tvoříte snímky 

maximálně dokumentárního charakteru, on najde motiv a 

vytvoří výbornou fotku. Když se to stane poprvé či podruhé, 

považujete to za „kliku“. Během těch dvou týdnů ale 

pochopíte, že i když štěstí hraje svou roli, není to žádná 

náhoda. Z Thajska jsem si nakonec dovezl jen pár fotek, 

které se mi líbí. Čím déle o tom ale přemýšlím, tím víc si 

cením toho, co jsem se naučil. Snad se mi na příštích 

cestách povede nabyté zkušenosti zúročit.

Pokud jde o technické zajištění cesty, které si Petr vzal 

kompletně na svá bedra, nemám co vytknout. V podstatě 

se dá říct, že jedinou mou starostí bylo dorazit včas na 

letiště k odletu, a to i za situace, kdy Thajsko před naší 

cestou postihly katastrofální záplavy, které nás nakonec 

doslova na poslední chvíli donutili ke změně itineráře. I ta 

proběhla z mého pohledu naprosto hladce a bez dopadu 

na cenu, což samozřejmě potěší.

Michal Krause
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Cesta do Thajska, ako moja prvá fotografická cesta, bola 

pre mňa veľkým prínosom. Aj keď zvieratá, ktoré sme mali 

v pláne fotografovať, sa často neukázali, vychutnával som 

si chvíle s tými, ktoré mi ponúkol okolitý les. Či už to boli 

pre niekoho obyčajné modlivky (kudlanky), alebo 

nepreberné množstvo gekónov, myslím, že vždy sa našiel 

nejaký motív, ktorému sa dalo venovať a bolo len na nás, 

ako dané možnosti využijeme. Vedel by som si predstaviť, 

že by som sa na rovnaké miesta vrátil, lebo už s tak 

krátkym odstupom času ľutujem, že som s tým či oným 

druhom nestrávil viacej času. Každopádne v konečnom 

dôsledku si myslím, že veta, ktorú som sa dočítal v úvodnej 

ponuke na túto výpravu, bola splnená do posledného 

slova : "Je téměř jisté, že fotografie, které si přivezeme, 

budou ve značné míře originální a tématicky neokoukané"

Čo sa organizácie týka, nemám žiadne výčitky. Keďže sme 

sa všade dostali rýchlo a bez problémov, Petrove znalosti 

tamojšej fauny boli viac než obšírne a navigácia šliapala 

väčšinou slušne, myslím, že pochvala by bola namieste. 

Jediné komplikácie vystávali z komunikácie s domorodým 

obyvateľstvom a bez znalosti thajštiny sa to často zdalo byť 

neprekonateľnou priepasťou, no poradili sme nakoniec aj s 
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Od srpna jsem téměř nevzal fotoaparát do ruky, a proto mám dost času nad focením přemýšlet. Loni touto 

dobou jsem si sepisoval výpravy na rok 2009. Ať už to bylo přípravou nebo štěstím, musím uznat, že se mi 

povedlo nafotit vše, co jsem si přál - orchideje, tulipány, jasoně, kudlanky, tereje, papuchalky, jeřáby a další 

motivy. Na rozdíl od předchozích let jsem se v tomto roce soustředil hlavně na fotografii rostlin. Mé oblíbené 

ptactvo jsem přesunul na druhou kolej, přesto i s nimi jsem strávil mnoho nezapomenutelných chvil. Pomalu se 

připravuji na fotografickou sezónu 2010 a nastává čas k bilancování a poučení z let minulých. Napadlo mě, že 

by podobná úvaha mohla zajímat i ostatní, a tak jsem se rozhodl své myšlenky publikovat v trochu netradičním 

článku.

Pohledem do Lightroomu, kde si třídím fotky, jsem si udělal takovou malou statistiku nejčastěji používaných 

hodnot, které při focení používám. Na níže uvedených grafech uvidíte výsledky mých nejčasteji používaných 

objektivů

Nikkor AF-S 300/4 - Tamron 180/3,5 - Canon 400/5,6

Vždy je uvedeno, jaký celkový počet fotografií je z daného objektivu v mém porfoliu a z nich pak 3 nejčastěji 

nastevené hodnoty z EXIF

Další nastavení

Ostřím zejména středovým bodem, velmi často využívám stativ, blesk jsem využíval hlavně na rostliny, na 

zvířata naopak minimálně (to bylo způsobeno spíše nedostatkem příležitostí, než záměrem). Nejčastěji fotím 

odpoledne, případně ráno. Osobně preferuji odpolední focení, kdy světlo postupem času slábne. To mi 

vyhovuje hlavně pro focení ptactva. Pokud se díky mému příchodu ptáci vyplaší, trvá cca 1 hodinu, než se opět 

vrátí na své oblíbené místo. Světlo se během té doby zjemní a jak se ptactvo stává klidnějším, světlo získává na 

kráse. Ráno je to obráceně a někdy se stává, že to nejlepší se odehrává ve světle, které je už příliš silné. 

Samozřejmě jsem si vědom, že všechno má své kouzlo, je to má osobní zkušenost.

Zákon 80%

To je má oblíbená metoda, jak si uchránit disk před prasknutím. 80% fotografií vůbec nevyfotím a z vyfocených

80% vymažu. Proč fotky nevyfotím? Protože dopředu tuším, že by z nich dobrá fotka nebyla a pouze bych 

zaznamenal něco, co už se mi podařilo lépe někdy dříve nebo bych zaznamenal něco, co bych pro svou 

nedokonalost vůbec neměl odvahu prezentovat. Proč z toho zbytku zase 80% vymažu? Protože se většinou 

nechám strhnout vášní a jsou-li podmínky optimální, nafotím víc, než jsem schopen využít. I tak mám na svém 

disku asi 30.000 fotek (od roku 2005). Rád bych ten počet zredukoval tak na 2000 – 3000. Snad se k tomu do 

konce roku dostanu. 

Barvy

Poslední dobou se snažím spojit světy dvou mých nejmilejších objektů – ptactva a rostlin. V Irsku se mi to 

myslím dařilo nejlépe a rád bych v tom dále pokračoval. Příští rok mě čeká několik výprav, tak jsem sám 

zvědavý, jestli se mi podaří najít vhodné biotopy pro podobně komponované fotografie. 

Doufám, že jste v těchto řádcích našli něco užitečného. 

Ať už je to jakkoli, přeju Vám v novém roce 2010 mnoho nezapomenutelných zážitků, hodně 

fotografických nápadů a štěstí. 

Petr Bambousek
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Co se dá vyčíst z fotografií
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Page 1 of 2Petr Bambousek | Wildlife Photography - Bilancovani

30.11.2012http://www.sulasula.com/blog/technika/technika/103-bilancovani.html



tým. 

Prikladám fotografiu o ktorej si myslím že vystihuje tento 

môj komentár, lebo vôbec nebola v pláne a do poslednej 

chvíle som v nej nevidel žiadny potenciál.

Jakub Hodáň

Portfolio Flickr
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