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Fotografování v podzemí
1. Úvod
Revoluční rozvoj digitální techniky pro záznam
obrazu je důvodem třetího vydání odborných skript
„Fotografování v podzemí“.
Publikace poprvé vychází jako multimediální
CD. Díky tomuto médiu mohla být zařazena
velmi bohatá obrazová příloha a v kapitole
„Zpracování digitální fotografie“ praktické
návody ve videosekvencích. Ovládání publikace
je řešeno interaktivně, navigačními prvky s řadou
textových odkazů.
Fotodokumentace podzemních prostor je
společně s mapovým podkladem nedílnou
součástí speleologického výzkumu. Kromě
dokumentační stránky zaujímá fotografie prvotní
místo v propagaci a prezentaci speleologické
činnosti na veřejnosti, ať již se jedná o publikování
v tisku, odborných časopisech, knihách, internetu,
multimediálních CD či promítání diapozitivů při
přednáškách.
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Tato skripta jsou určena pro fotografy
pracující v prostředí bez denního světla. Většina
podzemních lokalit je navíc obtížně přístupná
a bez elektroinstalace. Extrémní podmínky si
vyžadují speciální techniku i postupy, které jsou
v této publikaci popsány.
Fotografování v podzemí se výrazně
odlišuje od běžného fotografování na povrchu
a mnozí zkušení „povrchoví fotografové“ se
stávají v podzemních podmínkách bezradnými
a dosahují sotva průměrných výsledků.
Doufáme, že skripta budou přínosem pro
lepší kvalitu fotografií a vy budete s touto
multimediální formou spokojeni.

Fotografování v podzemí
2. Rozdělení fotoaparátů
Na otázku, jaký fotoaparát je do podzemí nejvhodnější, nelze jednoznačně
odpovědět. Přístroje si můžeme rozdělit na několik kategorií:
2.1. Analogové fotoaparáty – kap. 3
2.1.1. Profesionální fotoaparáty velkoformát a středoformát
2.1.2. Kinofilmové zrcadlovky
2.1.3. Kinofilmové automaty
2.2. Digitální fotoaparáty – kap. 4
2.2.1. Digitální stěny
2.2.2. Poloprofesionální digitály
2.2.3. Digitální automaty
Jako nejvýhodnější z pohledu cena/kvalita se jeví kinofilmové zrcadlovky,
případně poloprofesionální digitální fotoaparáty. Při nákupu přístrojů je nutné
dbát zásad, které naleznete v jednotlivých kapitolách.
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Rozlišení a
formáty tisku
Z kvalitního
kinofilmového
políčka je možné publikovat
maximálně do formátu A4.
Ze středoformátového diapozitivu (60x60 mm) zhruba do
formátu A3.
Z digitálního 5Mp fotoaparátu
je výstupní formát v ofsetovém
tisku A5.

Fotografování v podzemí
2.1. Analogové fotoaparáty
Analogovými fotoaparáty jsou myšleny přístroje, kde záznamovým médiem je
film.
2.1.1. Profesionální fotoaparáty velkoformát a středoformát
2.1.2. Kinofilmové zrcadlovky
2.1.3. Kinofilmové automaty

2.1.1. Profesionální velkoformátové a středoformátové kamery
Jsou to drahé přístroje. Fotografie resp. diapozitivy mohou být využívány ve
špičkovém velkoformátovém tisku. Výhodou je, že tyto kamery bývají plně
vybaveny potřebnými časy a výstupy pro připojení synchrokabelů. Obsluha je
prakticky shodná jako u kinofilmových přístrojů. Fotoaparáty jsou díky větším
rozměrům a vyšší hmotnosti náročnější na manipulaci. Také provoz je dražší.
Přesto že fotobazary jsou přeplněny touto technikou za přijatelnou cenu,
nelze doporučit tuto techniku široké jeskyňářské veřejnosti a už vůbec ne začátečníkům. Jejich nasazení je vhodné tam, kde je předpoklad velkoformátového
publikování.
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Výhoda:
Z hlediska
konstrukčního
řešení jsou pro fotografování
s bleskem poněkud výhodnější
centrální závěrky. Jsou spolehlivější a umožňují kratší synchronizační časy než závěrky
štěrbinové.
Centrální závěrka je uvnitř
objektivu. Je méně zranitelná,
objektivy jsou ale dražší.
Tip:
Nejdostupnější středoformátovou kamerou je německý
Pentacon. Lze jej stále nalézt
i s bohatým
příslušenstvím
v bazarech či zaprášené ve
skříních. I když jeho závěrka
je v dnešních nárocích na
fototechniku
nespolehlivá,
pro podzemní fotografii je to
vhodný přístroj se špičkovou
optikou.

Fotografování v podzemí
2.1.2. Kinofilmové zrcadlovky
Nejdůležitější částí přístroje je kvalitní objektiv. Pro naši práci v podzemí
vyhovují nejlépe objektivy s kratší ohniskovou vzdáleností. Umožňují širší úhel
záběru, čímž kompenzují často nedostatečný odstup a vyznačují se též větší
hloubkou ostrosti a celkově lepší světelností. Pro film 35 mm perforovaný jsou
vhodné objektivy s ohniskovou vzdáleností kratší než 50 mm. Výhodné jsou též
transfokátory zoom přibližně od 24 mm do 80 mm. Ohniska kratší než 24 mm
nelze již doporučit, a to nejen vzhledem k jejich optickému zkreslení snímku, ale
i k příliš širokému záběru. V členitém prostředí jeskyně pak zachycujeme často
nežádoucí objekty.
Závěrka přístroje musí být vybavena časem „B“ nebo „T“. Starší aparáty
bývají často vybaveny oběma časy, zde je pak vhodnější pracovat s časem „B“,
v kombinaci s drátkovou spouští. Při použití času „T“ hrozí při zavírání závěrky
„rozhýbání“ fotoaparátu, resp. pokud bude v přímém záběru světelný zdroj,
na výsledném snímku bude zobrazen jako světlá šmouha. V těchto případech
je vhodné před uzavřením závěrky zaclonit objektiv krytkou nebo rukou.
Neuděláme chybu, pokud shodný postup při expozici zvolíme i při manipulaci
s drátkovou spouští.
Další důležitou podmínkou je, aby závěrka byla vybavena centrálním
synchronizačním kontaktem na blesk nebo konektorem pro zapojení kablíku.
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Tip:
Pro začínajícího fotografa by
bylo chybou pořizování nového aparátu. Nebezpečí poškození či totálního zničení
aparátu je v podzemí značně
vysoké a životnost i při ohleduplné manipulaci je podstatně nižší než při běžném fotografování. Zejména fotoaparáty vybavené expoziční a zaostřovací automatikou jsou citlivé na vlhkost, nečistotu a mechanické nárazy. Na snímky
dokumentačního charakteru
lze použít i starší odložený
aparát, případně vhodný aparát zakoupit v bazaru.

Fotografování v podzemí
2.1.3. Kinofilmové automaty
V devadesátých letech došlo k velkému rozšíření
kompaktních přístrojů. V současné době představují
přibližně 80 % z prodeje fotoaparátů. Jsou populární
díky snadné ovladatelnosti a celé řadě automatických
funkcí, od zaostření po nastavení expozice, jsou vybaveny
vestavěným bleskem a transfokátory. Umožňují pořizovat
poměrně kvalitní snímky v plenéru i interiéru, ale pro
fotografování v podzemí nejsou vhodné. Chybí možnost
plné manipulace s časem a clonami. Automatické
ostření (autofocus) je v důsledku vysoké vlhkosti velmi
nespolehlivé. U většiny typů nelze manuálně zaostřit
a obrysová ostrost obrazu bývá nízká.

Pokud fotoaparát disponuje režimem vhodným pro
použití v šeru (noční scéna apod.), je možné jej použít
v kombinaci se stativem a statickým osvětlením.
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Fotografování v podzemí
2.2. Digitální fotoaparáty
Digitální fotografie tu prostě je a bez nadsázky se dá říct, že dnes kvalitou dotáhla klasický kinofilm i když při mírně zvýšené vstupní investici. Digitály lze bez problému použít
na fotografování v podzemí a v mnoha případech jsou především zde výhodnější než
analogové kamery.
Přístroje na digitální snímání obrazu lze rozdělit velmi zjednodušeně do tří kategorií:
2.2.1. Digitální stěny
2.2.2. Poloprofesionální digitální kamery, rozlišení většinou více než 4 mil bodů,
dražší modely jsou provedeny jako zrcadlovky. Jejich důležitou vlastností jsou
manuální funkce expozice, ostření a ovládání blesku.
2.2.3. Digitální automaty bez možnosti manuálního nastavení.

2.2.1. Digitální stěny
Digitální stěny k velkoformátovým a středoformátovým kamerám zůstávají nadále
záležitostí profesionální reklamní fotografie. Nevhodné jsou z důvodů vysokých pořizovacích nákladů jak těla, tak objektivů, tak i vlastní digitální stěny. Po stránce napájení
vyvstává další problém se silnějším zdrojem el. energie.
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Fotografování v podzemí
2.2.2. Poloprofesionální digitální kamery
Do této kategorie zařazujeme všechny fotoaparáty s možností
manuálního nastavení expozice i ostření. Skupina je velice široká,
ale pro využití v podzemní digitální fotografii se možnost výběru
značně ztenčí.
Manuální ostření (MF)
Digitální fotoaparáty pracující na principu CCD čidel, mají zcela
odlišnou stavbu objektivu než klasické analogové fotoaparáty.
Ohnisková vzdálenost je podstatně nižší. Její hodnota se pohybuje
pouze okolo 10 mm. Je to jedna z největších předností digitálů.
Díky této vlastnosti lze docílit velké hloubky ostrosti i při zcela
odcloněném objektivu.
Zaostření nemusí být proto nijak přesné. Přesto je možnost
manuálního nastavení ostrosti nutnou podmínkou pro pořízení
ostré fotografie z nedostatečně osvětleného prostředí.
Autofocus - automatické zaostření je v extrémně
vlhkém nebo zamlženém prostředí velmi nepřesné
a nelze proto tuto funkci s úspěchem využít.
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Fotografování v podzemí
Spolupráce s externími bleskovými přístroji
Alespoň pasivní spolupráce fotoaparátu s externími zdroji světla je nejdůležitějším bodem pro výběr přístroje do prostředí bez elektroinstalace.
Nejvhodnější jsou opět přístroje s centrálním synchronizačním kontaktem na
blesk nebo konektorem pro zapojení kablíku.
I mnohé dražší modely digitálů bohužel nedisponují žádným vstupem pro kabel
externího blesku. Jedinou možností je použít optický synchron a inicializovat
vestavěným bleskem externí výbojkové blesky nebo vakužárovky.
O správnou expozici se mohou postarat automatiky blesků v souladu s manuálně nastavenou clonou na fotoaparátu. Některé firmy vsadily na atypické
připojení blesků ke svým kamerám, speciálním konektorem. Marketingový tah
zajišťuje možnost připojení pouze blesku stejné značky, na kterém však mnohdy
bohužel nelze nastavit režim jediného záblesku.
Další alternativou je vypnutí
blesku, nastavení delšího času a při
otevřené závěrce odpálit manuálně externí blesky. To ale vyžaduje stativ nebo
zhasnutí osobních světel, což je možné použít jen u statických scén.
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Pozor!
Vedle manuálního nastavení
clony a času závěrky, je bezpodmínečně nutný alespoň
jeden pracovní režim b l e s ku ,
který zajistí vypnutí měřícího
předblesku fotoaparátu. Pak
je možné připojit další externí
blesky přes optický synchron.

Tip
Pokud chceme eliminovat vliv
světla z vestavěného blesku fotoaparátu, na kterém není možnost
připojení externího blesku, lze
alternativně čidlo synchronu
připevnit k tělu fotoaparátů, současně s vhodným zacloněním
vestavěného blesku.

Fotografování v podzemí
Vyvážení bílé
Funkce nastavení vyvážení bílé (WB)* je potřebná při expozici statickým zdrojem (halogeny, karbidka) a při fotografování s magnesiem. Zatímco u statického zdroje můžeme
provést manuální kalibraci např. na bílý terč (papír). U zábleskové slože jste odkázáni na některé s předvolených
nastavení fotoaparátu.
U některých dražších modelů fotoaparátů je možné uložit
manuálně nastavený profil (WB). Tato funkce je výborná při
použití magnesiové slože, kde si můžeme i drobné odchylky
teploty hoření předem experimentálně zjistit, nastavit a
hlavně uložit pro příští záběr.
Alternativou je nastavení (WB) přímo podle teploty
světla ve [°K]. Tato možnost se objevuje na některých nových
modelech fotoaparátů.
Při absenci funkce (WB) je možné použít převodní filtr.

* WB - white balance
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Pozor! Opomenutí správného nastavení vyvážení bílé (WB) nebo použití konverzního filtru
je i v době počítačů neopravitelná chyba.

Fotografování v podzemí
2.2.3. Digitální automaty
Poslední skupina je charakterizována plně automatickou funkcí nastavení expozice
a ostření, bez možnosti manuálního nastavení.
Ostření autofocusem je v temné prostoře velmi nepřesné. Fotoaparát nedokáže
správně vyhodnotit vzdálenost objektu, na který „nevidí“. Mnohé automaty řeší tento
problém předbleskem, který současně zajistí správné nastavení expozice pro druhý
záblesk. Vše se samozřejmě odehrává ve zlomku sekundy.
Je-li v záběru nějaký předmět – krápník, nebo někdy stačí i mlha, autofokus zaostří
třeba na půl metru i když požadujete nekonečno.
Externí blesk nelze použít ani přes optický synchron. Ten reaguje již na měřící předblesk, který ho dříve než se otevře závěrka aktivuje. Závěrka se však otevírá až na
druhý záblesk fotoaparátu, kdy je externí blesk již vybitý.
Z výše uvedených důvodů jsou také automaty méně vhodné pro použití v podzemí.
Přesto lze i s automaty experimentovat. Je-li k dispozici režim „noční scéna“,
lze s určitým omezením použít i externí blesk. Pokud je motiv dostatečně málo osvětlen a vestavěný blesk je již slabý pro celkovou expozici, závěrka zůstává ještě chvíli
otevřená. Do tohoto časového intervalu, který může být v ideálním případě i několik
sekund, je třeba se trefit a spustit manuálně externí blesk. Čím méně je statického světla
(např. od karbidek), tím je závěrka otevřena déle.
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Tip:
Mnohými automaty lze
fotografovat se zcela vypnutým bleskem. V tomto případě se clona
prakticky otevře až na
světelnost objektivu a závěrka vyčkává otevřená
na dostatečný přísun
světla. Zejména při využití statického osvětlení
(např. halogeny v turisticky přístupných jeskyních) a stativu může být
výsledek velice dobrý.

Fotografování v podzemí
3. Pomůcky
Stativ
Je nezbytnou pomůckou. Ve většině fotografických příruček jsou doporučovány stativy
s důkladnou konstrukcí, která vylučuje rozhýbání snímku. Tento stativ by však byl na
mnoha lokalitách velkou přítěží a s přihlédnutím k odlišnému způsobu fotografování
v jeskyních je zbytečný. Výhodnější je obyčejný skladný výsuvný stativ, dostatečně
vysoký, tužší, ale jednoduché konstrukce, doplněný kulovým kloubem, umožňujícím
natáčení a naklápění přístroje, případně též s výsuvným nástavcem umožňujícím
výškovou korekci aparátu při fotografování detailů a makrosnímků.
Osvětlovací zařízení s příslušenstvím
Drátková spoušť s aretací
raději delší a s kovovým opletem (spouště s textilním opletem mají krátkou životnost)
Převodní filtry
pro korekci světelných zdrojů s nižší teplotou chromatičnosti (halogenové lampy,
zábleskové slože, magneziový pásek apod.) při fotografování na inverzní film pro
denní světlo (5500°K)
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Fotografování v podzemí
Náhradní baterie a filmy
Expoziční tabulky
Mezikroužky, případně předsádkové čočky, podle typu aparátu, pro fotografování
detailů a makrosnímků
Štěteček nebo hadřík
na čištění objektivu od prachu, o který není v podzemí nouze
Zápisník s tužkou pro záznamy expozic a další poznámky, které fotograf ocení po
shlédnutí výsledných snímků a uplatní v další činnosti
Malá tužková svítilna s bodovým světlem, velmi dobře poslouží při kontrole nastavených
parametrů na aparátu a usnadní pohyb fotografa při snímcích s delší expozicí. Svítilnu
je vhodné opatřit šňůrou a nosit ji v pohotovostní poloze zavěšenou na krku.
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Fotografování v podzemí
4. Transport a balení přístrojů a pomůcek
Fotoaparáty a pomůcky musíme chránit proti mechanickému nárazu, znečištění
a namočení. Z praktického hlediska je nejlepší plošné uspořádání přístrojů
a pomůcek tak, že po otevření přepravky je všechno dostupné. Nemusíme pak
odkládat nic mimo vlastní přepravku a uchráníme přístroje v maximální čistotě.
Přepravky přenášíme v transportních vacích.
Přepravky lze vybírat podle tří hledisek: Cena přepravky, extrémnost
použití, praktičnost.
Vodotěsné kontejnery
- kufry s odklápěcím víkem
Jsou nejdražším ale také nejlepším řešením. Kufry jsou již dodávany s vnitřní
vystýlkou, kterou lze jednoduše upravit dle individuálních požadavků.
- válcové kanystry se šroubovacím víkem
Jsou levnější variantou, vhodnou do vodních jeskyní. Nevýhodou je méně
přehledné uspořádání obsahu.
- vodotěsné tapecírované vaky
Některé „lodní“ vaky se vyrábějí se zpevněnými stěnami. Výhodou je nízka
cena. Vaky nelze použít při potápění.
Jednoduché přepravky
Na trhu je dnes řada plastových kufrů, které je po drobných úpravách
(vyměkčení) možné využít do sušších jeskyní.
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Tip
Vhodnou přepravku je nejlépe svépomocně vyrobit. Jako
vhodný výchozí polotovar
použijeme plastovou krabici
s oblými hranami, kanystr, kufřík na nářadí nebo láhev (dostatečně tuhou, ale i pružnou,
aby utlumila náraz). Vnitřní
prostor vyložíme pěněným polymerem (nejlepší jsou materiály nepřijímající vodu, vhodným
materiálem může být i karimatka) a upravíme pro uložení
přístrojů. Pro drobné pomůcky
je výhodné opatřit přepravku samostatnou přihrádkou.

Fotografování v podzemí
5. Zdroje světla a expozice
Pro fotografování v prostředí bez elektrické instalace přichází v úvahu šest
druhů světelných zdrojů:
5.1. Výbojkové blesky
5.2. Vakužárovky
5.3. Halogenové lampy
5.4. Acetylenové lampy
5.5. Zábleskové slože
5.6. Hořčíkové pásky

5.1. Výbojkové blesky
jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější. Nejvhodnější jsou pro snímky do
vzdálenosti asi 10 m a při použití vysoké citlivosti i na vzdálenost až 25 m.
Výbojkovými blesky nižších výkonů je vybavena většina kompaktů a jsou
součástí i některých zrcadlovek formátů 35 mm.
Výbojkové blesky jsou konstruovány na teplotu chromatičnosti 5500°K,
což umožňuje práci s barevnými filmy pro denní světlo bez použití převodních filtrů.
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Teplota [°K]
Zdroj světla
5000 - 6000
Denní světlo
5300 - 5600
Výbojkové blesky
Vakužárovky (modré) 4400 - 5000
3600 - 3800
Magnesiový pásek
3400 - 3800
Vakužárovky (čiré)
3000 - 3500
Halogeny
2800 - 3500
Magnesiová slož
1800 - 2200
Acetylénová lampa
1800 - 2000
Svíčka

Tabulka teplot světla pro různé typy
osvětlení.

Fotografování v podzemí
Vývoj přístrojů vede ke stálému zvyšování technické dokonalosti
a výkonu. Špičkové přístroje jsou ovšem velmi drahé. Pro naší potřebu
plně postačí blesky se směrným číslem cca 30 (pro 100 ASA), což představuje standard výkonu běžných blesků.
Předností výbojkových blesků je snadná manipulace, možnost synchronizace se závěrkou i dalším bleskem, a velmi krátká doba záblesku.
Další velkou výhodou je, že většina nových bleskových přístrojů je vybavena expoziční automatikou pro několik clonových čísel, signalizací
správné expozice, manuálně volitelným výkonem, měnitelným úhlem
světelného paprsku (transfokátorem), možností připojení externího
zdroje elektřiny, případně dalšími doplňky, které navyšují užitnou hodnotu přístroje.
Nevýhodou výbojkových blesků je bodový zdroj světla, který vytváří
tvrdé osvětlení a dále výrazný úbytek světla se vzdáleností, což je způsobeno umístěním výbojky v přesně směrovaném reflektoru.
Při delším pobytu v silně vlhkém prostředí dochází u většiny blesků
k poklesu výkonu, což může ovlivnit expozici, zejména pokud nepracujeme s automatikou blesku a volíme clonu výpočtem.
Připojení blesku k aparátu se provádí kablíkem na synchronizační
kontakt závěrky nebo přímo na středový kontakt tělesa aparátu.
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Směrné číslo
Výkon blesků vyjadřuje směrné číslo,
které představuje pro uvedenou citlivost
součin čísla použité clony a vzdálenosti blesku od fotografovaného předmětu
v metrech.
Ve skutečnosti platí uvedené směrné
číslo pro bodový zdroj bez reflektoru.
S reflektorem platí směrné číslo přesně
pro vzdálenost 2 - 4 m, při bližší by mělo
být správně nižší, pro vzdálenost větší
než 4 m vyšší.
Tabulky pro určení správné clony
s touto okolností již počítají. Směrné číslo je udáváno většinou pro citlivost 21
DIN (100 ASA). Pro citlivost o 3 DIN
vyšší se zvyšuje směrné číslo 1,4x, pro
citlivost o 3 DIN nižší se zmenšuje směrné číslo 0,7x.
Pokud byl blesk delší dobu mimo
provoz, doporučují výrobci provést formování kondenzátoru několikerým nabitím.

Fotografování v podzemí
Čas závěrky nastavujeme podle doporučení výrobce přístroje. U štěrbinových závěrek obvykle 1/30 až 1/60 s, u centrálních lze nastavit i časy kratší.
Nutno však upozornit, že délka nastaveného času není v podzemí většinou
rozhodující a je proto lépe zajistit „provozní jistotu“ nastavením delšího času,
nebo otevřít objektiv na čas „B“ a blesk samostatně odpálit bez využití synchronizace.
K selhávání synchronizace dochází velmi často ve vlhkém prostředí při použití dlouhých kablíků a prodlužek, případně též při použití opticko-elektronických synchronizátorů.
Při fotografování rozlehlejších chodeb a dómů nevystačíme s jedním zábleskem. Clonové číslo pro větší počet záblesků určíme ve vztahu:


hledaná clona = vypočtená clona .√počet záblesků
příklad: pro směr. č. 28 a 10 m bude hledaná clona při čtyřech záblescích:

28 
—  √4=5,6
10
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Optický synchron
Je velmi užitečná pomůcka
zvláště při fotografování dynamických scén nebo při absenci
pomocníků - osvětlovačů.
Zařízení zajišťuje synchronní
odpálení dalších výbojkových
nebo žárovkových blesků.
Čidlo je nutné umisťovat proti
směru záblesku iniciačního
blesku. Na větší vzdálenosti
dochází často k selhání.

Fotografování v podzemí
Obdobně pro zjištění počtu záblesků při zvolené cloně platí vztah:
2
zvolená clona
počet záblesků = (——)
vypočtená clona pro 1 záblesk

příklad: pro směrné č.25 a 9 m bude clona 2,8. Chceme-li použít clonu 8, bude
počet záblesků:

8 2
(—) = 8
2,8
V praxi nejsou ani tyto nejjednodušší výpočty oblíbené a proto vyhovuje nejlépe tabulka, ze které přímo určíme počet záblesků pro zvolenou clonu:
Clona
vypočtená
pro
1 záblesk

2

3

1
1,4
2
2,8
4
5,6

1,4
2
2,8
4
5,6
8

1,7
2,4
3,4
4,8
6,8
9,5

Počet záblesků
4
6
8
Hledané clonové hodnoty
2
2,4
2,8
2,8
3,4
4
4
4,8
5,6
5,6
6,8
8
8
9,5
11
11
13,6
16

12
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3,4
4,8
6,8
9,5
13,6
19

4
5,6
8
11
16
22

Tabulka č.1
Uvedený způsob výpočtu vychází z předpokladu, že nasvětlování prostory provádíme z jednoho stanoviště.
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Fotografování v podzemí
Další způsob fotografování rozlehlejších prostor spočívá v postupném prosvětlování záběru z různých míst. Pro tuto často používanou metodu nelze stanovit obecný
vztah pro osvit a snímky touto metodou exponované bývají někdy dobré, jindy získáme
neskutečně vyhlížející „strakaté“ záběry. Platí zde pravidlo, že osvětlováním prostory
z menšího počtu stanovišť získáme snímky kvalitnější.
Intenzita osvětlení není u zábleskových přístrojů ovlivněna odrazem od prostředí.
Korekce je nutno brát při fotografování extrémně tmavých nebo světlých objektů, při
šikmém osvětlení a při fotografování na kratší vzdálenosti s použitím mezikroužků.
Pro šikmé osvětlení a při fotografování s mezikroužky provedeme korekci clonového čísla opravnými koeficienty, které jsou uvedeny v následující tabulce.
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Zobrazovací
měřítko

k1

úhel sklonu osvětlení
od osy objektivu

k2

1:10
1:4
1:2,5
1:1

0,9
0,8
0,7
0,5

20°
40°
60°
90°

0,97
0,87
0,71
0,41

Tabulka č.2
Pro úplnost je nutno dodat,
že při použití předsádkových
čoček není nutné clonové
číslo z hlediska zobrazovacího měřítka opravovat.

Fotografování v podzemí
Tabulka č.2 předkládá matematickou závislost korekce
clonového čísla, ale pro praktické použití, kdy exponujeme
šikmým osvětlením a současně používáme mezikroužky, je
nevhodná. Pro výpočet korigovaného clonového čísla by
bylo zřejmě nutno použít kalkulačku. Pro vážné zájemce o
fotografování makrosnímků doporučujeme vypracovat
tabulku udávající přímou vzdálenost blesku v cm od osvětlovaného objektu v závislosti na vysunutí objektivu a úhlu
osvětlení od osy objektivu. Tabulku je vhodné zpracovat
i s ohledem na maximální hloubku ostrosti, pro nejvyšší clonění objektivu.
Příklad řešení je uveden v tabulce č.3. Tabulka je zpracována pro následující podmínky:
- film 100 ASA, formát 60x60 mm
- směrné číslo blesku 25
- clona 1:22
- objektiv f=80 mm
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vysunutí
objektivu
[mm]

k₁

10

0,88

30

0,77

20
40
50
60
70
80
90

100
120

0,85
0,68
0,62
0,59
0,55
0,49
0,46
0,41
0,33

Tabulka č.3

úhel osvětlení od osy objektivu [°]/k2

0°/1,0

30°/0,92

60°/0,71

90°/0,41

100

92

71

41

87

80

62

36

vzdálenost blesku od objektu [cm]
96
77
70
67
62
56
52
46
37

89
71
65
62
57
51
48
42
34

69
55
50
48
44
39
37
33
27

40
32
29
27
26
23
21
19
15

Fotografování v podzemí
5.2. Bleskové žárovky (vakužárovky)
Bleskové žárovky jsou skleněné baňky s tenkým hořčíkovým drátkem nebo
folií. Zapalují se přímo z malé baterie proudem 0,5 A nebo prostřednictvím
kondenzátoru napájeného baterií. Vyrábějí se s čirou baňkou, nebo s baňkou opatřenou modrým transparentním nátěrem, který nahrazuje funkci
převodního filtru při práci s barevným materiálem pro denní světlo. Použití
žárovek je jednorázové, záblesk trvá asi 1/25 sec a je proto vhodné pracovat
se stativem. Pro synchronizaci nastavujeme čas závěrky na 1/10 sec nebo
používáme kontakt M. Směrné číslo žárovek se pohybuje v rozmezí 20-50
pro film 100 ASA. Pro větší světelný výkon je možno paralelně spojit větší
počet žárovek a současně je též odpálit. Příslušné clonové číslo se pak stanoví
shodně, jako u většího počtu záblesků výbojkového blesku.
Použití bleskových žárovek je obdobné jako u výbojkových blesků.
Výhody spočívají v konstantní síle záblesků bez ohledu na vlhkost prostředí
(odpálení žárovek můžeme provádět i pod vodou). Současným odpálením
několika žárovek lze zvýšit výkon záblesku. Pro výpočet clonového čísla více
současně odpálených žárovek platí shodné vztahy uvedené pro výbojkové
blesky.
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Bleskové žárovky dnes nelze bohužel běžně koupit, i když v zahraničí
se stále vyrábějí. Pokud se vám je
přeci jen podaří získat, je pravděpodobné, že připojovací patice i
výkon budou rozdílné.
Pro vynikající vlastnosti tohoto typu
osvětlení se ale vyplatí improvizovat.

Fotografování v podzemí
K nevýhodám bleskových žárovek patří poměrně vysoké provozní
náklady a menší pohotovost. Při fotografování na barevný inverzní materiál
dochází i při použití žárovek s modrou baňkou k posunu podání do červené
části spektra. Správné reprodukce barev lze dosáhnout při použití korekčního modrého filtru hustoty B3 a prodloužit expozici 2x, tedy o 1/2 clonového čísla.
I přes vyšší provozní náklady je fotografování s žárovkovými blesky
oblíbené u špičkových fotografů, zejména pro možnost zvýšení intenzity
záblesku a měkké prostorové prosvětlení. Žárovky odpálené bez odrazového reflektoru osvětlí prostor všemi směry a umožňují tak inscenovat působivé snímky s protisvětlem. Nutno však upozornit, že směrné číslo udávané
výrobci uvažuje s umístěním žárovky v reflektoru a při odchylné aplikaci je
potřeba počítat s nižší hodnotou směrného čísla.

Ve fotobazarech lze někdy za pár
korun nalézt nádherné „hračky“, které
jsou však většinou zcela funkční.
Tento miniaturní odpalovač lze přes
synchrokabel připojit jak na centrální
kontakt, tak k optickému synchronu.
Spolehlivost je vynikající.

Tip
Pro zvýšení výkonu lze více žárovek
spojit do věnečku. Tento způsob je
nejspolehlivější pro odpálení všech
žárovek.
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Fotografování v podzemí
5.3. Halogenové lampy
jsou napájené bateriemi, používají se běžně při natáčení videozáznamů, lze je
též použít jako světelného zdroje při fotografování v podzemí.
U digitálních fotoaparátů a kamer s možností nastavení automatického
řízení času závěrky je výhodné zvolit režim „časová automatika“ resp. k manuálně nastavené cloně bude přidělen potřebný čas otevření závěrky.
Při manuálním nastavení je podmínkou použití dobrého expozimetru pro
stanovení správné expozice.
Protože budeme exponovat převážně s delšími časy, je nezbytný stativ.
Velkou výhodou halogenových lamp je, že umožňují velmi dobře volit směr
osvětlení a získat jasnou představu o výsledném efektu. Osvětlování je možno
provádět souběžně několika lampami nebo jednou lampou postupně z různých
stanovišť, obdobně jako je uvedeno u výbojkových blesků.
K nevýhodám patří poněkud větší hmotnost a nutnost použít při fotografování na barevný materiál pro denní světlo (5 500° K) korekční modrý filtr B12.
Hodnoty expozice naměřené expozimetrem musíme prodloužit přibližně 4x,
tedy odclonit o dvě clonová čísla.
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Fotografování v podzemí
5.4. Acetylenová lampa
je v jeskyních nejpřirozenějším zdrojem světla, který je téměř vždy k dispozici. Nízký světelný výkon acetylenového hořáku však umožňuje pořizovat snímky jen vysloveně statického charakteru na malé vzdálenosti a to
pouze na černobílý materiál. Tím je tento světelný zdroj předurčen k fotografování drobné krápníkové výzdoby. Výhodou je měkké osvětlení, což
je zejména žádoucí u snímků detailů a dále možnost přesně předem zjistit
výsledný efekt osvětlení snímaného motivu.
Expoziční časy je možno zjistit dobrým expozimetrem nebo využít
vestavěné automatiky fotoaparátu.
Využití acetylenové lampy pro barevnou fotografii je problematické.
Teplota chromatičnosti acetylenového hořáku je nejen nízká, ale do
značné míry i závislá na směšovacím poměru acetylenu se vzdušným
kyslíkem, tedy i na technickém stavu hořáku. Pro dobrý hořák, to je pro
plamen s nejvyšší teplotou chromatičnosti, by bylo nutno použít pro film
vyvážený na teplotu 5 500°K převodní modrý filtr hodnoty B22, což představuje přibližně prodloužení expozice 8x, tedy o čtyři clonová čísla.
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Fotografování v podzemí
5.5. Zábleskové slože
zaujímají v jeskynní fotografii významné postavení. Největší předností složí je
prakticky neomezený světelný výkon, což umožňuje pořizovat snímky i největších prostor. K dalším výhodám patří měkké osvětlení, malý úbytek světla se
vzdáleností, nízká pořizovací cena, malá hmotnost a odolnost při transportu.
Nevýhodou je poněkud menší pohotovost. Znečištění ovzduší kouřem a především mlhou vzniklou kondenzací vzdušné vlhkosti na jemně rozptýleném oxidu
hořečnatém znemožňuje pořízení dalších snímků v nejbližším okolí po dobu
i několika hodin po odpálení slože. Použití složí je vhodné pro snímky středních
a velkých prostor.
S použitím převodních modrých filtrů můžeme fotografovat i na barevnou
inverzi pro denní světlo. Vyhovují převodní modré filtry B6 až B12 v závislosti na
komponentech, ze kterých je slož sestavena.
V „pravěku fotografie“ patřily zábleskové slože a zařízení na jejich aplikaci k neopomenutelné výbavě fotografů. V poválečném období však byly
zábleskové slože zcela vytlačeny modernějšími osvětlovacími metodami, jejich
průmyslová výroba byla zastavena a prodej v obchodech zanikl. Zájemcům
o využívání tohoto světelného zdroje nezbývá, než si zábleskovou slož svépomocně připravit.
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Fotografování v podzemí
Zábleskových složí a návodů na jejich přípravu je velké množství. Jsou to směsi
okysličovadla, hořlaviny a případně též dalších přísad. Jako okysličovadel se používá
chlorečnanů, chloristanů a dusičnanů zemito-alkalických kovů (draslíku, baria, příp.
stroncia). Hořlaviny jsou především hořčík, hliník nebo jejich slitiny. Slože nemusí být
připravovány ve stecheometrických (slučovacích) poměrech. Nejvhodnější jsou slože
se zápornou kyslíkovou bilancí, neboť dávají větší tepelný efekt a tím i světelný výkon.
Z bezpečnostního hlediska není vhodné používat hořlaviny příliš jemně zrněné (např.
hliník určený k pigmentaci nátěrů), rovněž použití hořlaviny hrubě zrněné (špony) není
vhodné, protože z hořící slože odletují jiskry, které kromě nebezpečí popálení osob
mohou negativně ovlivnit i exponovaný snímek. Slože, kde je použito společně hliníku
a hořčíku, případně dalších kovů, nejsou stabilní, při navlhnutí vytvářejí elektrický
článek. Výhodnější je použití slitin (např. 54% Mg a 46% Al). Přísady se používají jednak
pro dodržení vhodného spektra plamene, jednak ke zrychlení, či zpomalení hoření.
Z velkého množství návodů na výrobu složí lze pro fotografování v podzemí doporučit dále uvedenou slož, která je bezpečná a vyhovuje pro černobílou i barevnou fotografii. Doba hoření je závislá na zrnitosti hořčíku a pohybuje se okolo 1/15 s. Použití
stativu je proto nutnou podmínkou úspěchu.
Doporučený převodní filtr pro barevný inverzní film na denní světlo 5 500°K je modrý
filtr B12. U digitálních fotoaparátů je nutné nastavit správně vyvážení bílé.
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Fotografování v podzemí
Složení: chloristan draselný 30%, hořčík 70%
Dávkování je uvedeno v gramech pro inverzní barevný film (5 500°K) citlivost 100
ASA a převodní filtr B12. Při použití digitálního fotoapárátu i se správným nastavením
WB je nutno zkrátit expozici 4x - tedy o dvě clonová čísla přiclonit.
Tabulka č.5
clona

4

6

8

8
5,6
4

1,5
0,9
0,6

2,1
1,3
0,8

3,0
1,8
1,1

vzdálenost [m]
10
15
dávka [g]
4,2
7,1
2,4
4,2
1,5
2,5

20

30

40

9,5
5,6
3,4

16
9,2
5,6

21
13
8

Poznámky k použití zábleskových složí:
- vzdálenosti udávané pro dávkování jsou vzdáleností stanoviště slože od osvětlovaného motivu, nikoliv aparátu
- dávkování slože je nejvhodnější provádět objemovým měřením, odměrku snadno
vyrobíme z průhledné nádobky ocejchované podle sypné váhy slože
- uváděné dávkování je průměrné, korekci je nutno provádět zacloněním o 1/2 clonového čísla v uzavřených a světlých prostorách, a odcloněním až o 1 clonové číslo
v otevřených, tmavých a mokrých prostorách s minimální odrazivostí světla.
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Fotografování v podzemí
Doporučená záblesková slož je bezpečnostního charakteru, nehrozí její samovznícení
a splodiny hoření nejsou jedovaté. Přesto dodržujte při práci následující bezpečnostní
opatření:
- slož připravujte ze suchých a zaručených chemikálií, nepoužívejte příliš jemně
zrněného hořčíku ani hrubých částic (špony, hobliny), které při hoření odletují v podobě žhavých jisker
- slož přepravujte v lahvičce z umělé hmoty s těsným uzávěrem, neberte sebou větší
množství, než uvažujete spotřebovat na exkurzi
- při odměřování dávky nekuřte a nepřibližujte plamen lampy blíže než 0,5 m
- po odměření dávky uzavřete zásobní lahvičku a odložte ji na bezpečné místo
mimo dosah plamene
- pro uložení slože používejte malou podložku z hliníkového plechu, nebo ji ukládejte na malý kousek mikrotenové fólie (zabráníte navlhnutí a zajistíte tak dokonalé
shoření dávky)
- zapálení provádějte elektrickým palníkem nebo zápalnou šňůrou, kterou koupíte
v zábavné pyrotechnice
- zapalování provádějte nataženou rukou, ustupte do vzdálenosti 1,5 - 2 m a odvraťte obličej.
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Fotografování v podzemí
5.6. Hořčíkové pásky
Hořčíkové pásky jsou určitou obdobou zábleskových složí. Umožňují však pořizovat
pouze snímky vysloveně statického charakteru. Pásek hořčíku (nebo tenký drátek)
lze lehce zapálit acetylenovou lampou a hoří rychlostí cca 1,5 cm/s. Podmínkou pro
úspěšné hoření je dostatečný přístup vzduchu. Pásek je nutno zavěsit na skalní výstupek, stativ nebo jej držet v ruce tak, aby se ničeho nedotýkal. V opačném případě
dochází k jeho zhasnutí. Produkt hoření - oxid hořečnatý, vzniká ve vločkovité formě,
zamlžení prostory je minimální a nevylučuje další fotografování. Touto vlastností se
použití hořčíkových pásků odlišuje od zábleskových složí.
Pro korekci teploty světla při fotografování na inverzní film 5 500°K vyhovuje převodní
modrý filtr B6 až B9. U digitálních fotoaparátů je nutné nastavit vyvážení bílé pro halogeny.
Dávkování provádíme odměřením délky pásku – viz tabulka 6.
Tabulka č. 6.
clona

4

6

Vzdálenost v [m]
8
10
délka pásku v [cm]
125
165
75
105
45
60

12

8
60
90
220
5,6
40
55
130
4
25
30
75
Poznámka k tabulce č. 6:
Údaje jsou uvedeny pro inverzní barevný film 5 500°K citlivosti 100 ASA,
modrý filtr B6 a hmotnost pásku cca 1 g/100 cm.
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15
290
170
100
převodní

Fotografování v podzemí
6. Zásady pořádání fotoexkurzí
Důležitým předpokladem úspěchu je kromě technického vybavení též vlastní organizace fotoexkurze.
Při fotografování v podzemí je nezbytná účast dalších osob, které zajišťují osvětlení. Tato nutnost vychází již ze skutečnosti, že fotograf nemůže současně pozorovat snímaný záběr od přístroje a zároveň osvětlovat. Bez pomocníků lze pořizovat snímky jen
obtížně. Výjimkou jsou jen informativní záběry s bleskem umístěným přímo na aparátě
a využití digitálních fotoaparátů s příslušenstvím a strategií skládání motivů na PC.
Je proto vhodné koncipovat exkurze jako fotografické a požadovat po účastnících,
aby se podřídili potřebám fotografů. Optimální jsou tři pomocníci dostatečně informovaní o problematice fotografování v podzemí.
Pokud chceme vytvořit působivou prezentaci ze speleologické akce, je třeba zajistit
dostatek materiálu, ze kterého budeme v teple domova „vařit“. Podobně jak nám učitelé
českého jazyka vštěpovali osnovu každé slohové práce, i chystané dílo by mělo mít
předem připravený seznam motivů.
Vodítkem může být tento seznam, jehož nafotografování bychom měli při vlastní akci
alespoň rámcově dodržet:
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Pozor!
Účast většího počtu osob
při fotografování není
z praktické
zkušenosti
účelná. Kombinovat fotoexkurze s jinou činností,
např. s mapováním, prolongačními pracemi apod.
není vhodné. Různorodé
činnosti se vzájemně rušivě
ovlivňují.
Při větším počtu účastníků
dochází často k zamlžení
prostory v důsledku odpařování vody z overalů
a dechem, což znemožňuje pořízení kvalitního
snímku.

Fotografování v podzemí
Seznam motivů pro vytvoření prezentace:
1.
2.
3.
4.

Příprava akce, cesta k jeskyni (materiál, zavazadla, dopravní prostředky...)
Vchod a okolí (správní budova, základní tábor, krasová krajina ...)
Důležité dokumenty (mapy, náčrty sifonů, vrcholové knihy ...)
Charakteristické záběry z jeskyně
(působivé a kvalitní obrazy, sdělující celkovou charakteristiku lokality )
5. Akční a dokumentární záběry (rozšiřování chodby, čerpání sifonu, geologie, fauna ...)
6. Lidé (portréty aktérů při různých činnostech)
7. Doplňky (motivy vhodné jako podklady, nebo pro tvorbu grafických prvků)
Před vlastní exkurzí provedeme kontrolu veškerého technického materiálu, náhradních
filmů ev. paměťových karet, stavu baterií a doplníme všechno potřebné. Pro zapomnětlivé a roztržité fotografy se doporučuje opatřit přepravku seznamem veškerého materiálu a kontrolu provádět podle tohoto seznamu.
Přístroje a pomůcky, o kterých s jistotou víme, že je nebudeme na zamýšlené exkurzi potřebovat, nebereme s sebou. Nové přístroje a pomůcky vyzkoušíme zvláště
pečlivě a nacvičíme si jejich dokonalé ovládání před exkurzí.
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Fotografování v podzemí
Do podzemí vstupujeme v čistých overalech, zaschlé bláto z předešlých exkurzí vytváří prach, který neprospívá optice. Čistotu rukou zajišťujeme pracovními rukavicemi,
které před vlastní manipulací s přístroji odkládáme.
Veškeré pomůcky a zejména přístroje odkládáme při manipulaci do přepravek,
nebo alespoň na plastovou folii, zajistíme tím maximální možnou čistotu a eliminujeme
též mechanické poškození. Odkládání materiálu provádíme pokud možno na „bezpečné“ místo, mimo průstupové cesty. Nebezpečné je zejména ponechávat aparát na
stativu, odkládat jej do suťového svahu, nebo v místech intenzivního vodního skapu.
S fotografováním je nejvhodnější začít na nejvzdálenějším místě jeskyně. Při průstupu vytipujeme vhodné motivy snímků, zhodnotíme časové možnosti a postupujeme
pak směrem k východu.
U snímků s nejistou expozicí, případně i u snímků, na kterých nám obzvláště záleží,
je vhodné zapisovat expoziční hodnoty, případně schematicky poznačit rozmístění světel. Získáme tím velmi cenné údaje nejen pro případné opakování snímku, ale i cenné
informace pro další práci. Digitální fotoaparáty si řadu údajů pamatují. Při přeuložení
v počítači se však mohou ztratit. V případě potřeby je proto vhodné zapsat informace
před přeuložením.
Po ukončení akce provedeme řádné ošetření a očištění materiálu i přepravních
obalů, pokud možno ještě před zaschnutím bláta. Laboratorní zpracování filmů, případně předání ke zpracování, provedeme bez zbytečných odkladů.
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Tip
Při přechodu z chladnějšího prostředí do teplejšího
a vlhkého podzemí dochází ke kondenzaci vody na
optice. Otírání optiky není
většinou účinné a rosení objektivu se po očištění opakuje. Tomuto nepříjemnému
jevu je nutno předcházet
již při přesunu chladným
prostředím. Fotopřístroj přepravujeme proto tak, aby
nedošlo k jeho prochlazení
(například pod svrchním
oděvem, v kabině auta
apod.). Pokud zjistíme, že
k orosení objektivu došlo,
zahřejme zakrytovaný objektiv dostatečně v rukách
a pak teprve, pokud je to
nutné, očistíme objektiv
hadříkem.

Fotografování v podzemí
7. Volba záběru a umístění světla
Nejdůležitějším problémem při fotografování v jeskyních není
jen určení správné expozice, ale i volba vhodného způsobu osvětlení snímaného námětu. Umístění světla určuje především obsah
snímku, případně náš záměr, jak má výsledný obraz působit.
U převážné většiny snímků požadujeme, aby osvětlením byla
zdůrazněna trojrozměrnost fotografovaných objektů a vyjádřeno jejich rozložení v prostoru. Úspěchu dosáhneme pouze při
plastickém osvětlení snímaného objektu či prostoru a dostatečnou
hloubkou osvětlení.
V členitém a různorodém prostředí jeskyní nelze určit jednoznačně pravidlo o umístění světelného zdroje a je nutno postupovat podle charakteru prostory a fotografovaného námětu. Pro
snímky na kratší a střední vzdálenost můžeme vhodnou polohu
světla určit tak, že pozorujeme z místa kamery zvolený záběr
a pomocník provádí podle našich pokynů osvětlování prostoru
acetylenovou lampou z různých míst. V zásadě je možno konstatovat, že umístění světla u přístroje je vhodné pouze pro informativní snímky, případně pro reportážní záběry osob při činnosti.
Získané snímky budou ovšem ploché, příliš kontrastní a rušivě
bude působit též úbytek světla ve směru záběru.
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Změňte si pozice světel!
1. čelní světlo
2. čelní + protisvětlo
3. dvakrát čelní

Fotografování v podzemí
Mnohem výhodnější je osvětlení šikmé až boční. Působivé snímky získáme i s vhodně umístěným protisvětlem.
U výbojkových a žárovkových blesků je možno s výhodou
provádět osvětlení před objektivem, postačí zastínění menší
překážkou nebo osobou. U bleskových složí můžeme tuto
metodu uplatnit jen tehdy, pokud slož umístíme do větších
výklenků, boční chodby nebo za větší skalní blok či pilíř.
Světlo umístíme v úrovni objektivu a výše. Nevhodné je
situování světla na dno jeskyně, čímž nejen, že vznikají
rušivě působící dlouhé stíny od nerovností dna a větších
balvanů, ale ztrácíme i značnou část světla. Této chyby se
často dopouštíme při fotografování s bleskovou složí. Slož
je vhodné ukládat na výstupky stěn, vyšší balvany apod.,
případně používat samostatného upraveného stativu.
Velké dómy a rozlehlejší chodby neosvětlíme většinou
jedním zábleskem, případně několika záblesky z jednoho
stanoviště. Snímky takovým způsobem exponované mají
většinou přesvětlená bližší místa a nedosvětlená vzdálenější.
Osvit proto provádíme z jednoho hlavního stanoviště tak,
abychom obsáhli hlavní motiv a z dalších pomocných sta-
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novišť prosvětlíme další místa. Počet pomocných
stanovišť volíme pokud možno co nejmenší. Při
osvětlování z různých míst vznikají zmnožené stíny,
které působí na diváka rušivě a nepřirozeně.
Při osvětlování složí postupujeme s ohledem
na zakouření prostory. Zapalujeme nejprve slož
za aparátem a pak před aparátem. V opačném
postupu naexponujeme s největší pravděpodobností oblak kouře a znehodnotíme tím snímek.
Kombinování různých světelných zdrojů s odlišnou teplotou chromatičnosti je nutno vždy zvážit při
fotografování na barevný materiál. Rozdíl 1 500°K
je únosnou hranicí, při větším rozdílu nedosáhneme
již barevně vyváženého snímku. Jako markantní
příklad diference barevného zobrazení lze uvést
např. oranžové skvrny od světla acetylenové či
důlní lampy při fotografování s výbojkovým bleskem.
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Při metodě postupného osvětlování je nutno zabránit pohybu
světelného zdroje před otevřeným
objektivem, nebo pohybu aparátu oproti statickému světelnému
zdroji. Zabráníme tak znehodnocení snímku nežádoucími světelnými stopami.
Záběr volíme podle námětu
a úmyslu, co chceme snímkem vyjádřit. Chodby a dómy fotografujeme
tak, aby bylo zobrazeno dno a pokud možno obě stěny při ostrosti ve
vzdálenosti 3 - 4 m před kamerou.
Podle požadované hloubky ostrosti
volíme clonění objektivu.
Snímky krápníkové výzdoby
provádíme tak, aby zachytily u stalagmitů a stalaktitů dostatečně též
dno či strop jeskyně. Nátekové
sintry fotografujeme tak, aby
snímek zobrazil i přechod výzdoby
na skalní stěnu.

37

Pozor!
Při osvětlování propastí zohledněte profil
prostory na dně, kde
bývá umístěn hlavní
zdroj světla.
Hluboké šachty jsou
jednou z mála jeskynních částí, u kterých
bývá udán rozměr. Je
hrubou chybou dávkovat např. magnesiovou slož podle této
informace. Popředí
snímku pak bývá přesvětleno.
V úzkých šachtách
je vhodné použití silných halogenových
reflektorů.

Fotografování v podzemí
Většina snímků z jeskyní nedává představu
o velikosti objektu. Je proto nutné, zejména u velkých prostor a při rozměrné krápníkové výzdobě,
doplnit do záběru pro srovnání osoby nebo vhodné
předměty. Situování těchto předmětů a osob volíme
tak, aby netvořily dominantu snímku, umísťujeme je
proto až za polovinu celkové vzdálenosti. Osoby
fotografujeme pokud možno při činnosti, statická postava působí nepřirozeně. Rovněž volbu
předmětu provádíme podle charakteru prostory,
nefotografujeme např. prostoru bez vody s nafukovacím člunem, nebo krápníkovou výzdobu se
zabláceným nářadím.
Drobnou krápníkovou výzdobu můžeme fotografovat, zejména na filmy s nízkou citlivostí bez
nebezpečí vzniku halace, s přiloženou zapálenou
lampou, která nejen, že poskytne rozměrově představu o výzdobě, ale oživí i snímek.
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Pozor!
Fotografovaní speleologové vyčkávající několik minut na připravení záběru,
zaujmou většinou „línou“ polohu.
Je plně v režii fotografa, aby postavil
manekýna do vhodné pozice.

Fotografování v podzemí
Při fotografování makrosnímků je
poměrně obtížné dosáhnout nejen dobré
ostrosti, ale i eliminovat nedostatečnou
hloubku ostrosti. Nastavíme proto maximální
zaclonění objektivu a volíme plošný motiv.
Působivé jsou snímky s tmavým pozadím.
Rušivě působí zejména neostré osvětlené
části obrazu (například brčka, která jsou
v záběru již mimo zónu hloubky ostrosti).
Osvětlení provádíme nejlépe výbojkovým
bleskem s prodlouženým synchronním kablíkem. Pro makrosnímky jsou nejvhodnější
jednooké zrcadlovky s mezikroužky, nebo
s měchovým zařízením, případně digitální
fotoaparáty s režimem
makro
nebo
s možností použití předsádek. Expozici upravujeme prodlužovacími faktory (kap. Zdroje
světla a expozice tab. 2 a 3). Dokonalého
zaostření při fotografování „z ruky“ docílíme nejlépe pohybem celého fotopřístroje.
Použití běžného stativu není většinou možné,
výhodné jsou stativy s možností výškového
nastavení.
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Rada
Při fotografování makro
snímku používáme krátké časy se synchronizací
blesku. Zamezíme tak nežádoucímu posunu odstínu motivu, který může být
ve větší míře ovlivněn tvým
světlem (karbidkou).

Fotografování v podzemí
8. Digitální fotografie
Při zpracování černobílé fotografie je nutná retuš a řada dalších praktik typu nadržování
či clonění terčíky při zvětšování. Zpracování klasické barevné fotografie je podmíněno
zase správnou barevnou filtrací, u inverzních filmů přímo v terénu. Tyto poměrně složité
procesy vyžadovaly značné zkušenosti fotografa i obsluhy při zvětšovacím procesu.
Digitální fotografie se naopak přímo nabízí k složitým retuším a k vybouření kreativity
fotografa - grafika v jedné osobě.

8.1. Pořízení záběrů
Práce s digitály je jednodušší. Není třeba používat konverzní filtry. Teplotu světla korigujeme nastavením vyvážení bílé (WB). Zaostřujeme vždy v manuálním režimu. Při
použití externích blesků nastavujeme manuálně také expozici resp. clonu. Používáme
automatiku blesku nikoliv fotoaparátu. Při použití magnesiových složí dbáme na přesné
dávkování. Snímky nelze pro zadýmení ihned opakovat, jak jsme u digitálů zvyklí.
Vedle obecných pravidel z kapitol Zdroje světla a expozice a Volba záběru a umístění světla lze v jeskyních pořídit speciální snímky pro metodu skládání motivu nebo
napojování snímků.
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8.2. Výběr fotografií
Po stažení fotografií do počítače nadchází etapa třídění. Pokud nedošlo k vytřídění již ve fotoaparátu
je nutné nepovedené fotografie vymazat. Z motivů, které máme exponovány vícekrát musíme vybrat
jen ten nejlepší a zbývající nekompromisně zahodit!
Pro budoucí práci je výhodné vytvořit několik tématických adresářů a snímky do nich roztřídit.

8.3. Editace fotografií
Dnes již existuje nepřeberné množství aplikačních programů k editaci digitálního obrazu. Jak správně
digitální obraz upravovat lze nalézt v jednotlivých manuálech nebo jiné odborné literatuře.
Základní pravidla:
1. Soubor je nutné uložit do jiného formátu (.psd,.tif,.eps) než je komprimační .jpg. Při každém uložení
se obraz ve formátu jpg přepočítá a zvlášť u záběrů s vysokou hladinou šumu bude výsledná kvalita
rapidně klesat.
2. Režim RGB má největší barevnou škálu. Pokud převedete RGB dokument do CMYK (pro potřebu
ofsetového tisku), nikdy nezískáte barvy, které měl obraz před převodem.
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8.4. Metoda spojování více snímků
Jeskyně je díky absolutní tmě dokonalý ateliér. Šikovný fotograf může tmy
dokonale využít. Poměrně jednoduchá je metoda fotografování „na dvakrát“.
Exponujeme zvlášť vrch a po přestavení fotoaparátu pak spodek motivu. Složením v počítači téměř zdvojnásobíme rozlišení dig. fotoaparátu.
Postavení světel je třeba dodržet stejné pro všechny snímky. Touto metodou
lze fotografovat také panoramatické motivy, propasti nebo vysoké chodby.
Spojení snímku je výhodnější provést manuálně, kdy můžeme výhodně volit
oblast prolnutí.
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Pozor!
Při skládání panoram mohou být
problematické pravidelné linie.
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8.5. Vytvoření motivu z více snímků
Na dalších řádcích je představena metoda, kterou lze efektivně
použít jen v kombinaci s digitálním fotoaparátem. Metoda může
být samoobslužná. Fotograf postrádající pomocníky zastane funkce
osvětlovačů i manekýnů z kapitoly Zásady pořádání fotoexkurzí.
Digitální fotoaparát umístíme na stativ. Závěrku nastavíme na samospoušť s vhodnou zvukovou signalizací. Obligátní fotografův pokyn
osvětlovačům: „Jedna, dva, tři, blesk“ může dnes „křičet“ i fotoaparát a nedýchá si při tom před objektiv. Clona koresponduje s nastavením automatiky blesku. Čas závěrky by měl být min. 0,5 s pokud
budeme odpalovat blesk manuálně. Můžeme se také spolehnout na
optický synchron pak je nutné upravit režim blesku vestavěného do
fotoaparátu na jeden záblesk. Exponujeme popředí motivu.
Efektivní je skládat motiv ze dvou
maximálně ze tří záběrů. V jeskyni
samozřejmě můžeme naexponovat
více snímku, které až doma po vyhodnocení smažeme. Orientační kontrolu správné expozice a ostrosti je
výhodné provést již při fotografování.
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Vyhodnocení exponovaného
záběru je nutné provést přímo
na stativu. Dle potřeby jej
můžeme zopakovat. Podobně
nastavíme parametry pro
zadní motiv. Uvědomme si,
že vedle různé clony a času
závěrky, můžeme zvolit i jiné
vyvážení bílé. To nám umožní
použít na pozadí motivu jiný
typ světla (magneziovou slož
nebo
halogeny).
Dbejme
však na to, abychom nepohli
stativem ani fotoaparátem.
V čase běhu samospouště* si
přejdeme na jiné místo osvětlovače. Exponujeme pozadí
motivu.
Výsledný snímek vznikne sloučením obou expozic a odmazáním nepotřebných částí z horní
vrstvy.
*U některých typů fotoaparátů
lze využít dálkového ovladače a
spustit závěrku na dálku.

44

Fotografování v podzemí
9. Využití fotografií, archivace
Fotografiemi a diapozitivy předkládanými veřejnosti reprezentujeme nejen naši osobu,
ale často ukazujeme i výsledky činnosti širšího kolektivu speleologů. Musíme proto
přistupovat ke svým fotografiím kriticky a bez emocí. Je vždy vhodné nejprve předložit
výsledky naší práce kritickým připomínkám fotografů a kolektivu zúčastněných
speleologů. Již při fotografování bychom měli postupovat cíleně, s jasnou představou
k jakému účelu budou snímky použity (dokumentace lokality, reportáž z expedice,
propagační materiál, obrazová příloha odborné zprávy apod.). Při kompletaci
tématického souboru z živelně získaných záběrů narážíme na absenci důležitých
snímků.

9.1. Přednášky s diapozitivy
Přednášky patří stále k nejrozšířenějším způsobům prezentace. Doba trvání samotné
projekce by neměla překročit 45 minut. Po ukončení je vhodné ponechat čas na diskusi
a dotazy. Pokud je doba projekce delší, je vhodné udělat přestávku. Téma přednášky
musí být tématicky ucelené, snímky technicky dokonalé a barevně vyvážené.
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Vyvarujeme se především střídání tmavých motivů se snímky s vysokým jasem,
které působí nepříjemně na divákovy oči. Ideální interval střídání obrázků je 10 - 15 sec.
Tato doba je dostatečná k tomu, aby divák „prohlédl“ celý obraz a plynule navázal na
předcházející informaci. Jednotlivé záběry promítáme maximálně 40 sec., při dlouhém
intervalu ztrácí divák souvislosti a začíná se „nudit“; výjimkou jsou jen snímky (mapy,
schemata, panorama apod.), na kterých přednášející předvádí důležité informace
spojené s obsahem přednášky.
Minimální doba projekce, kdy pozorovatel ještě dokáže prohlédnout obraz a vnímat
jeho informaci, je cca 3 - 4 sec. Kratší časy zaznamenává divák jako pouhé „blikání“
projektoru. Snímky řadíme tak, aby na sebe obsahově, případně chronologicky
navazovaly. Slovní doprovod musí být stručný, výstižný a především obsahově vázaný
na obraz.
Použití odborných výrazů a termínů by mělo být voleno s ohledem na publikum
(školní děti, studenti, odborníci apod.) vždy tak, aby obsah přednášky byl srozumitelný.
Tento zdánlivě jednoduchý požadavek činí mnohým lidem potíže a je proto vhodné
svěřit obsluhu diaprojektoru další osobě seznámené s obsahem přednášky a plně se
soustředit na proslov. Pro přednášky tematicky ucelené s perspektivou opakovaného
uplatnění je vhodnou formou diafon. Předpokladem je pevné přiřazení slova a hudby
k obrázkům.
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Diarámečky volíme nejlépe se sklem, odpadá pak problém s doostřováním
obrazu.
Při přípravě PC prezentací dbejte na jednoduchost ovládání. Hledání v nejrůznějších
menu programů působí rušivě. Je vhodné před vlastní prezentací zkalibrovat barevný
výstup resp. komunikaci PC s datovým projektorem.
Uvedené zásady pořádání přednášek se vztahují samozřejmě i na promítání
v rámci přehlídkových festivalů, jako je např. Speleofórum. Striktně je však nutno doržet
časový limit přednášky stanovený pořadateli v propozicích akce, případně o odchylce
od limitu pořadatele v předstihu informovat.

9.2. Využití fotografií pro prezentaci v tisku
Od doby prvního vydání skript se v předtiskové přípravě mnohé změnilo. Svoboda
tisku, nové, moderní počítačové technologie předtiskové přípravy, vznik soukromých
studií a tedy konkurence zapříčinily minimální požadavky na vstupní fotografii či
diapozitiv. Je plně na úvaze fotografa, jak bude výsledný materiál vypadat.
Při výběru fotografií dbejte především na vysokou ostrost, dostatečný kontrast
a pokud zasíláte fotografie do periodik pro širokou veřejnost, také na laickou
srozumitelnost. Na formát fotografií dnes většina vydavatelství neklade důraz. Od
velkých vydavatelství se značným objemem prací nelze ale očekávat žádné větší úpravy
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fotografií (barevné korekce, retuš). Podklad by měl být proto barevně vyrovnaný,
čistý, bez nutnosti dalších retuší. Je možné zaslat barevné fotografie či diapozitivy i do
černobílých periodik.
Důležitá je i otázka formátu a kvality výstupní tiskoviny v souvislosti s kvalitou
a formátem podkladů. Kvalitní kinofilmové diapozitivy lze použít do výstupního formátu
tiskoviny A4 (210 x 297 mm). Větší velikost tiskoviny jak A3 nelze rozhodně doporučit.
Také vyšší citlivost filmu, či horší objektiv (např. některé zoomy nebo kompaktní
fotoaparáty), mohou formát přijatelné tiskoviny srazit na menší než A5.
Pro plakáty a tiskoviny větší než A3 je nutné použít větších formátů diapozitivů.

9.3. Montáž publikace, vytvoření seriálu z digitálního fotoaparátu
Tisknout z digitálních fotografií formáty 9x12 cm, na jiné tiskárně popisy a mapy, vše
znovu lepit do společného alba je věc přinejmenším neefektivní. Opět existuje řada
montážních programů (chytřejších textových editorů), ve kterých je možné složit působivé publikace. Z jednoho dokumentu lze exportovat stránky pro zpracování fotografií
s popisy, elektronické publikace, webové stránky nebo sálové prezentace - seriály. Společným jmenovatelem je export do světově nejrozšířenějšího formátu PDF, který lze bez
problémů využít pro všechna výše jmenovaná media.
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10. Závěr
Účelem této příručky je seznámit zájemce o podzemní fotografii s technickou stránkou
tohoto specifického odvětví fotografie. Samotné zvládnutí techniky fotografování
a organizace fotoexkurzí nezaručuje ještě úspěšné snímky. Nedílnou součástí
fotografování je volba správné kompozice, smysl pro vyjádření obsahu a informace,
které fotograf obrazem sděluje divákovi. Obecně platné zásady pro kompozici obrazu
a jeho výtvarné pojetí platí i pro naši podzemní fotografii. Jsou lidé, kteří mají tuto
schopnost vrozenou. Fotografie však není umění a i člověk bez vrozeného nadání se
může v tomto směru vyučit. Dobrou „školou“ jsou různé akce (Speleofórum, výstavy
fotografií apod.), kde jsou prezentovány výsledky více autorů a lze vzájemně srovnávat
nejen technickou úroveň, ale především působivost snímků. Je dobré se zamyslet nad
obrázky působivými a snažit se analyzovat, proč jsou tyto snímky úspěšné. Rovněž při
prohlížení knih, časopisů a kalendářů se lze poučit a získat řadu podnětů.
Nebojte se předložit výsledky své práce kolegům fotografům, diskutujte, kritizujte,
vyměňujte si zkušenosti. Jen tak lze zdokonalovat výsledky. Nenechte se odradit
neúspěchy!
Dobré světlo, spolehlivé spolupracovníky a pěkné fotografie vám přejí
Igor a Marek Audy
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Děkujeme všem pomocníkům a osvětlovačům, bez
kterých by v jeskyních
prakticky nebylo možné
fotografovat.

Kosovo
2002

Kosovsko-srbská hranice
největší překážka k návštěvě
jeskyně Velká Klisura

Albánské děti v dnes
už etnicky „čisté“ Peči

Roguvská Klisura

Vchod do Velké Klisury
je pod několik set metrů
vysokou skalní stěnou

Bivak rozkládáme již
tradičně v malém a
nepohodlném portálu
Velké Klisury.

Hadia chodba

V užších chodbách
lze popředí využít
k černému orámování snímku

Snímky komínů jsou
často nevděčné a
vypadají nepřirozeně.
Je vhodné použít
měřítko – postavu

Hadia chodba míjí přítokový sifon aktivního
toku. Pod komínem Svalnatá dosahuje
kóty +80 m od vchodu jeskyně. Ve
svém závěru spadá do polosifonu Milicionářů.
Při naší návštěvě v roce
2002 byl polosifon beznadějně uzavřen.
Přesto se v počtu
9 účastníku a v průběhu dvou dní podařilo
vyčerpat
3
cca 60 m vody a
zpřístupnit
tak
nádhernou zadní
polovinu jeskyně
pro další výzkumy.

Působivý modrý nádech
vznikne při použití protisvětla, je-li v jeskyni mlha.

Velika Klisura
Gryka e Male

Nad propastí

Podobné snímky mohou
být povážovány i jako
„testovací“. Kvalitní objektivy vykreslí světelný zdroj
jako hvězdičku.
Špatně konstruované,
vadné nebo špinavé přidají do snímku reflexy.
Motiv bude zamlžen.
Je lepší se pak těchto
snímků vyvarovat nebo
zdroj světla alespoň částečně zaclonit.

V horním
patře
v okolí
Mačího
komínu bylo třeba doměřit několik odboček, na
které před válkou nezbyl čas.

Mačí komín

Oranžový nádech vznikne
od světla karbidky, je-li
závěrka příliš dlouho otevřená.

Přítokový sifon
Metoda skládání motivu

Čerpání
polosifonu
Milicionářů zaměstnalo 9 lidí na 2 dny. Jezero bylo dlouhé přes
20 m. Hladinu jsme
snížili o dva metry.

Odměnou
za
dvoudenní čerpání nám byly
překrásně zdobené chodby za
polosifonem.

Makrosnímek byl osvětlen
pouze acetylénovou lampou.
Vyvážení bíle (WB) je nejlépe
nastavit
manuálně
kalibrací např. na bílý papír.

Bílá chodba
Po otevření polosifonu se výzkumníci rozutekli po méně
prozkoumaných zadních částech jeskyně.
Fotografům
v těchto situacích nezbývá než improvizovat.
Tak také vznikla
samoobslužná
metoda skládání motivů, poprvé popsaná
v těchto
skriptech.

Metoda skládání motivu

Duhový dóm

Korálová chodba

Pečovské
kúpele

Měkké osvětlení
jedinou
magnesiovou složí jsme
volili také pro
značné omezení
pohybu v mokré
propasťovité prostoře Pečovských.

Jeskyně Velká Klisura je dnes nejdelší kosovskou jeskyní s celkovou délkou přesahující 9 km a denivelací 310 m.
Jeskyně odvodňuje část planiny Nedžinat (Žuti kamen
2522 m), která je součástí Pohoří Prokletije.
Jeskyně byla objevena v roce 1995 členy
Slovenské speleologické společnosti.
Speleokluby Červené vrchy a Univerzity Komenského
dodnes
jeskyni
zkoumají a dokumentují.

KONEC

