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Jak na to

Fotografie a !eleznice mají mnohé sty"né body a tém#$ stejné stá$í. 
Ob# jsou dítky pr%myslové revoluce… Fotografie v&stavby !eleznic pat$í 
k nejstar'ím fotodokument%m v%bec. Vlaky mají mnoho fanou'k%, 
kte$í v nich nalézají jakousi podivuhodnou nostalgii kouzla dálek. Téma 
„!eleznice“ je docela 'iroké; jak tedy fotit vlá"ky, podívejme se na to!

Fotografujeme 
!eleznici 

P!vab stroj!

Vlak 
v krajin"

1

2

Snímek lokomotivy nebo !elezni"ního vagonu 
by m#l technicky bezchybn# a vizuáln# zajímav# 
informovat o jejich vzhledu a charakteru. Fotograf 
p$itom obvykle musí vycházet z daného prost$edí 
a mnohdy nemá na vybranou denní dobu po$ízení 
záb#ru, proto!e ta je daná jízdním $ádem. Chce-li 
zachytit ur"it% typ, je takov% fotograf podoben lovci. 
Pro perfektní a zajímav% snímek musí $e&it otázku 
úhl' pohledu, nasvícení, lesk', p$i"em! na zvládnutí 
úkolu b#hem pohybu vlaku nemá mnoho "asu.

Fotografování !eleznice má mnohé sty"né body 
s fotografováním krajiny. I kdy! v%stavba !eleznic 
kdysi znamenala velmi radikální zásahy "lov#ka do 
p$írodního prostoru, v sou"asné dob# ji vnímáme na 
rozdíl od dálnic jako organickou sou"ást !ivotního 
prost$edí. A vlak projí!d#jící krajinou má své osobité 
kouzlo a stojí za to mu n#kdy i mávat… . Pro fotografa 
"ekajícího na „sv'j vlak“ na p$edem vyhlédnutém 
stanovi&ti je nejpodstatn#j&í heslo „B%t p$ipraven“.

#eleznice 
magická3

Sv#t !eleznice má mnoho podob, má svá krásn# tajemná 
a okouzlující zákoutí, ale i své stinné kouty. Tajemno a magi"nost 
nacházíme zejména v jízdách parních vlak' a historick%ch souprav 
v'bec a obecn# v podve"erní atmosfé$e. Z fotografického 
hlediska vyu!íváme pro p'sobiv% záb#r nejr'zn#j&ích 
princip' znám%ch z jin%ch oblastí dopravní techniky.
Na cestách vlakem m'!eme programov# hledat 
a objevovat a mnohdy na n#co bizarního narazíme zcela 
náhodn#. Náhoda ale pomáhá p$ipraven%m .

  No!ní snímek 
vlaku proveden" 
dlouh"m !asem, 
tudí# je vlak 
pohybov$ 
rozost%en". Vlak 
sv"m reflektorem 
osv$tlil vjezdové 
náv$stidlo a blesk 
odpálen" na 
druhou lamelu 
je&t$ zv"raznil jeho 
ramena nat%ená 
reflexní barvou. 
Foto: Martin Válek
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Hledání stanovi!t"
Volba vhodného stanovi&t# pro fotogra-
fování !elezni"ních stroj' je nesmírn# 
d'le!itá, nebo( jde o v%sti!né zachycení 
stroje, jeho krásy, síly a elegance. Stroj 
by m#l b%t zachycen v typické situaci 
technicky co nejlépe. Volbou stano-
vi&t# bere fotograf v úvahu i estetické 
p'sobení, p$i"em! zvlá&( d'le!ité je 
vnímat barvy a kontrasty. Podhled 
monumentalizuje, p$ím% pohled m'-
!e n#kdy p'sobit nudn#, nadhled je 
vhodn% jen n#kdy a spí&e s dopl)kem 
krajiny. Jiné je stanovi&t# pro detail, 
jiné pro celek.

Sv"telné podmínky
Volba sv#teln%ch parametr' m'!e mít 
zcela zásadní v%znam pro hodnocení 
kvality snímku. N#kdy je dokonce nut-
no po"kat na p$íhodnou ro"ní dobu, 
kdy bude osv#tlení a nezbytné okolí 
k dosa!ení fotografovy p$edstavy co 
nejp$íhodn#j&í. Fotografování vyhléd-
nutého konkrétního stroje tak m'!e 
b%t i "asov# náro"né, nebo( snímku 

Parní lokomotiva byla kdysi jedním ze symbol% pokroku, parní stroj p$ímo jeho zt#lesn#ním. 
I sou"asné snímky parních lokomotiv mívají sv%j symbolick& akcent, ostatn# i i mnohé 
jiné !elezni"ní stroje jsou vylo!en# krásné. Jak co nejlépe zachytit „!elezného o$e“?

P"vab stroj"

   1. Mezi 
p%íznivci #eleznice 
jsou lokomotivy 
p%ezdívané 
„Brejlovec“ ze 
v&ech na&ich 
v sou!asnosti 
provozovan"ch 
lokomotiv nejvíce 
obdivované. Stroj 
754.024 projí#dí 
s osobním vlakem 
podh'%ím (umavy 
mezi N"rskem 
a De&enicí. Vyu#ito 
podve!erní 
atmosféry. Foto: 
Martin Válek

  3. Rychlíkové lokomotivy „Albatros“ 
pat%ily k na&im nejkrásn$j&ím parním 
lokomotivám. Muzejní exponát 498.022 
se zvlá&tním vlakem byl Martinem 
Válkem fotografován za stanicí Jene!.

  4. Také detail m'#eme na snímcích vlak' dob%e uplatnit. Zvlá&) efektní je u parních lokomotiv, kde se 
snoubí technická krása s vyjád%ením síly a komplikovanosti stroje. V p%ípad$ Pendolina ve finském Tampere 
bylo hlavním zám$rem zachytit pozoruhodnou hravost, která se projevila na v"zdob$ soupravy. Foto: Lenka 
Scheuflerová

  2. Lokomotiva 555.0153 se zvlá&tním vlakem na „Pra#ském Semmeringu“, kter" pat%í ke zvlá&) oblíben"m 
lokalitám fotografování vlak'. P'vodn$ n$mecká lokomotiva, vyráb$ná za okupace také u nás, pat%í 
s po!tem tém$% 7000 vyroben"ch kus' k nej!ast$ji vyrobené %ad$  parních lokomotiv na sv$t$. Nadhled byl 
v tomto p%ípad$ velmi vhodn". Foto: Martin Válek

Jak na to

musí dbát na dodr!ování p$íslu&n%ch 
p$edpis' a zákon' spojen%ch s jeho 
"inností v dané zemi.

Fotografická v#zbroj
Pou!ití vhodné techniky na popisnou 
fotografii !elezni"ního stroje vychází 
z ú"elu práce a ambicí fotografa. V zá-
sad# pam#tní snímky vlak' m'!eme 
fotit s jak%mkoli typem fotop$ístroje. 
Pokud jde o „kácení linií“, které se 
snadno pozná (a ru&í) zvlá&t# na 
elektrizovan%ch tratích podle kácejících 
se sloup' trolejového vedení, $e&í se 
v#t&inou korekcí v po"íta"i, i kdy! by 
se mohly také pou!ívat „shiftovací“ 
objektivy. Také polariza"ní filtr by se 
n#kdy mohl hodit, pokud je "as záb#r 
komponovat, kdy! je vlak v klidu a fo-
tograf ve vhodném úhlu.  

p$edchází studium p$edpokládaného 
stanovi&t# a ur"ení nejvhodn#j&ích sv#-
teln%ch pom#r' s nutn%m p$ihlédnutím 
k dob# jízdy vlaku.

Nejv"t!í úskalí
Nejv#t&í záludností fotografování 
!elezni"ních stroj' není zp'sob za-
chycení hran jejího objemu, ale – po-
"así. Fotograf má vyhlédnuté místo, 
ví, v kolik hodin vlak projede a jaká 
bude v tu dobu teoretická sv#telná 
situace, ale ono za"ne pr&et. A dal&í 
jízda vyhlédnutého typu bude t$eba 
za t%den… Dal&ím rizikem m'!e b%t 
fotografova bezpe"nost – fotograf 
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Jak na to

Nejen ve fotografii, ale i v malb# bylo vytvo$eno mnoho d#l znázor(ujících mnohdy ve velice 
pocitové rovin# jízdu vlaku krajinou. I kdy! je vlak technick&m prvkem, v p$írodním rámci je 
obvykle vnímán pozitivn# jako cosi namnoze p%vabného a okouzlujícího. Takov& je i ná' pohled…

Vlak v krajin#

  5. Viadukty 
a mosty 
konfrontované 
s jedoucím 
vlakem pat%í mezi 
vyhledávané 
fotografické 
objekty. Mezi 
na&e nejkrásn$j&í 
#elezni!ní stavby 
v'bec pat%í viadukt 
u zastávky Novina 
na Liberecku. 
Na snímku je 
s lokomotivou 
749.258 v !ele 
rychlíku R 697. 
Foto: Martin Válek

  7. Rakouská Semmeringbahn je první 
horskou tratí na sv$t$ a je dokonce 
zapsaná na seznamu sv$tového 
kulturního d$dictví UNESCO. U tohoto 
snímku byl pou#it p%echodov" filtr, kter" 
dotvo%il dramatickou oblohu. Na snímku 
vlak EC 33 Allegro Stradivari z Vídn$ do 
Benátek zdolává stoupání p%ed stanicí 
Breitenstein. Foto: Martin Válek

  6. Mezi 
nejkrásn$j&í, 
a zárove* 
nejnáro!n$j&í 
horské trat$ 
v Evrop$ nále#í 
Arlberská dráha 
v Rakousku. 
U snímk' vlak' 
v krajin$ b"vá 
vhodné pou#ívat 
polariza!ní filtr. 
Na snímku mezi 
stanicemi Roppen 
a Imst-Pitztal 
v údolí Innu je 
lokomotiva Taurus 
s vlakem EC 160 
Maria Theresia. 
Foto: Martin Válek   8. Velmi krátké ohnisko se u snímk' lokomotiv pou#ívá z%ídka, nebo) jim !asto neslu&í. Snímek rakouské 

elektrické lokomotivy Taurus (latinsky b"k) po%ízen" objektivem s 20mm ohniskem ekvivalentním kinofilmu 
stroj efektn$ monumentalizuje, tudí# krátké ohnisko zde bylo velmi p%íhodné. Ideální nasvícení, p'sobiv"  
barevn" kontrast. EC 158 Croatia Martin Válek zachytil na Krauselklause viaduktu na pravé Semmeringbahn.

Volba stanovi!t"
Fotografování vlaku v krajin# m'!e 
b%t ryze náhodné, nebo se fotograf 
zam#$í na ur"it% spoj, co! je mnohem 
komplikovan#j&í, proto!e musí vycházet 
z jízdního $ádu. Pro získání kvalitního 
snímku, kdy vlak a krajina jsou v ur"i-
té sounále!itosti, je p$edev&ím nutné 
vybrat vhodné místo s rozumn%m 
odstupem od koleji&t#. Své stanovi&t# 
fotograf volí také s p$ihlédnutím ke 
sv#teln%m pom#r'm. Z pohybu vlaku 
krajinou by m#lo b%t z$ejmé, !e vlak 
jede. Snímek by m#l mít svou logiku 
v uspo$ádání, jist% rytmus a $ád, kter% 
se ne v!dy da$í zachytit. Vd#"n% b%-
vá barevn% kontrast. Zvlá&tní kapitolu 
tvo$í snímky historick%ch jízd vlak', kde 
mohou vznikat také zajímavé reportá!e 
ze zákulisí.

Sv"telné podmínky
K volb# stanovi&t# fotografa p$ispívají 
sv#telné pom#ry, u nich! fotograf musí 
um#t odhadnout, jaké nastanou v dob# 
p$edpokládané jízdy vlaku. Z osobní zku-
&enosti mohu doporu"it focení na formát 
RAW v manuálním re!imu, p$i"em! "as 
expozice závisí na úhlové rychlosti, dané 
kombinací rychlostí vlaku a vzdáleností 

fotografa od n#ho. P$i v#t&í rychlosti 
vlaku sériové snímání zpravidla nemá 
valn% smysl. Nejlep&ím ro"ním obdobím 
pro focení vlak' je jaro a podzim. A také 
zima má své kouzlo.

Nejv"t!í úskalí
Nejv#t&ím úskalím snímk' vlak' v kra-
jin# je ur"it% chaos v zobrazení. Proto 
musí b%t stanovi&t# pe"liv# vybráno.

Fotografická v#zbroj
Na snímky vlak' v krajin# se m'!e v pod-
stat# vyu!ít v&ech typ' fotop$ístroj', 
zvlá&t# vhodné jsou ov&em digitální 
zrcadlovky. Pokud jde o filtry, m'!e se 
uplatnit polariza"ní pro ztmavení oblohy 
a n#kdy té! &ed% p$echodov%.  
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Nejv"t!í úskalí
Nejv#t&ím úskalím náladov%ch snímk' 
obecn# je nesklouznout ke k%"i, tady 
mám na mysli r'zné "ervánky a jit$enky 
nad jedoucím vlakem. To v&e v sob# 
skr%vá potenciální nebezpe"í sklouznutí 
k sentimentu. Pamatujme, !e kresba ve 
sv#tlech musí b%t, p$ezá$ení ve sv#tl%ch 
partiích na v#t&í plo&e je chybou.

Jak na to

Snímky s náladovou atmosférou pat$í z v&tvarného hlediska k nejúsp#'n#j'ím, nebo) 
u nich p%sobivá sv#telná atmosféra má p$ednost p$ed popisnou informací. Vyjád$ení 
atmosféry m%!e snímku vtisknout v&razn# emotivní akcent. Takov& snímek není objektivní 
zprávou, ale vtiskává nám#tu subjektivní pe"e) vid#ní fotografa. Mnohdy tak b&vá 
v&pov#dí o samotném fotografovi, o jeho citlivosti a vztahu k fotografovanému 

$eleznice magická

  9. V mnoha 
p%ípadech 
atmosféru místa 
a d$je vystihuje 
pohled !lov$ka. 
Mu# v parním 
vlaku úzkokolejky 
na !eskou Kanadu 
za Jind%ichov"m 
Hradcem. Foto: PS

  10. Protipólem pohybov$ rozost%eného vlaku (viz foto na s. … ) je ost%e vykreslen" 
vlak, z jeho# okna fotograf nasnímal rozost%enou krajinu. Dal&í mo#ností je vhodn$ 
rozost%it okolí trati v grafickém programu; vlak v +eské Kanad$. Foto: PS

Volba stanovi!t"
Volba stanovi&t# u náladov%ch snímk' 
!eleznice nevychází ze snahy naplnit 
sv'j katalog typ' dal&ím "íslem, ale 
"ist# ze zám#ru fotografa, kter% se 
sna!í co nejlépe vyu!ít sv#teln%ch 
podmínek. Vlaky tak mohou "init jen 
jakousi kulisu fotografov%ch &ir&ích 
v%tvarn%ch zám#r'.

Sv"telné podmínky
Sv#telné podmínky vycházejí z po!a-
dované atmosféry. Mnohé náladové 
snímky !eleznice vznikají na rozhraní 
dne a noci, vd#"né jsou také snímky 
s no"ním osv#tlením. V t#chto p$ípadech 
je zejména d'le!ité, aby fotograf um#l 
zacházet s pamatry  volby expozi"ního 
"asu vzhledem ke svému zám#ru (ro-
zost$ení pohybem, blesky na druhou 
lamelu…). Zda$ilé snímky m'!e p$inést 
mén# obvyklá atmosféra (mlha, ná-
mraza, dé&(…).

  11. Nejvd$!n$j&í vyjád%ení atmosféry 
#eleznice nalezneme na podve!erních 
a no!ních záb$rech, kde b"vá vhodné 
konfrontovat r'zné teploty sv$tla. Ke 
snímk'm pom'#e stativ nebo také lavi!ka 
!i beton peronu � ). Na snímku je zastávka 
Fota trati mezi Corkem a Cobhem v Irsku. 
(Zde nás zvlá&) zaujala informa!ní cedule 
se sd$lením, #e „Cestující se v #ádném 
p%ípad$ nesmí spoléhat, #e vlak pojede.“). 
Foto: PS

  12. K p'sobivému vyjád%ení atmosféry kolem #eleznice pomáhají p%evody do odstín' &edi. U mnoha 
digitál' je mo#né také volit „historizující“ tón sépie i dal&í barevné tóny, p%i!em# je mo#né navolit filtry, které 
softwarov$ pozm$ní snímek p%ibli#n$ tak, jako kdyby byl pou#it p%íslu&n" optick" filtr u !ernobílého filmu. 
Na snímku je parní lokomotiva 354.7152 na „Pra#ském Semmeringu“ v mlze, kterou rozpou&tí sv"mi paprsky 
ranní slunce. Foto: Martin Válek

Fotografická v#zbroj
Na snímky tajemn%ch zákoutí a ma-
gick%ch motiv' z prost$edí !eleznice 
se v podstat# m'!e vyu!ít v&ech typ' 
fotop$ístroj' i fotomobil'. P$i zachycení 
podve"erních a no"ních motiv' je po-
chopiteln# vhodn% stativ, p$i pou!ívání 
blesku p$íru"ní blesk, nejlépe systémov%. 
Omezená barevná &kála nebo rytmus 
u n#kter%ch motiv' m'!e v n#kter%ch 
p$ípadech p$inést velice p'sobivé "er-
nobílé ztvárn#ní.  

VENIS DOLOBOR SUMMY  
NOS NULLANDIO CON.
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sán#k blesku. P$ed objektivem mám 
po$ád nasazen% UV filtr. Je to p$edev&ím 
kv'li ochran# objektivu, kdy! kv'li záb#-
ru t$eba prolézám hou&tím… Dále ob"as 
pou!ívám polariza"ní a p$echodov% filtr. 
A samoz$ejm# nesmím zapomenout na 
velmi d'le!itou pom'cku !elezni"ního 
fotografa – jízdní $ád.

Up!ednost"ujete ji# pouze digitální 
záznam?
V sou"asné dob# ano. Má pro mne dv# 
hlavní v%hody, a to mo!nost kontroly 
záb#ru p$ímo na míst# a pohodlnou 
a rychlou zm#nu citlivosti. Fotografuji 
v%hradn# na RAW.

Jak$ je vá% názor na digitální úpravu 
snímk&? Jak$ pou#íváte program pro 
na'tení snímk&?
Úpravy by nem#ly m#nit charakter scé-
ny – fotografie by nem#la lhát. Jiná 
je situace, pokud je zám#rné zkreslení 
reality autorov%m zám#rem. V tom 
p$ípad# to v&ak musí b%t z fotografie 
jasn# patrné. K na"tení snímk' jsem 
pou!íval Phase One Capture LE verzi, 
nedávno jsem si zakoupil skv#l% DxO 
Optics Pro, kter% pova!uji za opravdu 
ú"inn% nástroj.

Jak zálohujete data?
Fotky ukládám na dvou externích dis-
cích plus na DVD jako zálohu.

Jak na to

MUDr. Martin Válek (*17. 3. 1977) se fotografování vlak% jako svému 
nejv#t'ímu koní"ku v#nuje od roku 1997. Vystudoval 1. léka$skou fakultu 
v Praze a v sou"asnosti se profesn# v#nuje p$evá!n# nefrologii a dial&ze. 
Publikoval n#kolik fotografií v "asopisech *elezni"ní magazín a Dráha. Na 
internetu uve$ej(uje fotografie !eleznic ve své autorské fotogalerii.
Odkaz: http://www.martinvalek.net

Technika 
pro fotografování !eleznice

Jaké fotop!ístroje pro fotografování 
sv(ta #eleznice pou#íváte a pro'?
Domnívám se, !e k fotografování 
vlak' je ideální zrcadlovka, v dne&ní 
dob# digitální. V sou"asnosti fotografuji 
fotoaparátem Canon 30D. D$íve jsem 
pou!íval anologov% Pentax MZ5N 
a je&t# p$edtím jsem za"ínal s rusk%m 
Zenitem. Oba v minulosti pou!ívané 
fotoaparáty mne postupn# za"aly sv%-
mi mo!nostmi omezovat. Naopak nyní 
pou!ívan% Canon mi sv%mi mo!nostmi 
tém#$ pln# vyhovuje.

Jaké objektivy a pro'?
Objektivy pou!ívám t$i: Canon EF 
24–70/2,8, Canon EF 70–200/2,8 a To-
kina 12–24/4. Vzhledem k tomu, !e p$i 
fotografování vlak' jste "asto omezen 
v%b#rem místa, odkud je mo!no foto-
grafovat, dávám v sou"asnosti p$ednost 
objektiv'm s prom#nn%m ohniskem 
a v%&e zmín#né objektivy nabízejí na 
zoomy dobrou optickou kvalitu.

Jaké fotop!íslu%enství?
P$edev&ím je to stativ, kter% a" není 
nejleh"í, s sebou tém#$ v!dy nosím, 
pokud jdu fotografovat. Umo!)uje mi 
p$esné nastavení záb#ru a v okam!iku 
jízdy vlaku se m'!u soust$edit ji! jen 
na správn% okam!ik expozice. Práci se 
stativem mi je&t# usnad)uje kabelová 
spou&(, úhlov% hledá"ek a vodováha do 
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Reflexní vesta
Vstup do koleji&t$ je mimo 
ve%ejn$ p%ístupná místa dle 
zákona zakázán. ,elezni!ní 
fotografové se mu p%esto 
n$kdy nevyhnou. Aby se 
!lov$k ale mohl bezpe!n$ 
pohybovat v koleji&ti, musí 
o #elezni!ním provozu mnoho 
v$d$t a bez t$chto znalostí je 
t%eba p%ed ch'zí po kolejích 
d'razn$ varovat, proto#e ani 
sebev"razn$j&í reflexní vesta 
#ádn" vlak nezastaví.

Canon EF 70–200/2,8
M'j nejoblíben$j&í 
objektiv, kter" má 
skv$lou optickou 
kvalitu. Del&í 
ohnisková vzdálenost 
m'#e dát fotce 
p'sobivou dynamiku.

Tokina 12–24/4
Nejmén$ !asto 
pou#ívan" objektiv, 
kter" ale doká#e dát 
fotografii vlaku jinou 
perspektivu.

Kabelová spou&)
Ve spojení se stativem 
ideální dvojice… Vodováha do 

sán$k blesku
Canon 30D
Zde s nasazen"m objektivem Canon 
EF 24–70/2,8; fotoaparát mne nijak 
v"razn$ neomezuje, jen ob!as bych 
uvítal, kdyby zvládl více snímk' za 
sekundu.

Stativ Manfrotto 055 PROB 
s hlavou Markins M10
Stativ mi umo#*uje p%esn$ 
nastavit záb$r a soust%edit 
se jen na správn" okam#ik 
po%ízení záb$ru.

Jízdní %ád
„Bible“ #elezni!ního 
fotografa…
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Jak na to
Fotografujeme $eleznici pro 3D
Ing. Milan *im'nek, Ph.D. (*1975) ve svém volném "ase realizuje projekt 
virtuálního modelu Prahy, kter% má navíc umo!nit 3D v%lety do r'zn%ch 
epoch. Zatím m'!eme na jeho webu vid#t Vinohrady a +i!kov a okolí 
Hlavního nádra!í. Zeptali jsme se, jak modeluje sv#t !eleznice?

  Mal" #ertík, 
vícemén$ 
nepravd$podobn": 
vlá!ek na 
Vinohradské t%íd$ 
u nám$stí Ji%ího 
z Pod$brad

  Hlavní nádra#í 
v Praze sm$rem od 
tunelu

   Hlavní nádra#í 
v Praze sm$rem 
k tunelu

  17. Varianty pro #elezni!ní vagon

  Foto 15

  Foto 16

Modelování
Vytvá$ení virtuálního modelu !elez-
ni"ního vozidla lze rozd#lit do "ty$ 
fází – p$íprava podklad', modelování 
kostry, p$íprava textury a „obalení“ kostry 
modelu texturou.

P$íprava
Podobn# jako v klasickém modelá$ství 
musíme nejprve shromá!dit poklady. 
Nejd'le!it#j&í jsou rozm#ry a p$ehledn% 
nárys, p'dorys a bokorys nebo p$ímo 
tovární v%kres. U!ite"né m'!e b%t se-
známení s historií modelovaného typu, 
s jeho r'zn%mi v%vojov%mi variantami 
a p$ípadn# rekonstrukcemi.

Modelování kostry
Základní tvar se vymodeluje pomocí sít# 
bod' a spojnic mezi nimi (viz obr. 15). 
Body umís(ujeme libovoln# do prostoru 
a spojnicemi vyjad$ujeme hrany. Plocha 
mezi spojnicemi musí b%t rozd#lena na 
trojúhelníky, které jsou základním staveb-
ním prvkem. Postupn# p$idáváme dal&í 
a dal&í trojúhelníky r'zn%ch velikostí, a! 
dosáhneme po!adovaného tvaru. Zaob-
lené tvary a kola je nutné aproximovat 
dostate"n%m po"tem trojúhelník'. ,ím je 
trojúhelník' více, tím je v%sledek lep&í, ale 
zárove) více zat#!uje grafick% procesor p$i 
pozd#j&ím vykreslování. Je-li na&ím cílem 
model jedné konkrétní lokomotivy, m'-
!eme vymodelovat ka!d% detail a pou!ít 
t$eba i milion trojúhelník'. Modelujeme-
li m#sto, ve kterém se mají pohybovat 
stovky dopravních prost$edk', máme 
na ka!dé jednotlivé vozidlo k dispozici 
kolem jednoho tisíce trojúhelník' a to 
nutn# vede ke zjednodu&ování.

Textura
Textura se pou!ívá pro „obalení“ kostry 
modelu. Textura je podobná archu vy-
st$ihovánky p$ed slo!ením (viz obr. 16). 
Pro ka!dou "ást povrchu modelu musí 
existovat na textu$e místo, ze kterého 

se pou!ije kresba. Pro ka!d% trojúhelník 
z kostry ur"íme oblast textury, která bude 
na tento trojúhelník obtisknuta. Ur"it 
tuto oblast pro ka!d% z tisíc' trojúhelník' 
tvo$ících model je pom#rn# pracné.
Texturu tvo$í „v%st$i!ky“ z r'zn%ch fo-
tografií vhodn# poskládané do obdél-
níkového formátu. U slo!it#j&ích textur 
zabere "as vymyslet vhodné rozmíst#ní 
jednotliv%ch v%st$i!k', aby se nep$ekr%-
valy, a p$itom vyplnily co nejlépe danou 
plochu. U ka!dého v%st$i!ku se musí 
zcela odstranit distorzní vady objek-
tivu a perspektivní zkreslení. Zárove) 
je t$eba editovat histogram a vyvá!ení 
bílé, aby u v&ech v%st$i!k' byly navzájem 
v souladu. Zvlá&tní pé"i je nutné v#novat 
míst'm, kde bude na modelu jeden v%-
st$i!ek p$echázet na druh%, aby tyto „&vy“ 
nebyly patrné. Dob$e ud#lanou texturou 
lze opticky vylep&it model i v p$ípad# 
men&ího mno!ství pou!it%ch trojúhelník'. 
Op#t platí, !e "ím v#t&í je textura, tím 
je v%sledn% model lep&í, ale o to více 
zabere místo v (omezené) pam#ti na 
grafické kart#.

Fotografování 
Focení pro texturu má svá specifika. 
Kompozice snímku nebo vypálená ob-
loha nejsou podstatné, proto!e z ka!dé 
fotografie se vyst$ihne pouze po!adovaná 
"ást. Zejména "erné parní lokomotivy 
se fotí obtí!n#. P$i focení je 
nutná zata!ená obloha. P$i 
slunci ka!d% v%stupek navíc 
vrhá stín, kter% je pak nutné 
pracn# retu&ovat. Na jeden 
model je t$eba nafotit desít-
ky a! stovky fotografií, n#kdy 
z pon#kud krkolomn%ch pozic. 
ISO je vhodné nastavit nízké 
a nem#nit jej v pr'b#hu snímání 
jednoto typu. V%hodou je zoom 
velkého rozsahu a redukce vibrací. 
Ne v!dy se poda$í nafotit v&echny 
strany nebo detaily, proto!e loko-
motiva stojí u zdi nebo jsou za ní 
p$ipojeny vagony. Také se st$echou 
b%vá problém. Nezb%vá ne! po"kat 
na dal&í parní víkend a doufat, !e 
vyjde po"así – tedy zata!ená oblo-
ha. N#kdy uplyne rok i více, ne! se 

poda$í p$ipravit celá textura a model 
dokon"it. Postupn# lze také vytvá$et 
„knihovnu“ r'zn%ch prvk', jako jsou 
st$echy, n%tované plechy, kola, sp$áhla, 
nárazníky apod. Do ur"ité míry jde pak 
p$i vytvá$ení textury pou!ít i vhodn# 
zvolen% náhradní prvek.

V#sledek
V profesionálních firmách jsou specialisté 
na p$ípravu textur a specialisté na mo-
delování kostry. S trochou shovívavosti 
k v%sledku se lze nau"it oboje a s rostoucí 
zku&eností se i zkracuje doba celkové prá-
ce. Za p$edpokladu, !e jsou u! k dispozici 
v&echny pot$ebné fotografie a v%kresy, 
mi pro st$edn# slo!it% model dopravního 
prost$edku trvá p$íprava textury p$ibli!n# 
8 hodin a stejn# tak i následné modelo-
vání kostry a její obalení texturou.
Podobn# jako !elezni"ní modely se 
vytvá$ejí i modely dal&ích dopravních 
prost$edk', drobn%ch objekt' a modely 
v%znamn%ch budov. P$esto!e vyrábím 
3D model Prahy, ob"as rád utíkám 
k modelování vagonu nebo lokomotivy… 
Dal&í ukázky k tomuto "lánku a v%sledky 
dosavadní práce jsou na www.Praha4D.
net/fv08. D#kuji také v&em, kte$í mi po-
mohli p$i získávání podklad' pro práci 
na virtuálním modelu Prahy.

Milan !im"nek
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Máte n(jak$ sen o ideální fototechnice 
pro focení #eleznice?
Fullframovou zrcadlovku asi se 12–14 
megapixely, s rychlostí snímání 8–10 
snímk'/s a s cenou pod 40 000 K".

Co je podle vás hlavním problémem 
fotografování #eleznice, na co klást 
hlavní d&raz?
Já se p$i fotografování sna!ím zachytit 
vlak v sepjetí s prost$edím – krajinou, 
kterou projí!dí. Proto hlavní d'raz kladu 
na v%b#r místa, odkud fotografovat.
Nejv#t&í problém je po"así. Na rozdíl 
od krajiná$', kte$í si mohou okam!ik 
stisknutí spou&t# zvolit nap$íklad podle 
dramati"nosti oblohy nebo nasvícení 
krajiny, musí !elezni"ní fotografové 
stisknout spou&( v okam!iku, kdy jim 
vlak projí!dí p$ed objektivem. Pokud 
v tomto okam!iku p$ijde nevhodn% 
mrak, m'!e to znamenat, !e za foto-
grafií pojedete znovu.

Máte hezké webové stránky… Jak jste 
si je d(lal, v jakém programu?
D#kuji za pochvalu. Web jsem si navr-
hoval sám a sna!il jsem se o co nejjed-
nodu&&í design, aby vynikly fotografie 
a divák nebyl ru&en zbyte"n%mi prvky. 
Kód pí&u ru"n#.

Pokud má n(kdo osobní web s fotkami, 
'emu by m(l p!i v$b(ru a udr#ování 
stránek v(novat podle vás nejv(t%í 
pozornost?
Sebekritickému v%b#ru fotografií. 
Rozhod# není vhodné dávat na web 
v&e, co "lov#k vyfotil. Mén# je v tomto 
p$ípad# více.

D(kuji za rozhovor.  


