
10 rad pro ostré snímky 

V polovině šedesátých let publikoval v ČsF svoje rady ( a dobré ) p. Milíč Jiráček. O tom, jak 
dosáhnout skutečně ostrých fotografií, vydal kdysi dokonce celou publikaci. Základní desatero je zde: 
 
Jedna z nejdůležitějších charakteristik fotografického obrazu je jeho ostrost. Je závislá na 
mnoha činitelích a jen pečlivá práce a znalosti všech vlivů mohou zajistit dobré výsledky. 
Těžko říci, zda je možno některé podmínce ostrosti dát přednost. První čtyři body se týkají 
práce na snímku, a na ně máme největší vliv. Další tři jsou závislé na stavu a jakosti snímacího 
přístroje. První z těchto činitelů souvisí spíše s finančními možnostmi, druhý s péčí o přístroj. 
Poslední tři body se týkají vedlejších podmínek snímku. 

  

Prvním nepřítelem ostrého snímku je pohyb obrazu na citlivé vrstvě. Vzniká v podstatě dvojím 
způsobem: pohybem přístroje při snímku (vše, co se nehýbalo, je neostré, neostrost má výrazně 
směrový charakter), nebo pohybem snímaného předmětu při snímku. Při vhodné kombinaci pohybu 
kamery a předmětu (sledování) se oba vlivy vyrovnají a dostaneme ostrý snímek pohybujícího se 
předmětu – ovšem za cenu rozmazaného pozadí. Pohybu přístroje při snímku se čelí dobrým držením 
kamery, vhodným podepřením při snímku, použitím stativu, spouštěním pomocí spouště. Výhodné je 
použít samospouště, je-li to možné, neboť za jejího chodu se uklidní výchylky, způsobené stiskem 
spouště. Nastavení krátké doby osvitu přispívá k omezení vlivu pohybu kamery stejně, jako použití 
elektronického blesku. Nejnebezpečnější je otáčení kamery kolem os obrazového políčka. Bez stativu 
lze udržet u běžných motivů 1/100 s, u náročných 1/200 s. Pohyb obrazu předmětu při nehybné 
kameře lze omezit jednak zkrácením doby osvitu, jednak sledováním pohybujícího se předmětu. 
Velikost neostrosti závisí na úhlové rychlosti předmětu vzhledem k objektivu a na ohniskové 
vzdálenosti objektivu. Úhlová rychlost (tj. úhel, který opíše spojnice předmětu a objektivu za jednotku 
doby) závisí na rychlosti a vzdálenosti předmětu a na směru jeho pohybu. U většiny snímků je 
vzdálenost objektivu od citlivé vrstvy rovna téměř ohniskové vzdálenosti, u makrosnímků však může 
být podstatně větší. Zde je také předmět blíže k objektivu, takže i jeho malá skutečná rychlost má za 
důsledek velkou úhlovou rychlost. 
 
Na ostrost výsledného snímku má pochopitelně vliv správné zaostření. Nejméně přesné je ostření 
odhadem vzdálenosti. Je-li možné odměřovat vzdálenost snímaného předmětu, je třeba mít na 
paměti, že zaostřovací stupnice objektivu je určena pro vzdálenost objektu od citlivé vrstvy. 
Odměřování je však zdlouhavé a proto je výhodnější ostření na matnici. Matnici lze pozorovat lupou, 
možné zvětšení záleží na hrubosti matnice. Nevýhodou matnice je však to, že obraz na ní není 
rovnoměrně jasný. U kinofilmových zrcadlovek se matnice nahrazuje Fresnelovou čočkou, ve středu 
zorného pole je umístěn zaostřovací klín, na kterém se zaostřené linie jeví jako spojené, nebo větší 
počet malých klínů, které pracují obdobně jako matnice, ale s větší přesností. Přesné i pohotové je 
zaostření spřaženým dálkoměrem, které vypoví službu u zvláštních druhů snímků (kde je výhodnější 
pravá zrcadlovka). Protože kritičnost přesného ostření klesá s ohniskovou vzdáleností objektivu, jsou 
přístroje na malý formát (18 x 24 mm a menší) nebo levné přístroje vybaveny tzv. zonálním ostřením, 
při kterém se zaostří na průměrnou vzdálenost pro daný typ snímku (portrét, skupina, krajina 
atd.).Problémy u moderních zrcadlovek klasických i digitálních může způsobit i autofokus. Někdy se 
stává, že automatika nám zaostří na něco jiného, než chceme. V tom případě můžeme buď doostřit 
manuálně (umožňuje-li to konstrukce přístroje) a nebo zaměříme objektiv na jiný předmět v podobné 
vzdálenosti, necháme přístroj zaostřit ("namáčknutím spouště"), pootočíme přístroj zpět na původní 
předmět a exponujeme. 

Nastavení hloubky ostrosti je u většiny moderních přístrojů (psáno r. 1966 – pozn. DOB) usnadněno 
vyznačením rozsahu hloubky ostrosti na zaostřovacím kroužku. Hloubka ostrosti je tím větší, čím více 
je zacloněn objektiv, čím kratší je ohnisková vzdálenost snímacího objektivu a čím vzdálenější je 
předmět od přístroje. Při výpočtu hloubky ostrosti je důležité znát tzv. hyperfokální vzdálenost. Je to 
vzdálenost, na kterou musíme zaostřit, aby obraz předmětu ležícího v nekonečnu byl na mezi ostrosti. 
Hloubka ostrosti se prostírá v tomto případě od poloviny hyperfokální vzdálenosti do nekonečna. 
Velikost hyperfokální vzdálenosti v metrech se rovná přibližně průměru vstupního otvoru objektivu 
v mm – ten odhadneme pohledem do objektivu. Je-li zaostřeno na určitý zlomek hyperfokální 
vzdálenosti, např. na 1/4, pak sahá hloubka ostrosti od 1/5 do 1/3 hyperfokální vzdálenosti (tj. k číslu 
ve jmenovateli se přičte nebo od něj odečte jednotka). Jinak je výhodné mít u přístroje tabulku hloubek 



ostrosti pro různé clony a zaostřené vzdálenosti. Zvláštní pozornost je nutno věnovat nastavení 
hloubky ostrosti při tzv. pohotovostním nastavení, kdy není čas na přeostřování (např. sportovní 
snímky) a u makrosnímků. I když si to někteří lidé neuvědomují, tohle funguje i u digitálních přístrojů - 
a lépe :-) Digitální přístroje mají s ohledem na velikost snímacího čipu objektivy s velmi krátkou 
ohniskovou vzdáleností. Většina konstruktérů digitálních přístrojů na to spoléhá - ostření provádí 
vestavěný počítač po krocích, nikoliv kontinuálně. 

Dobrý a ostrý obraz na negativu je možno znehodnotit při zvětšování především nesprávným 
nastavením zvětšovacího přístroje. Prach, usazující se na jednotlivých plochách optických soustav 
snižuje kontrast obrazu a tím i vjem ostrosti. Proto je důležité chránit zvětšovací přístroj krytem a 
uzemněním, které svádí elektrické náboje. Kontrola zvětšovacího přístroje není obtížná, jsou 
k disposici zaostřovací negativy. Tak tohle se nás u digitálů netýká, tohle se u nás nemůže stát... 

Často bývá z vlivu na ostrost podezírán použitý fotografický materiál a způsob jeho zpracování. I když 
jistě existuje vztah mezi zobrazovacími možnostmi materiálu a jeho zrnitostí, nejsou vztahy nijak 
jednoduché a ostrý obraz lze často vidět i na zrnitějším materiálu. Také způsoby zpracování nemají 
takový vliv, jaký se jim dříve přikládal. Zrnitost lze intenzivnějšími způsoby zpracování (louhové a 
přehřáté vývojky) zhoršit, převážná většina moderních vývojek nemá však podstatný vliv na jakost 
materiálu, určenou výrobním procesem. Zato tohle platí u digitálních přístrojů na sto procent...čím 
méně pixelů na snímači ( a také čím větších) tím méně "datových informací" v obrázku. Počítač sice 
hodně dopočítá, některé digitální přístroje to dokonce dělají samy rovnou - ale kde nic není, ani čert 
nebere... 

Vliv objektivu na jakost obrazu je značný a – pokud se zcela náhodně nesetkáme s výrobní závadou – 
závisí na jeho konstrukci. Jakost je úměrná i ceně. Existují ovšem i levné objektivy s dobrou a 
dokonce vynikající kresbou, hlavně ve středu obrazového pole. Základní příčinou neostrosti je ohyb 
světla na otvoru objektivu, který stoupá s klesajícím otvorem objektivu a proto není žádoucí příliš 
clonit, pokud nás k tomu nenutí požadavky na hloubku ostrosti. Při otvírání clony však začínají od 
určitého okamžiku působit optické vady a výkon objektivu opět klesá. Existuje proto optimální clona, 
která se u delších ohniskových vzdáleností pohybuje mezi 8 a 11, u kratších kolem 5,6. Různé typy 
objektivů můžou vykazovat různé skupinové vlastnosti.Tak např. objektivy Tessar se vyznačují ostrou 
kresbou zvláště ve středu obrazového pole, pro snímky v širším zorném poli a s větším otvorem jsou 
vhodnější symetrické typy (např. Biotar). Rozdíly mezi objektivy stejné cenové třídy jsou většinou jen 
nepodstatné. Velikost ohniskové vzdálenosti by neměla mít podstatný vliv na jakost obrazů – delší 
ohniska pracují s malým zorným úhlem a proto mají větší naději na jakost obrazu (neuplatní se většina 
optických vad). Při snímání s delším ohniskem je však kritičtější vliv pohybu předmětu a kamery a 
proto se při používání teleobjektivů nad cca 135 mm těžko obejdeme bez stativu nebo solidní opory. U 
snímků s použitím zvláště dlouhého ohniska se projeví i vliv chvění vzduchu na ostrost záběru. U 
levnějších digitálů - do 4 Mpixelů to až tak velký význam nemá. Zato u těch více Mpixelových už se 
kvalita objektivu poznat může... 

Nemálo důležitá je i správná justáž objektivu. Objektiv nemusí být upevněn přesně a správně ve všech 
možných směrech a odchylky je možno odhalit přesným a pečlivým zkoušením přístroje. Zásahy si 
ovšem může dovolit jen zkušený jemný mechanik. 
  

Velikost snímaného obrazového políčka má též vliv na vjem ostrosti. Snímáme-li tentýž záběr na dva 
různé formáty, je vždy větší z nich ve výhodě a ukazuje více podrobností snímaného předmětu. Volba 
formátu je vždy kompromisní a závisí na požadavcích, které klademe jak na snímek tak na možnosti 
kamery (např. univerzalita vede spíše k malému formátu) , nemluvě již o ohledech praktických 
(velikost kamery, manipulace s kazetami atd.). 

Nesmíme zapomínat ani na to, že vjem ostrosti závisí i na objektu, který snímáme. Některé objekty 
(např. portrét) nejsou tak citlivé na ostrost jako jiné (např. krajina). Záleží jen na významu podrobností 
ve snímaném objektu, na jejich velikosti a počtu. Nesmíme však s tím počítat a hřešit na to. Tato 
skutečnost může např. vysvětlit zdánlivé úspěchy snímků z ruky s delší dobou osvitu apod. 

Na vjem ostrosti snímku má značný vliv i vzdálenost, ze které snímek pozorujeme. Podle pravidel 
perspektivy bychom měli každý snímek pozorovat ze vzdálenosti, rovné ohniskové vzdálenosti 



objektivu, násobené zvětšením, s jakým byl pozitivní obraz pořízen. Ve skutečnosti si však prohlížíme 
snímky z filmu malého formátu ve zvětšení stejném, jako snímky z velkého formátu ze stejné 
vzdálenosti. Fotografii je tedy nutno posuzovat za vhodných podmínek, aby se její kvality plně 
projevily.  

 

 

Objektivy ruské výroby 

Objektivů ruské výroby - přesněji řečeno, vyrobených v bývalém Sovětském svazu  - je na 
našem trhu hodně a nejsou drahé. Protože některé z nich jsou po stránce kvality velmi dobré, 
mohou dobře posloužit méně solventním fotografům, případně při různých optických 
pokusech. Překážkou jejich širšího využití však je nedostatek informací. Proto jsem se rozhodl, 
že na svých stránkách uvedu alespoň základní tabulky těchto objektivů. 

Některé druhy objektivů : 

Astigmaty : Nejméně korigované objektivy, složené z jedné nebo dvou čoček.V současné době se 
používají v nejjednodušších fotoaparátech - např. ruský ETJUD nebo různé "fotící krabičky" Agfa, Fuji 
a pod. 

Anastigmaty : Nejlépe korigované optické systémy, složené ze tří, čtyř a více čoček. Čím méně 
optických prvků (přechodů sklo - vzduch) v systému je, tím nižší jsou i ztráty světla a vyšší kontrast 
zobrazení. Pro snížení optických ztrát a zvýšení kontrastu se používají antireflexní vrstvy, MC, SMC a 
pod. 

Nejznámější typy ruských objektivů : 

Triplet : Nejjednodušší anastigmat, složený ze tří čoček. Poskytuje ostrý a kontrastní obraz. Objektivy 
tohoto typu se používaly u přístrojů SMENA, VILIJA, LJUBITEL. 

Industar : Skupina čtyřčočkových složených objektivů s jedním lepeným elementem. Poskytuje 
vysoce ostrý a kontrastní obraz. Používá se pro technické i umělecké snímky. 

Jupiter : Skupina pěti až sedmičočkových anastigmatů. Vyrábí se s ohniskovou vzdáleností od 35 do 
250 mm a světelností od 1:1,5 do 1:4. Poskytují dobrou kvalitu obrazu. 

Helios : Skupina šestičočkových polosymetrických anastigmatů. Objektivy Helios 40 a Helios 44 se 
vyznačují měkkou kresbou a jsou předurčeny pro portrétní fotografii. 

Mir : Skupina krátkoohniskových vícečočkových objektivů, poskytujících relativně velkou hloubku 
ostrosti. 

Russar : Širokoúhlý objektiv se zorným polem 90 stupňů. 

Tair : Skupina teleobjektivů s ohniskovou vzdáleností 135 - 300 mm. 

MTO : Zrcadlové teleobjektivy ohniskové vzdálenosti 500 a 1000 mm, vyráběné na bázi tzv. 
Maksutovovy komory s pevnou clonou. 

Základní parametry nejběžnějších objektivů pro kinofilmové zrcadlovky jsou uvedeny v následující 
tabulce : 



Typ 
ohnisková 
vzdálenost 

mm 
clona ostří od m 

úhel 
záběru 

rozlišení 
č/mm střed 

rozlišení 
č/mm kraj 

průměr 
filtru mm 

Mir 20 20 3,5-22 0,18 94 50 17 28 
Mir 10 28 3,5-22 0,22 75 40 20 67 
Mir 1 37 2,8-22 0,24 60 50 23 52 

Industar 50 50 3,5-16 0,65 45 38 22 40,5 
Industar 61 50 2,8-16 0,3 45 42 30 49 
Helios 81 50 2-22 0,5 45 40 20 49 
Helios 97 52 2-22 0,5 45 50 33 49 

Era 6 50 1,5-22 0,3 45 45 24 58 
Helios 44 58 2-22 0,5 40 41 21 49 
Volna 4 52 1,4-22 0,45 44 45 25 52 
Zenitar 50 1,7-22 0,5 45 48 26 49 

Helios 40 85 1,5-22 1,15 28 32 16 67 
Jupiter 9 85 2-22 1,0 28 32 23 49 
Vega 13 100 2,8-16 0,8 24 47 27 52 

Jupiter 11 135 4-22 1,0 18 42 29 49 
Jupiter 37 135 3,5-22 1,0 18 45 30 49 

Tair 11 135 2,8-22 1,5 18 44 24 55 
Jupiter 6 180 2,8-22 2,0 14 35 16 77 

Telamar 22 200 5,6-22 2,5 12 40 25 49 
Jupiter 21 200 4-22 1,7 12 50 36 58 

Telezenitar 300 4,5-22 3,0 8 36 30 72 
Tair 3 300 4,5-22 3 8 36 30 72 
ZM 5 500 8 4,0 5 40 20 77 

MTO 1000 1000 10 10 2,5 28 18 120 

Pro středněformátové zrcadlovky byly dostupné objektivy : 

Typ 
ohnisková 
vzdálenost 

mm 
clona ostří od m úhel záběru 

rozlišení 
č/mm střed 

rozlišení 
č/mm kraj 

průměr 
filtru mm 

Mir 26 45 3,5-22 0,5 83 45 16 82 
Mir 3 65 3,5-22 0,4 66 40 14 88 

Mir 38 65 3,5-16 0,5 66 42 20 72 
Vega 12 90 2,8-22 0,6 47 40 16 58 

Kalejnar 3 150 2,8-22 1,8 30 45 18 82 
Jupiter 36 250 3,5-22 3,5 18 45 25 82 

Tair 33 300 4,5-22 3,0 15 30 18 88 
ZM 3 600 8 6,0 8 35 20 95 

Do rukou se nám mohou dostat ještě objektivy od přístrojů s dálkoměrem : 

Typ 
ohnisková 
vzdálenost 

mm 
clona ostří od m úhel záběru 

rozlišení 
č/mm střed 

rozlišení 
č/mm kraj 

průměr 
filtru mm 

Russar 20 5,6-22 0,5 95 35 20 49 
Orion 15 28 6-22 1,0 75 45 18 40,5 

Jupiter 12 35 2,8-16 0,9 63 36 18 40,5 
Industar 50 50 3,5-16 1,0 45 38 32 35,5 
Industar 61 50 2,8-16 1,0 45 42 30 40,5 

Jupiter 8 50 2-22 0,9 45 32 18 40,5 
Jupiter 3 50 1,5-22 1,0 45 30 14 40,5 

Helios 103 52 1,8-16 1,0 44 55 28 49 
Jupiter 9 85 2-22 1,15 28 30 18 49 



Jupiter 11 135 4-22 1,5 18 34 19 49 

Uvedené objektivy mohly být používány v řadě přístrojů odlišné konstrukce. Proto se nám může stát, 
že například objektiv se závitem M42x1 na Prakticu namontujeme, ale nepovede se nám zaostřit. V 
těchto případech můžeme objektiv buď nechat u odborníka "přeostřit" a nebo budeme potřebovat 
vhodnou redukci. 

Podle údajů odborné literatury byly objektivy vyráběny v těchto variantách : 

Typ přístroje 
vzdálenost objímky od 

citlivé vrstvy mm 
poznámka 

Fed, Zorkij, Leningrad 28,8 tol.0,02 
pro modely s objektivem 
Industar 10 28,3 mm s 

tolerancí 0,02 mm 
Zenit ZM, Zenit E 45,2 tol.0,02 modely se závitem 39x1 

Zenit V 45,5 tol.0,05 se závitem 42x1 
Zenit EM 45,5 tol.0,02 se závitem 42x1 

Start 42,0 tol.0,03   

Kiev 4 31,85 tol.0,02   

Kiev 5 34,85 tol.0,02   

Saljut 82,1 tol.0,05   

Kiev 6S 74,1 tol.0,05   

Poznámka k uvedeným rozlišovacím schopnostem : 

Údaje, uvedené v tabulce, byly převzaty z originální technické literatury a lze je chápat jako 

údaje relativní, neboť normy a předepsané postupy při měření rozlišovací schopnosti 

objektivů jsou ( a byly) v každé zemi odlišné a mimo to se v rámci hodnocení výsledků 

posuzuje celý systém tabulka - objektiv - film - zpracovatelský proces - optický člen. Odborná 

literatura uvádí, že v tabulkách uváděná rozlišovací schopnost je 4 x - 8 x horší, než skutečná 

rozlišovací schopnost samotného objektivu. 

Na závěr děkuji jednomu z internetových kamarádů z Arnoštova fóra, který mi poslal odkaz na další 
stránku o ruských objektivech. Sice je psána azbukou, ale přece jenom - pokud něco nenajdete v 
mých tabulkách, zkuste se podívat sem. FeroFF - díky :-) 

 

 

Jak ostřit při infrafotografii 

Jedním ze základních problémů při infrafotografii, ať již digitální nebo klasické, je správné 
zaostření.  

Majitelé digitálních přístrojů, opatřených autofokusem, mají o jeden problém méně, pokud 
jejich zaostřovací automatika funguje i za infračerveným filtrem. Podle mých zkušeností 
celkem spolehlivě zaostřuje automatika Minolty Dimage 7 (tam je velká výhoda v tom, že v 
hledáčku nebo na displeji můžeme pozorovat záběr bez ohledu na IR filtr). 

Rovněž tak automatika Pentaxu *ist D slibuje docela nadějné výsledky, přes hledáček však 
nevidíme skoro nic a ne všechny moje Pentax objektivy umožňují využití AF režimu :-( 

http://www.inr.troitsk.ru/~serge/sov_lens.html


Ve všech ostatních případech máme situaci obtížnější. U všech běžných (míněno tím určených pro 
normální fotografii) objektivů je korekce chromatické aberace vypočítána pro paprsky viditelné části 
světelného spektra. Při snímku v IR části spektra je však v důsledku menší lámavosti těchto paprsků 
ohnisková vzdálenost větší, než při snímcích ve viditelné části spektra. Pokud tedy při zaostřování 
použijeme originální stupnici vzdáleností na objektivu, bude výsledný obrázek neostrý. Proto při 
snímcích vzdálených předmětů s infračerveným filtrem nemůžeme použít obvyklé nastavení "na 
nekonečno". Aby byl snímek i v tomto případě ostrý, musí být film nebo snímač v ohnisku 
infračervených paprsků. proto je potřeba objektiv vysunout o několik desetin mm, na vzdálenost Fir - F 
( kde je Fir  ohnisková vzdálenost pro IR paprsky, F ohnisková vzdálenost, vyznačená na obrubě nebo 
změřená). 

Pro délku vlny IR paprsků 760 nm je tato vzdálenost přibližně 1/200F. pro velmi vzdálené předměty se 
ještě poněkud prodlužuje. Stejně tak se tato vzdálenost zvětšuje při použití objektivů s delší 
ohniskovou vzdáleností a s přiblížením předmětů k objektivu. 

U objektivů stejné ohniskové vzdálenosti, ale různých druhů se tato vzdálenost může (v závislosti na 
konstrukci objektivu) poněkud lišit. Můžeme si pamatovat, že snímek předmětu vzdáleného v 
nekonečnu se použitím IR filtru mění na snímek objektu, ležícího v konkrétní vzdálenosti. Proto je pro 
získání ostrého obrázku zaostřit objektiv na tuto vzdálenost, menší než nekonečno. Tím se 
kompenzuje menší lámavost IR paprsků. V literatuře se uvádějí přibližně tyto hodnoty : 

Objektiv 
Ohnisková 

vzdálenost mm 
Světelnost Posun mm 

Odpovídá 
nastavení m na 

stupnici 
vzdáleností 

Sonnar, Jupiter 50 (52,4) 1:1,5 0,22 12 

  85 1:2 0,28 26 

  135 1:4 0,39 46 

  180 1:2,8 0,61 50 
Tessar, Industar 50 (52,4) 1:2,8 0,20 13 

  80 1:2,8 0,25 25 

  50 1:3,5 0,20 13 

  75 1:3,5 0,24 23 

  105 1:3,5 0,4 28 

  135 1:4,5 0,5 37 

  210 1:4,5 0,53 83 

  300 1:4,5 0,78 115 

Některé starší objektivy (většinou ty dražší a kvalitnější) bývají opatřeny červenou ryskou nebo tečkou, 
vyznačující "nekonečno" pro IR paprsky. Nesmíme ale zapomenout (viz předchozí odstavce) na to, v 
jaké části IR spektra fotografujeme. Prosím pozor, tuto značku bychom si neměli splést se značkou, 
vyznačující hloubku ostrosti pro "momentní" snímky - většinou při cloně 8, kterou na některých 
starších objektivech rovněž můžeme nalézt. To je úplně o něčem jiném a k tomu se vrátím někdy v 
jiné souvislosti. 

Stupnice na objektivech bývají většinou vyznačeny pro "tmavočervené" IR filtry a může se snadno 
stát, že při tomto postupu s "černými" IR filtry nedostaneme vyhovující výsledky. Pokud si polohou této 
značky nejsme jisti, může pomoci i velké zaclonění - clona 16 nebo 22 sice odpovídajícím způsobem 
prodlouží exposici, zvýší však hloubku ostrosti tak, že se při troše štěstí "trefíme" :-) 

Pro přesné zaostření objektivu s IR filtrem existují postupy výpočtů. Pokud by někdo měl opravdu o 
postup výpočtu zájem, mohu mu jej zaslat e-mailem. 

Pro nejběžnější objektivy (Tessar, Industar) f = 50 mm (52,4) byla publikována tato tabulka : 

Skutečná Nastavení na Skutečná Nastavení na Skutečná Nastavení na 



vzdálenost 
objektu v m 

stupnici m vzdálenost 
objektu v m 

stupnici m vzdálenost 
objektu v m 

stupnici m 

nekonečno 13 5 3,6 2 1,7 
20 8 4 3 1,7 1,56 
10 5,7 3 2,4 1,2 1 
7 4,6 2,5 2 1 0,94 

Uvedené údaje se mohou lišit - jak už jsem uvedl - v závislosti na konstrukci objektivu (záleží na počtu 
ploch, na kterých dochází k lomu paprsků), podle typu použitého IR filtru (tedy části spektra, kterou 
propouští) a materiálu (jeho citlivosti k IR paprskům různých vlnových délek). 

Nejspolehlivější proto je (nemáme-li možnost použít fungujícího autofokusu) metoda pokusů a omylů :-
) Pro daný přístroj, objektiv a materiál si na obrubě objektivu uděláme měkkou tužkou na části 
ostřícího kroužku, vymezené značkou nekonečna a vzdáleností dle tab.1 co nejvíce značek. Za 
jasného slunečného počasí vybereme objekt, vzdálený z pohledu ohniskové délky objektivu v 
nekonečnu ( pro nejčastěji používané objektivy f = 50 mm je to něco mezi 40 a 50 metry). Potom 
nastavíme postupně symbol nekonečna proti jednotlivým značkám a exponujeme zkušební snímky. 
Po jejich posouzení vybereme nejostřejší z nich a odpovídající polohu na obrubě objektivu vyznačíme 
tenkou ryskou (rýsovací jehlou a pod.). 

Další možností, pochopitelně méně přesnou, je zaostřit, když na objektivu máme nasazený červený 
filtr pro čb fotografii ( R1). Pro exposici přes "červený" IR filtr přicloníme o 1-2 čísla, přes "černý" IR filtr 
o 2 - 3 čísla. 

 

 

Stereoskopická fotografie I. 

Úvod : 

Se stereoskopickou (moderně 3D) fotografií jsem se setkal již jako malé dítě. Dostal jsem 
krabičku starých fotografických desek formátu 5x10 cm, na kterých byly obrázky ze zákopů u 
Verdunu. A pak jsem mezi domácími poklady nalezl balíček obrázků J.V. Friče z jeho cest do 
Afriky a k tomu krásné kukátko... 

Tento druh fotografie u nás není příliš rozšířený...možná proto, že nejsou dostupné přístroje, kukátka, 
vypadá to příliš složitě... jak to vlastně je ? 

Již od dob vzniku fotografie je jedním z jejích charakteristických atributů snaha o co nejdokonalejší a 
nejvěrnější zobrazení všeho, s čím se člověk ve svém okolí setkává. Po černobílém údobí  vývoje 
postoupila fotografie na kvalitativně vyšší - barevnou úroveň. Jedná se však v obou případech o 
plošné zobrazení skutečnosti, postrádající významnou informaci o prostorovém umístění předmětů. A 
právě proto se lidé začali zabývat pokusy o prostorové zobrazení - stereoskopií. 

Podíváme-li se na nějaký předmět jen jedním okem, vnímáme jej plošně. Díváme-li se oběma očima, 
každé oko vnímá předmět pod jiným úhlem. A právě tento úhel, přesněji rozdíl mezi nimi ( tzv. 
paralaxa) má pro stereoskopii velký význam. Podle celé řady výzkumů je optimální hodnota paralaxy 
70 úhlových minut. tato hodnota by měla být při stereoskopickém snímání dodržena, její překročení 
vede ke vzniku chybných stereoskopických snímků a nadměrné námaze okohybných svalů. Praxe 
ukázala, že velmi dobré prostorové zobrazení získáme ještě při paralaxe 20 úhlových minut a 
postačující ještě při 10 úhlových minutách. 



A z toho můžeme vypočítat rozsah vzdáleností, který umíme stereoskopicky zobrazit. Pro tzv. 
normální stereoskopickou základnu (tedy vzdálenost očí 65 mm) získáme prostorové zobrazení v 
rozsahu přibližně 3,2 - 22 m. 

Pro jiné vzdálenosti uvádí potřebné údaje tato tabulka, vypočtená pro běžný objektiv s ohniskovou 
vzdáleností 50 mm : 

Délka základny mm od m do m 
65 3,2 22 
100 5 34 
200 10 68 
300 15 102 
500 25 170 

1000 50 340 
5000 250 1700 

Z této tabulky je zřejmé, že čím vzdálenější předmět chceme zobrazit prostorově, tím delší 
stereoskopickou základnu musíme mít.  

Dále můžeme dovodit, že pro makrofotografii bude vzdálenost 65 mm příliš velká a v mnoha 
případech bude postačovat vzdálenost řádově jednoho centimetru. Vzorečky pro výpočty budou 
uvedeny v samostatném dodatku. 

Metody stereoskopického snímání 

rozlišujeme dvě. 

Metoda rovnoběžných os spočívá  v tom, že osy obou objektivů, vzdálených o stereoskopickou 
základnu, jsou rovnoběžné, což je analogické lidským očím, zaostřeným na nekonečno. 

Metoda protínajících se os vychází z principu, že osy obou objektivů, vzdálených o stereoskopickou 
základnu se protínají v bodě, v němž je umístěn fotografovaný předmět ( jeho střed). Tato metoda 
poskytuje věrnější obraz, protože směr os objektivů je totožný se směrem os očí, které fotografovaný 
předmět pozorují. 

 

 

Stereoskopická fotografie II. 

Postupy stereoskopického snímání 

Z toho, co bylo dříve uvedeno je zřejmé, že pro získání stereoskopického vjemu musíme 
zhotovit dva snímky při určité stereoskopické základně - tzv. stereoskopickou dvojici. 
jednotlivé snímky je možno pořídit současně, v některých případech i postupně : 

a) jedním přístrojem. 

K získání stereoskopické dvojice postupným snímáním stačí libovolný fotografický přístroj. Nejprve 
pořídíme například levý snímek a pak po odpovídajícím posunutí přístroje ve směru kolmém k ose 
objektivu snímek pravý. Přitom můžeme využít buď výrobci přístrojů dodávané tzv. stereoskopické 
sáňky, které bývají pro zjednodušení opatřeny měřítkem, nebo jednoduché doma vyrobené 
pomůcky...Nejjednodušší však je pouhý pohyb v rukou drženého přístroje o odhadnutou vzdálenost, v 
případě fotografování krajiny, hradů, zámků a pod. postačuje popojít několik kroků.  Tímto způsobem 



lze získat pouze stereoskopické dvojice nehybných předmětů, protože sebemenší pohyb 
fotografovaného předmětu naruší stereoskopický vjem. 

Pro první pokusy nepotřebujeme žádné zvláštní vybavení - vyhovuje jakákoliv jedno či dvouoká 
zrcadlovka nebo jiný přístroj s matnicí. Přístroje s průhledovým hledáčkem jsou obecně méně vhodné, 
neboť obraz v jejich hledáčku je malý a obtížně se volí správný výřez. 

Zvolíme záběr, změříme exposici a exponujeme první snímek. Přitom dbáme na to, abychom přístroj 
měli optimálně ve vodorovné poloze, případně budeme muset při obou obrázcích zachovat stejný 
sklon přístroje. V hledáčku si pečlivě zapamatujeme místo, na kterém se nachází hlavní motiv - při 
druhém snímku musí být tento motiv umístěn stejně. 

Potom přístroj posuneme o námi předem zvolenou vzdálenost do strany, standardně oněch 65 - 70 
mm. Při makrofotografii postačuje několik mm až cm, fotografujeme-li kupříkladu vzdálený hrad v 
krajině bez výraznějšího popředí, klidně postoupíme stranou i několik metrů, umístíme hlavní motiv na 
stejné místo v hledáčku a exponujeme druhý obrázek. Chceme-li samostatně bádat, můžeme pořídit 
několik "druhých" obrázků s rozdílnou stereoskopickou základnou. 

Při prohlížení takto získaných dvojic obrázků ať již brýlemi, nebo v stereoprohlížečce, je pro vznik 
stereoskopického vjemu důležité, aby obrázky byly adjustovány takovým způsobem, že jejich středy 
jsou vzdáleny oněch 65 - 70 mm - ale o tom podrobněji v kapitole o prohlížení a projekci. 

Zjistíme-li, že nám tento způsob snímání vyhovuje ( objevíme přitom, že pokud například 
fotografujeme vzdálený les, jemný pohyb listí nám až tak moc nevadí, pokud hlavní motiv je 
dostatečně výrazný ...), můžeme si pořídit stereoskopické sáňky, případně je sami zkonstruovat. 
Několik obrázků pro inspiraci : 

 

 

 

 

Miniaturní stereosáňky, 
vhodné například pro 

stereoskopickou 
makrofotografii. 

Jednoduchá "překlápěcí" 
stereopodložka... 

...a její konstrukční 
výkres. 

Výrobně složitější 
univerzální stereosáňky. 

Nejkvalitnější stereoskopické obrázky a to i pohybujících se předmětů získáme pouze současnou 
exposicí obou snímků stereoskopické dvojice. Toho lze dosáhnout : 

b) Speciálním stereopřístrojem. 

Pokud vím, v současné době je na trhu jediný přístroj pro stereoskopii - výrobek hongkongské firmy 
Loreo. Tato firma, bohužel, vyrábí pouze kinofilmový plastový "stereo kompakt" s objektivy ohniskové 
vzdálenosti okolo 35 mm. 

Podíváme-li se ovšem do různých bazarů a obchodů s použitým zbožím, můžeme při troše štěstí 
narazit na některý z těchto přístrojů : 

Sovětský Sputnik 6x6 - tři objektivy. Snímací 2x T 22 4,5/75 mm, zaostřovací objektiv se světelností 
2,8. Snímací objektivy mají spřažené centrální závěrky 1/100 - 1/10 + B, clona max 22. 

Belplasca ( NDR) - kinofilm, 2 objektivy Tessar 3,5/38 mm, max. clona 16, exposiční doba 1/200 - 1 s 
+ B, spřažené ostření od 1 m, průhledový hledáček. V NDR bývala cena okolo 450 DM. 

http://www.loreo.com/
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/ssane1.bmp
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/ssane3.bmp
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/ssane2.bmp
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/ssane4.bmp


Stereo 35 ( Meopta ČSSR) - objektivy Mirar 3,5/25 mm, závěrka 1/60 a B, průhledová hledáček. Na 
šikmo vedený kinofilm pořizuje stereoskopické dvojice formátu 11 x 13,5 mm. Cena bývala v obchodě 
okolo 1400 Kč, dnes se v bazarech pohybuje okolo 2 - 2,5 tis. Kč. 

A potom ještě Stereomikromy a celá řada dalších přístrojů, které se z tehdejšího kapitalistického světa 
na naše území dostaly individuálním dovozem... 

c) Stereopřístrojem s předsádkou, případně speciálním stereoobjektivem. 

Speciální stereoobjektivy s bajonetem Pentax, Canon a Nikon opět vyrábí a dodává hongkongská 
firma Loreo v provedení pro kinofilmové zrcadlovky i digitální přístroje. Jedná se o jednoduchý 
celoplastový objektiv se zrcátky, pracující na stejném principu, jako zrcadlová stereoskopická 
předsádka. Pro kinofilm je ohnisková vzdálenost tohoto "objektivu" cca 35 mm, clona 11 a 22, ostření 
ve třech stupních : I. 1 - 2,5 m, II. 2 - 6 m, III 5 m - nekonečno. 

  

 

Stereoskopický objektiv fy Loreo 
pro digitální fotopřístroje s 

bajonetem Pentax zepředu... 
...a ze zadní strany. 

Zeissova stereopředsádka, určená 
pro objektiv f = 50 mm se závitem 

M 49x1, určená pro snímání ve 
vzdálenosti od 2 m do nekonečna 

Jinak v bazarech můžeme občas objevit předsádky pro přístroje Exa, Exakta a Asahi Pentax, určené k 
nasazení na objektiv. Předsádek se vyráběly dva typy. První, rozšířenější, je zrcadlový, vytvářející 
stereoskopickou základnu 65 mm. Ten je určen pro fotografii předmětů od 2 m do nekonečna.  Druhý 
typ předsádky, hranolový, vytváří stereoskopickou základnu 12 mm  a je určen pro snímky v rozmezí 
0,15 - 0,2 m. Tyto předsádky jsou určeny k nasazení na objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm se 
závitem M 49. Kromě těchto předsádek můžeme občas potkat i plastové předsádky Made in 
USSSR...věřte, fungují i ty :-) Bazárové ceny kovových stereoskopických předsádek se pohybují ( 
orientačně) okolo 1500 - 2 tis. Kč. 

Zásadní nevýhodou uvedených stereoobjektivů a předsádek je skutečnost, že snímají 
stereoskopickou dvojici na jedno políčko kinofilmu, případně i čip. Znamená to tedy, že namísto 
"ležatého" formátu s poměrem stran 2:3, získáme dvojici obrázků "na výšku" s poměrem stran cca 4:3. 
A k tomu je žádoucí přihlédnout při volbě fotografovaných motivů. 

d) Snímání dvojicí shodných (nebo podobných) přístrojů. 

V dnešní době elegantní řešení, nevhodné pouze pro makrofotografii. Jde o to, abychom sehnali dva 
dostatečně malé  (a pochopitelně i levné) přístroje, které umístíme na společnou základnu. Přitom 
vzdálenost os jejich objektivů tvoří stereoskopickou základnu - tedy 65 mm a více. Na zahraničních 
internetových stránkách, zabývajících se stereofotografií, jsem nalezl několik těchto řešení, ať už s 
klasickými kompakty na kinofilm, nebo levnějšími digitály. Jedinou složitější záležitostí, kterou musí 
každý konstruktér v tomto případě vyřešit, je synchronní ovládání obou spouští. To je, pochopitelně, 
nejsnáze řešitelné v případě, že se jedná o přístroje, které mají vyveden konektor pro dálkovou 
spoušť....I v tomto případě musíme při následné adjustaci stereoskopických dvojic dbát na to, aby 
středy obou obrázků byly vzdáleny právě 65 mm. 

 

 

Stereoskopická fotografie III. 

http://www.loreo.com/
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/spred1.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/sobj2.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/spred10.bmp


Motivy vhodné a nevhodné : 

Zkušený fotograf Vám potvrdí, že každý snímek "chce to svoje"... Nemá asi smysl fotografovat 
pohled do otevřené krajiny Mikromou, sportovní klání ze zadní řady širokoúhlým objektivem, 
divokou zvěř ve volné přírodě bez teleobjektivu ... A čím jsme omezeni v 3 D fotografii ? 

V první řadě jsme omezeni formátem snímku. Většina stereoskopických přístrojů a předsádek využívá 
přibližně polovičky kinofilmového políčka pro každý obrázek ze stereoskopické dvojice. Nejčastější 
případ : Z políčka 24 x 36 mm " na ležato" máme dvojici obrázků přibližně 24 x 17 mm "na výšku". 

Dále nesmíme zapomenout na hloubku stereoskopického zobrazení ve vztahu k námi použité 
stereoskopické základně - pro běžnou předsádku uvažujeme s rozsahem vzdáleností mezi 2 - 30 
metrů. Vzdálenější předměty se na snímku jeví pouze jako "pozadí diarámy". 

Stereoskopické snímky vzbuzují ve srovnání s normálními velmi realistický dojem. Proto je 
problematické fotografování pohybových motivů - letící ptáci, kůň ve skoku a pod. Tyto snímky působí 
nepřirozeně, budí dojem zastavené skutečnosti, podobné Šípkové Růžence. Stejně tak nepříjemně 
působí v tomto případě i znetvoření pohybovou neostrostí. 

Při každém snímku bychom měli motiv jasně členit na popředí, střed a pozadí, na kulisy, které by v 
nás vzbuzovaly pocit plastičnosti. Zvláště blízké předměty je vhodné vkomponovat do záběru, nesmějí 
však být příliš blízko ( méně než asi tak 1 metr), protože potom opět vznikne nepříjemný pocit. 

Velkou pozornost musíme věnovat hloubce ostrosti a tedy i zaclonění. Výsledný stereoskopický vjem 
významně ovlivňuje to, zda máme kromě hlavního motivu ostré i pozadí, t.j. předměty v nekonečnu. 
Proto se snažíme s ohledem na ostatní podmínky ( světlo, citlivost filmu, rychlost pohybu předmětů) 
zaclonit co nejvíce. 

Stereoskopické snímky působí samy o sobě plošně - jakoby vystřižené z papíru. Proto je dobře, když 
máme v záběru plochy nebo linie, ubíhající do prostoru - cestu, zeď, prkna, koleje, které tento dojem 
zmírní. 

Na stereoskopické fotografii rovněž lépe působí záběry, na kterých je pohybující se předmět snímán " 
z boku", například 45 stupňů k ose pohybu. 

Stereoskopické postupy se hodí dobře i pro snímání zvěře. Svoji roli zde hraje skutečnost, že 
prostorový vjem "vytáhne" zvíře, které na obyčejném obrázku "zapadá" do pozadí. Viz například tyto 
obrázky. 

U barevných stereoskopických záběrů můžeme dojem plastičnosti zvýšit i barevnou kompozicí tím, že 
do popředí umístíme spíše motivy s teplejšími tóny, zatímco pozadí ladíme spíše do chladnějších 
barev. 

S vědomím, že každé pravidlo má svoji výjimku, můžeme zapomenout na : 

 Oblíbené krajiny, snímky široširých dálek, západy slunce a podobně ( pokud ovšem krajina 
netvoří pouze pozadí, "zadní plán" a my nemáme v popředí výraznou dominantu - vice je lépe. 

 Motivy, kompozičně předurčené jako "šířkové" nebo "soustředěné". 
 Ploché předměty, reprodukce, obrazy, fasády moderních objektů, zrcadlení předmětů... 

Několik příkladů : 
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Mříž v popředí a ubíhající 
sloupořadí podporuje 

dojem prostoru... 

...stejně tak, jako sloupy 
a klenba katedrály Sv. 

Víta. 

 Průhled mříží a cesta 
pomáhají vytvořit dojem 

prostoru 

Detail v popředí je 
působivý. 

    

Výjimka potvrzuje 
pravidlo...členitost portálu 
vynikne na 3D obrázku... 

...stejně, jako detail 
lampy uličního osvětlení 

Při správném světle 
vynikne v 3D fotografii 

každá socha... 

...zatímco ani členitá 
fasáda nepůsobí příliš 

výrazně. 

    

Stereoskopický vjem od 
určité vzdálenosti 
prakticky zaniká... 

Všeobecné zásady pro 
zobrazení prostoru 

zůstávají v platnosti, 
působení je však 

výraznější 

Tak to je špatně. Voják 
sice stál před budkou, 
ale volbou špatného 
stanoviště prostorový 
efekt skoro zaniknul. 

Stačilo několik kroků 
stranou...a vojáček je jak 

malovaný :-) 

Další "fígle" : 

Umožňuje - li to použitá metoda snímání ( dvouobjektivový přístroj, dva přístroje), hloubku ostrosti 
stereoskopických snímků můžeme zvýšit i tím, když pravým objektivem zaostříme poněkud více na 
popředí a levým na pozadí. na jednom snímku tedy budou ostřejší motivy v popředí, na druhém 
snímku v pozadí. Hlavní motiv však musí být ostrý na obou snímcích - odchylky mohou být pouze v 
krajních mezích. Při současném pozorování oběma očima se dojem ostrosti z obou snímků složí. Tato 
metoda poskytuje věrnější obraz, protože směr os objektivů je totožný se směrem os očí, které 
fotografovaný předmět pozorují. 

Zvětšíme-li stereoskopickou základnu nad obvyklých 65 mm, dochází při pozorování obrázků s 
normální základnou ke vzniku zmenšeného prostoru, tzv. liliputismu. 

Nasnímáme-li například kostel, vysoký 20 m a vzdálený 50 m se základnou 1 m, bude jeho velikost ve 
zmenšeném prostoru asi 15 x menší, tedy asi 1,3 m. při snímání se zvětšenou základnou pro 
pozorovatele dochází k přiblížení a zdánlivému zmenšení všech předmětů. V našem případě se nám 
věž kostela "přesune" ze skutečné vzdálenosti 50 m "přiblíží" na vzdálenost 3,2 m a zdánlivě se asi 15 
x zmenší. Poloha nekonečna ( tedy pozadí) se nezmění, a ostatní předměty, ležící ve vzdálenosti 
mezi 50 m a nekonečnem se rozmístí mezi vzdáleností 3,2 m a nekonečnem a jejich vzdálenosti se 
zdánlivě cca 15 x zvětší. Tím dojde pro pozorovatele ke zřetelnému prostorovému odlišení. 

Pokud chceme získat stereoskopický snímek z daného stanoviště, můžeme rovněž použít 
teleobjektivu. teleobjektiv zvětšuje zorný úhel, pod nímž vidíme dva různé předměty a proto úměrně 

http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0001 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0014 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0003 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0005 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0009 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0048 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0033 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0035 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0056 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0086 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0073 kopie.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/fotster3/IMGP0074 kopie.jpg


tomuto zvětšení úhlu musí být stereoskopická základna zmenšena. Pro určení optimální velikosti 
stereoskopické základny platí vzorec 

b = 0,02/kf x an, kde 

kf = ftel/fnorm 

b     stereoskopická báze ( základna) 

an    vzdálenost nejbližšího předmětu 

ftel    ohnisková vzdálenost teleobjektivu 

fnorm    ohnisková vzdálenost normálního objektivu 

Všechny stereoskopické obrázky na této stránce byly nasnímány Pentaxem *ist D a stereoskopickým 
objektivem Loreo. 

 

 

 

Stereoskopická fotografie IV. 

Prohlížení a projekce stereoskopických obrázků: 

Pro jednoduchost předpokládejme, že jsme již nějakou stereoskopickou dvojici pořídili. Je 
lhostejno, jakým způsobem... Posunutím přístroje, předsádkou...Nyní si ale obrázek chceme 
prohlédnou a to pokud možno plasticky :-) Jak na to ? 

Základním požadavkem pozorování i projekce stereoskopických obrázků je nutnost pozorovat každý 
snímek pouze jedním okem. Pravé oko nesmí vidět levý snímek stereoskopické dvojice a levé oko 

zase obrázek pravý. Pokud tuto podmínku nesplníme, prostorový vjem se nevytvoří a vnímáme pouze 
dva navzájem posunuté obrázky. 

Nejjednodušší pomůckou pro pozorování stereoskopických dvojic je "kukátko" - stereoskop. U nás 
je velmi známý například Meoskop, který vyráběla Meopta Přerov pro pozorování obrázků, pořízených 
Stereo Mikromou. Určitě se pamatujete na papírové kotoučky s pohádkami, obrázky měst, hradů a 
zámků... 

V současné době je nejjednodušším příkladem kukátka papírový přístroj, který najdeme skoro na 
každém stánku s upomínkovými předměty. Pohledy na starou Prahu či jiné město, prastaré "porno" 
obrázky...Několikrát přehnutý karton, dvě plastové čočky, cena okolo 50 Kč. Pro první pokus postačí, 
oměříme si velikost originálních obrázků , na tiskárně si vytiskneme naše obrázky shodných rozměrů a 
umístíme je přes ty původní :-) 

Velmi podobné zařízení - stereoskopické brýle - vyrábí a dodává např. již dříve zmíněná firma Loreo. 

Při objednávce 10 ks vychází cena jedněch "brýlí" cca 1 USD. I tyto brýle můžeme vyrobit sami - 
postačí 2 shodné čočky přiměřené optické síly (originální Loreo brýle používají klínové spojky s 
ohniskovou vzdáleností okolo 15 cm), list tvrdého papíru.... Výhodou brýlí je, že můžeme pozorovat 
prostorové obrázky i přímo na obrazovce počítače :-) 



 

 

  

Přední strana "brýlí", 
bližší k pozorovanému 

obrázku. 

Zadní strana "brýlí", ke 
které jsou přilepeny 

čočky. Na obrázku je 
vidět i výřez pro nos 

pozorovatele...:-) 

Použití "brýlí" v praxi - 
pohled zepředu... 

... a z boku. 

Poznámka : Pro velikosti otvorů, uvedených na obrázcích, je osová vzdálenost otvorů 65 mm a 
vzdálenost mezi přední a zadní stranou 43 mm. 

Další možností je výroba jednoduché stereoprohlížečky. V dřívějších dobách byla v odborné 

literatuře publikována celá řada návodů na jejich výrobu, pro inspiraci uvádím jenom několik nákresů ( 
po kliknutí na miniaturu se, pochopitelně, ukáže zvětšený výkres). 

 
 

 

 

Jednoduchá 
stereoprohlížečka, 

vhodná pro diapositivy - 
pohled... 

...a řez. 
Jiná konstrukce 

stereoprohlížečky v 
bočním... 

...a horním řezu. 

 

A takhle vypadá tovární stereoprohlížečka fy Loreo, určená pro 
prohlížení neprůhledných obrázků formátu 9 x 12 a 10 x 15 cm.  Protože 
jsou použity klínové čočky, není potřeba střední dělící přepážka. 

 

Náhradní metody : 

Chceme-li pozorovat stereoskopické obrázky na neprůhledné podložce, velmi jednoduše toho 
dosáhneme pomocí divadelního kukátka nebo "dětského" dalekohledu. Kukátko obrátíme tak, že se 
budeme dívat do objektivu a okuláry namíříme na obrázek. Pozorujeme-li správně stranově i výškově 
umístěné obrázky, vznikne stereoskopický efekt. 

 

Další, dnes již prakticky nepoužívaná metoda Pigeonova používá 
pouze obyčejné zrcátko. To přiložíme k nosu z pravé strany tak, aby 
levému oku zakrývalo pravý stereoskopický obrázek. Levé oko 
pozoruje tedy pouze levý obrázek, který je správně stranově i 
výškově umístěn. Pravé oko pozoruje v zrcátku odražený pravý 
obrázek, který ale musí být stranově převrácený (buď převrátíme 
negativ při kopírování, nebo obrázek v grafickém editoru). Po odrazu 
je tedy obrázek ve správné poloze - viz obrázek. Malou nevýhodou 
je, že obyčejné zrcátko má pokovenu spodní stranu skla a proto na 
horní skleněné ploše vzniká slabší nežádoucí odraz, který může 
působit rušivě. Jediným řešením pro dokonalý obrázek je použití 
povrchově pokoveného zrcátka. 

Projekce : 

http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/skuk1.bmp
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/skuk2.bmp
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/stbryl1.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/stbryl2.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/sproh1.bmp
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/sproh2.bmp
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/sproh4.bmp
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/sproh5.bmp
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/sprohl1.jpg
http://otabouska.vellum.cz/images/sterobr/spig1.bmp


V době nepříliš dávné byla vrcholem stereoskopické techniky. Při projekci barevných diapositivů byla 
prakticky rozšířena jen metoda, využívající polarizace světla. Stereoprojektor byla prakticky dvojice 
obyčejných diaprojektorů (například Belplascus z bývalé NDR), u kterého byly do obou projekčních 
systémů zařazeny polarizační filtry. Pozorovaný obraz, odražený od projekční plochy, byl pozorován 
přes polarizační brýle. velmi důležité bylo, aby oba systémy - projekční i brýle, měly polarizační filtry 
nastaveny do shodné polohy a světlo, příslušející jedné straně, bylo přitom polarizováno kolmo na 
světlo strany druhé. Pak bylo dosaženo toho, že každé oko vnímalo pouze příslušný obrázek. 

Při této projekci však bylo nutné používat silných světelných zdrojů, neboť polarizační filtry - jak víme - 
působí současně jako neutrálně šedý filtr, oslabující procházející světlo asi na polovinu. K získání 
stejně jasného obrazu, jako při plošné projekci je tedy zapotřebí přibližně 4 x výkonnější světelný 
zdroj. 

Další zvláštností při projekci byla nutnost použít metalizované projekční plochy, aby nedošlo odrazem 
k "rozbití" polarizace světla, které by se stalo opět nepolarizovaným, kmitajícím ve všech rovinách. 
Tento problém bylo možno  obejít zadní projekcí na matné sklo. 

 

 

Světlo a stín. 

Název těchto kapitol mi vnukla divadelní hra Voskovce a Werricha Osel a stín...Možná proto, že budou 
pojednávat o tom nejdůležitějším, co fotograf ke své práci potřebuje - tedy o světle a stínu. Vždyť 
přece mnoho starých učebnic fotografie začíná vysvětlením, že slovo fotografie vzniklo z řečtiny a 
můžeme je přeložit jako "světlomalba" nebo "malování 
světlem".                                                                      

Podstata světla a barev : 

Už ze základní školy víme, že zářivá energie se šíří elektromagnetickými vlnami všemi směry. Tyto 
vlny mohou mít různou "délku" v rozmezí od desítek kilometrů až po miliontiny milimetrů. Z tohoto 
obrovského rozsahu připadá na světelné záření jen zcela nepatrný podíl v rozsahu vlnových délek 
přibližně 390 - 760 nanometrů. 

  

  

Nemáme-li k disposici hranol, stačí  

Nemáme - li k disposici skleněný hranol, stačí počkat, až v létě po dešti vysvitne slunce...a příroda 
nám pomůže. Duha, kterou vidíme na obloze, bývá někdy méně zřetelná, ale v principu je to to samé - 
skleněný hranol nahradily vodní kapky ve vzduchu... 

 

Vědecké rozbory různých vlastností jednotlivých druhů paprsků 
nebudeme provádět, zaměříme se pouze na ty vlastnosti, které nás 
zajímají při barevné fotografii. A pro začátek si zvolíme ten největší a 
nejznámější zdroj světla - slunce. Ze školních pokusů víme, že bílý 
sluneční paprsek můžeme rozložit na spojitou škálu paprsků různých 
barev, které se již dále rozložit nedají. Jde o takzvané čisté, nesložené, 
"spektrální" barvy, které určujeme jejich vlnovou délkou. Souhrn 
viditelného slunečního záření vnímáme jako bílou barvu. 
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Nesmíme ovšem zapomenout (a někdy se nám to naopak bude hodit), že sluneční paprsek se 
neskládá jen z viditelných paprsků různých barev, ale také z paprsků neviditelných, které mají stejné 
vlastnosti, jako paprsky viditelné. Důležité pro nás je, že objektiv našeho přístroje propouští i tyto 
neviditelné paprsky (byť je v závislosti na konstrukci a počtu čoček, antireflexních vrstev a pod. 
oslabuje) a fotografické materiály, stejně jako čipy digitálních přístrojů jsou k nim více či méně citlivé... 

Krátkovlnné paprsky (ultrafialové, tedy ty, které leží u fialového konce viditelného spektra) mohou mít, 
zejména u moře nebo ve vysokých nadmořských výškách vliv na ostrost zobrazení, nepoužijeme-li 
doporučený UV filtr. Tyto paprsky bývají silně zeslabovány každým průchodem vrstvou i obyčejného 
skla a ani filmy nebo čipy digitálních přístrojů na ně nejsou obzvlášť citlivé. UV paprsky však mohou 
vyvolat světélkování některých materiálů i ve viditelné části spektra. Tuto vlastnost mají některé 
minerály, jejichž nezvyklé obrázky můžeme získat právě UV fotografií. Bohužel, tuto vlastnost mají 
rovněž některé starší tmely, používané kdysi při tmelení čoček objektivů. O negativním dopadu takto 
vzniklého závoje na výslednou fotografii v tomto případě nemá smysl se více rozepisovat:-( 

Na druhém konci viditelného spektra leží paprsky dlouhovlnné, infračervené (u červeného konce 
spektra). Ty jsou pro fotografii významné z několika důvodů. jednak je to skutečnost, že fotografií v 
této části spektra vznikají velmi zajímavé obrázky, které snímány v pravé poledne připomínají jasnou 
měsíční noc. Filtry i filmy jsou relativně snadno dostupné, čipy digitálů jsou v této části spektra 
bezmála citlivější, než na spektrum viditelné a jediným problémem může být výrobcem namontovaný 
filtr na odstranění IR paprsků před čipem. Mimo to se fotografie v IR paprscích používá pro vědecké 
účely, kriminalistiku...Můžete se například pokusit v IR paprscích vyfotografovat kousek spálených 
novin, pokud se ovšem popel nerozpadne. A když budete postupovat správně, zjistíte, že zuhelnatělý 
text je čitelný...:-) 

Spektrální složení a zdroje světla : 

V našem teoretickém úvodu jsme uvažovali o zdroji světla bílého. Tímto pojmem rozumíme světlo, 
jehož  zdroj vyzařuje paprsky v širokém plynulém spektru tak, že obsahuje paprsky všech vlnových 
délek ve viditelné části spektra. Přitom jednotlivé barvy jsou zastoupeny tak, že světlo vnímáme jako 
bílé. Jinak také můžeme říci, že ve spektru obyčejného bílého světla jsou zastoupeny všechny duhové 
barvy. Přecházejí plynule jedna v druhou a žádná z nich nechybí. To znamená, že v tomto světle jsou 
obsaženy všechny vlnové délky přibližně od 380 nm do 780 nm. A o takovém spektru říkáme, že je (ve 
sledované oblasti vlnových délek) spojité. 

Spektrum nám ale k úplné informaci o složení světla nestačí. Pro fotografické účely je ještě nutno 
vědět, jak je celková energie bílého světla rozložena na jednotlivé vlnové délky. Pomocí přístroje, 
zvaného spektrofotometr můžeme složení světla proměřit a získat tzv. spektrální křivku. V běžné praxi 
nám stačí relativní údaje a křivky, které zachycují vzájemné energetické poměry. Jak taková spektrální 
křivka vypadá ? 

 

Na tomto obrázku vidíme spektrální křivku slunečního světla. V 
poledne, kdy je slunce nejvýše nad naší hlavou (a tedy sluneční 
paprsky k nám musí urazit nejkratší dráhu, obsahuje sluneční světlo jen 
o málo méně paprsků modrých, než červených. Naproti tomu při 
východu či západu slunce (kdy paprsky musí urazit nejdelší cestu 
atmosférou) atmosféra pohltí značnou část krátkovlnné složky a 
sluneční světlo je svým charakterem blízké spektru běžné žárovky 
(křivka III). 
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Spektrální křivka moderní halogenové žárovky (jako se používá v 
projektorech či zvětšovacích přístrojích) je poněkud bližší dennímu 
světlu. Můžeme rovněž vidět, jaký vliv na posun spektrální křivky mají 
změny napájecího napětí. (A teď ať se ještě někdo ptá, proč musí mít 
barevná hlava s halogenovou žárovkou při zvětšování zapojený 
stabilizátor napětí). 

  

 

Rovněž tak spektrální křivka výbojkového blesku je spojitá. Při výboji se 
však projevuje jednak vliv odpařování elektrod, jednak příměsi 
vzácných plynů v náplni výbojky. proto jsou některé monochromatické 
složky zesíleny či potlačeny. Při praktickém využití ve fotografii 
můžeme tuto skutečnost zanedbat. 

Někde na přechodu mezi zdroji světla se spojitým a nespojitým spektrem se nacházejí světelné zdroje 
se smíšeným spektrem - např. zářivky pro běžné domácí použití. Jejich principem je, že ve výbojkové 
trubici hoří elektrický výboj ve rtuťových parách. Světlo výboje, který je zdrojem záření pouze několika 
vlnových délek (např. 405, 436, 546, 577 a 579 nm) pak vyvolává luminiscenci (světélkování) látek, 
tzv. luminoforu, který je nanesen na vnitřní stěně zářivkové trubice. Spektrální křivka zářivky má proto 
na některých vlnových délkách výrazné vrcholy. Zářivky se vyrábějí v několika druzích s různou 
barvou světla. Jejich orientační spektrální charakteristiky jsou podle údajů výrobce (Teslamp) tyto : 

 

Zářivka "denní světlo", barevná teplota 6500 K 

 

Zářivka "bílá De luxe", barevná teplota 3200 K 

 

Zářivka "bílá", barevná teplota 4300 K 

 

Zářivka "teple bílá", barevná teplota 2900 K 

U těchto zářivek, přestože jsou jejich spektrální charakteristiky ještě spojité, se zejména v barevné 
fotografii může významně projevit jedna či více monochromatických "špiček". To může mít za 
následek nežádoucí změny barevného podání snímku, teoreticky však lze (protože spektrum světla je 
spojité) tyto změny kompenzovat - ať již speciálním filtrem (např. B+W 499), nebo programem při 
zpracování v počítači... Bohužel, změna filtrace při barevném zvětšování může přinést pouze dílčí 
zlepšení. 

 

Některé zářivky (například jednopaticové DZ od Teslampu, používané v 
nástěnných svítidlech a stolních lampách) mají navržené luminofory s 
ohledem na maximální světelnou účinnost. Ze spektrální charakteristiky 
vidíme, že tato zářivka je již zdrojem nespojitého spektra. 

Zdroje s nespojitou spektrální charakteristikou  vyzařují pouze několik ojedinělých vlnových délek, 
nebo je jejich spektrum velmi omezeno. To má za následek jev žádoucí - vysokou účinnost takového 
světelného zdroje, avšak i jev nežádoucí - snímek s tímto světelným zdrojem bude mít vždy velmi 
hrubě zkreslené barvy, které nejde žádným způsobem napravit. Jako příklad si můžeme uvést 
výbojky, používané k osvětlení průmyslových hal a komunikací : 
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Výbojky SHC a SHL výrobce Teslamp. 

 

Výbojky RVC téhož výrobce. 

 

Výbojky RVLX téhož výrobce. 

A to je pro dnešek všechno...příště si budeme povídat o barvách, barevné teplotě světla, kontrastu a 
měření... 

 

 

 

Určení správné exposice. 

Úvodem opět teorie : 

Správná exposice... alfa a omega dobré fotografie. Známe to všichni...na obrázku máme místo 
rodinné fotografie "černochy v tunelu". A někdy je obrázek zase světlý, šedivý...a přitom 
kolega, který používá obyčejný přístroj, má obrázek "jak malovaný" ! Jak je to možné ? 

Na to, abychom měli obrázek správně exponovaný, má vliv celá řada okolností. A my si je, v kontextu 
důležitých souvislostí postupně probereme. 

Pokud fotografujeme konkrétní scénu (může to být zátiší, krajina, prostě jakýkoliv záběr, který si 
vymyslíme) bude pro nás z technického hlediska nejvýznamnější kontrast scény.   

Kontrastem rozumíme poměr mezi nejtmavším a nejjasnějším místem námi zvoleného záběru.  A jas 
jednotlivých předmětů, jak se nám jeví v dopadajícím světle, závisí na jejich odrazivosti - tedy na tom, 
kolik procent dopadajícího světla jsou schopny odrazit zpět ( a nebo taky, kolik ho pohltí...). Jenom pro 
představu, mohli bychom vědět, že : 

 černý samet pohltí až 99% dopadajícího světla a zpět odrazí asi 1% 
 černé sukno pohltí asi 98 % dopadajícho světla a zpět odrazí 2 % 
 bílé plátno pohltí asi 20% dopadajícího světla a zpět odrazí asi 80 % 

Kdybychom tedy fotografovali nějaký výtvor z černého sukna na pozadí bílého plátna, scéna by měla 
kontrast přibližně 80 : 2, neboli 40 : 1 - a  bez ohledu na to, jak intenzivním světelným zdrojem by byla 
nasvícena :-). 
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Dále si můžeme říci, že běžné scény mají orientačně takový kontrast : 

 zátiší v atelieru 4 : 1 až 2 : 1 
 scény v atelieru s vysokým kontrastem až 16 : 1  
 plošně osvětlená scéna na pláži u moře asi 15 : 1 
 sluncem osvětlená krajina bez hlubokých stínů asi 25 : 1 
 krajina s temným lesem v záběru až 200 : 1 
 sluncem ozářený vnitřek kostela asi 600 : 1 
 průhled z podloubí do sluncem osvětlené krajiny asi 1000 : 1 i více.  

 A pro porovnání...při standardním zpracování zvládne běžný filmový materiál (řekněme např. 
Fomapan 100 nebo běžný barevný film) rozsah kontrastů asi tak 200 - 300 : 1, digitální snímač rozdělí 
celou úroveň jasů na maximálně 256 stupňů, tedy 256 : 1 a lesklý papír - lhostejno, zda fotografický, 
nebo z tiskárny - zvládne kontrast okolo 10 - 15 : 1. 

Z uvedených příkladů je vidět, že bez ohledu na celou řadu vlivů, působících na systém tvorby 
obrázku ( Schwarzschildův jev, úhel a tvar charakteristické křivky filmového materiálu, mechanismus 
vyvolávání, teplotní šum elektronických snímačů, vlivy optiky přístrojů atd.) při procesu přenosu scény 
do podoby obrázku dochází  k určité degradaci kontrastu - a to v každém stupni realizace obrázku - 
tzn. při jeho snímání, zpracování a vlastní reprodukci, pokud kontrast scény přesahuje schopnosti 
reprodukčního řetězce,  

To je skutečnost, kterou nemůžeme (při daném složení systému tvorby obrazu) změnit. Můžeme ji 
však uzpůsobit více či méně složitými postupy našemu tvůrčímu záměru. Jednoduše (to se snadno 
píše, ale obtížně realizuje) si vybereme, zda oželíme kresbu na snímku v nejhlubších stínech a nebo v 
největších jasech. Tuto metodu, nazývanou "zonální", dovedl do bezmála 100% dokonalosti americký 
fotograf Ansel Adams. Kromě několika publikací, které se tímto postupem podrobně zabývají, existuje 
i její méně povedený popis např. v časopisu Photo Life. Ale o této metodě spíše jindy, v samostatném 
článku... 

Uvedenou volbu realizujeme jediným možným způsobem - změnou exposice. A už jsme u toho :-) 

Co to je exposice ? 

Při fotografování je nutné přesně stanovit množství světla, které dopadne (obecně) na citlivý materiál... 
praví učebnice.  

Citlivým materiálem budeme v této kapitole rozumět jak film, tak digitální snímač (neboť i ten je ke 

světelným paprskům citlivý, že ?). 

A množstvím světla, jak z fyziky víme a v učebnicích fotografie lze nalézt, neboli osvitem rozumíme 

působení světla určité intenzity po danou dobu. 

Takže osvit jako takový je jen jeden. Proto se také někdy  používá pojem osvitové nebo exposiční 
číslo. A můžeme říci, že pro danou citlivost materiálu je to pravé osvitové číslo jen jedno. 

Proto, abychom na našem přístroji mohli správný osvit nastavit, máme k disposici dva ovládací prvky : 

a) Závěrku přístroje, kterou "nastavujeme exposici", neboli určujeme dobu, po kterou budou světelné 
paprsky na citlivou vrstvu dopadat. U převážné většiny přístrojů se ustálila tato časová řada (v 
sekundách) 1, 1/2, 1/4, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, případně i více. Pro 
zjednodušení se však na nastavovacích prvcích i displejích přístrojů zobrazuje zjednodušená podoba 
exposiční doby, t.j. 1, 2, 4, 15..., tedy 60 znamená 1/60 a čím vyšší číslo, tím kratší osvitový čas. 

b) Clonu objektivu, kterou nastavujeme množství paprsků, které na citlivou plochu dopadají. Rozsah 

clon se liší podle typu a konstrukce jednotlivých objektivů. Například můj oblíbený Pentax 1:2/35 má 



clonovou řadu : 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22. A v tomto případě platí, že čím vyšší číslo, tím méně 
paprsků zacloněným objektivem prochází. 

A jak jsem si již řekli, kombinací těchto hodnot nastavujeme správný osvit. Exposimetr nám ukáže 
například pro citlivost 400 ASA čas 1/125 při cloně 5,6. My už ale víme, že to není jediná možná 
kombinace clony a času...Pro stejnou citlivost filmu můžeme stejně tak použít například kteroukoliv z 
kombinací : 

2,8 4 5,6 8 11 
500 250 125 60 30 

Vlivem mechanismu působení světla na citlivou vrstvu platí tato zásada u převážné většiny citlivých 
materiálů  v běžném rozsahu exposic asi od 1 sec. do 1/1000 sec. Podrobnosti pro ten který citlivý 
materiál lze nalézt v jeho katalogovém listu, případně na webových stránkách výrobce. Pokud bychom 
použili exposiční dobu kratší, než 1/1000 sec, můžeme získat snímek podexponovaný. Stejně tak při 
používání osvitových časů delších, než asi 1 sec. je nutné počítat se Schwarzschildovým jevem a 
osvit více prodloužit (např. exposimetr ukazuje 4 sec, podle použitého materiálu musíme nastavit 6 
sec). 

Pokud bychom změnili citlivost materiálu, "posune" se exposice takto : 

Pro citlivost materiálu 200 ASA 

2,8 4 5,6 8 11 
250 125 60 30 15 

Pro citlivost materiálu 800 ASA 

2,8 4 5,6 8 11 
1000 500 250 125 60 

Teď už víme, proč bychom měli exposici měřit a v následujícím dílu si řekneme, jak na to. 

 

 

Měření exposice I. 

Historický vývoj  : 

V dávných, pradávných dobách začátků fotografie exposice určovala odhadem. Při malé 
citlivosti tehdejších materiálů to v zásadě nebyl problém. Posuďte sami. Stalo se něco, když při 
dvouhodinové exposici jsme se "netrefili" třeba o  10 minut ? Bezpochyby to nebyl žádný 
vážný problém. 

Ale vlastně už v té době vznikaly první pomůcky - exposiční tabulky. Prakticky každý vědec a 
experimentátor si vede poznámky o svých pokusech. A tyto poznámky, více či méně podrobné 
nakonec vyústily v první pomůcku, kterou výrobci fotografických materiálů poskytovali svým 
zákazníkům. Přesnost veškerá žádná, ale alespoň už skoro vždycky "bylo na obrázku něco vidět" :-). 
Samozřejmě, v řadě publikací existuje velké množství exposičních tabulek, podívejme se však na ty z 
doby nedávno minulé. 



 

Taková exposiční tabulka byla například 
publikována ještě v 70. letech teď již minulého 

století v nedělní příloze Rudého práva, kde 
vycházel mimo jiné i sloupek rad pro fotografy. Jak 
správně exponovat, jak vybírat fotografický aparát, 

co dělat v temné komoře... 

 

Tahle mnohojazyčná exposiční tabulka s 
piktogramy bývala prakticky do rozpadu RVHP v 
každém balení filmu ORWO z tehdejší NDR. A 

taky vyhovovala - mimo jiné i díky velké exposiční 
pružnosti těchto filmů :-) 

Základním problémem exposičních tabulek je, že nemohou obsáhnou široký rozsah světelných 
podmínek, se kterým se v praxi setkáváme. Podrobnější tabulky (a pochopitelně také podstatně 
rozsáhlejší) byly pro praktické použití nevhodné a proto fotografické firmy zanedlouho daly do prodeje 
různé "exposiční kalkulátory". Obdélníkové, kruhové, válcové...Jejich funkce byla prakticky stejná, po 
nastavení jednotlivých stupnic se v okénku odečítala správná exposice. Tyhle kalkulátory nebo 
exposiční pravítka vypadaly například takhle : 

 

 

z roku 1924... a z roku 1928... 

Tyhle kalkulátory bezpochyby vypadaly vědecky a nepochybuji o tom, že společenská prestiž 
tehdejšího fotografa - hlavy rodiny - podstatně stoupla, pokud před každým obrázkem chvíli "čaroval" s 
takovouhle tabulkou...Nicméně ani tyto kalkulátory neumožňovaly v pravém slova smyslu měření 
světla. Mimo to byl dost široký prostor pro subjektivní hodnocení toho, co je ještě "zataženo" a nebo 
už "slunečno". A proto začaly vznikat měřiče, nejprve optické, průhledové. Jeden z posledních typů, z 
roku 1956 máme zde : 

 

Jeho funkce je prostá : V kulatých okénkách je zalepen 
"šedivý klín" s proměnnou hustotou. A při stanovení exposice 
se na snímanou scénu díváme postupně jednotlivými otvory. 
Správná exposice je určena údaji pod okénkem, za kterým 

ještě rozeznáme obrysy a kontrasty scény. Musíme ale měřit 
rychle, protože oko se postupně akomoduje a jeho citlivost 

vzrůstá... 

No a potom již konečně přišla éra exposimetrů...myslím těch elektrických. A exposice se začala měřit. 
Relativně nepřesně, ale přece jenom to bylo lepší, než tabulky. Například učebnice zbožíznalectví pro 
obor Foto - kino z roku 1958 uvádí, že na našem socialistickém trhu jsou k dostání mimo celé řady 
exposičních tabulek i tři druhy exposimetrů : 
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"Exposimetr Metra je výrobkem továrny Metra Blansko. 
Předčí k nám dovážené zahraniční exposimetry svým 

důmyslným řešením a velkou citlivostí ke světlu. Zahraniční 
exposimetry nemají tak bohatou stupnici a zaměřují 

spolehlivě jen denní světlo a silnější zdroje světla umělého. 
Stupnice našeho nového exposimetru určuje rozsah časů od 
4 minut do 1/1000 vteřiny se clonovým rozsahem od 2 až do 
22. Pro rychlé určení exposice jsou minuty a setiny vteřiny na 
stupnici v různých barvách Denní světlo a silné umělé světlo 

se měří s uzavřenou clonou. Jestliže nám ručička 
exposimetru při uzavřené cloně již neukazuje, otevřeme 

clonu a můžeme zaměřit i velmi slabý světelný zdroj. Clonu 
pochopitelně neotvíráme proti přímým prudkým světelným 

zdrojům, poněvadž bychom přístroj poškodili..." Tolik původní 
pramen. 

 

Kromě exposimetru Metra byl v prodeji v té době také 
exposimetr Zeiss, selenový, v pouzdře z umělé hmoty s 

koženou brašničkou na zip. 

A máme tu druhou polovinu 60.let minulého století : 

 

Metra Blansko dala na trh exposimetr Exposimet II.  Zapojení 
jednoduché - selénový fotočlánek, připojený na citlivý 

mikroampérmetr. Nevyžaduje žádný zdroj napětí, je malý a 
lehký, jednoduchý. Otočnou stupnici citlivosti filmu nastavíme 
proti ručičce indikátoru a na druhé stupnici odečítáme možné 

kombinace clon a časů závěrky. Při měření dopadajícího 
světla před fotočlánek zařadíme destičku z průsvitné 

plastické hmoty - a je to :-) Zorné pole exposimetru je asi 54 
stupňů  (odpovídá přibližně 50 mm objektivu u kinofilmového 
přístroje) a měří v jediném rozsahu exposičních čísel 3 - 15. 

Uběhlo nějakých 10 - 15 let a i u nás začaly být dostupné exposimetry modernější. Například z 
bratrské velké země se k nám dovážel exposimetr Leningrad 6 : 

 

Fotoelektrický exposimetr s měřícím odporem ze Sirníku 
kademnatého (CdS). Vyžaduje napájení - knoflíkový článek 

1,3 - 1,5 V (původně to byl sříbrozinkový PC 53 nebo 
Mallory PX 13, PX 625 a pod.), úhel měření 20 stupňů, 

měřitelný rozsah osvětlení 1 - 500 000 luxů ve dvou 
rozsazích 

Samozřejmě, současně s vývojem exposimetrů konstruktéři přemýšleli, jak připojit exposimetr k 
fotoaparátu. 
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Prvním krokem bylo, že se zvláštní, samostatný exposimetr 
nasouval do kolejniček blesku (např. Leica). 

Dalším vývojovým krokem bylo vestavět zcela samostatný exposimetr do těla fotopřístroje. 
Samozřejmě tak, aby "viděl" podobně jako objektiv. Přikladem nám mohou být například některé 
konstrukce kinofilmových přístrojů z bývalého SSSR, i když tímto vývojovým stupněm prošla převážná 
většina výrobců fotopřístrojů. Na těle fotopřístroje se nastavila citlivost filmu, po stisknutí tlačítka 
exposimetr změřil odražené světlo a my jsme podle ukazatele mohli nastavit kombinaci exposici a 
času. 

Od této konstrukce byl již malý krůček k přístrojům s poloautomatickým měřením exposice. S 
ovládacím prvkem pro nastavení exposice byl spojen pohyblivý ukazatel. Úkolem fotografa bylo při 
měření exposice změnou clony nastavit ručičku měřícího přístroje proti ukazateli - a byla nastavena 
správná exposice. 

S rozvojem pravých zrcadlovek, určených pro výměnné objektivy nastoupil systém TTL ( měření přes 
objektiv). Snímač exposimetru byl umístěn uvnitř těla přístroje a paprsky na něj dopadaly pomocí 
různých úprav (odklápění zrcadla, polopropustné zrcadlo, snímání na pentagonálním hranolu... každá 
firma zkoušela vymyslet něco nového, lepšího). 

 

Do této kategorie přístrojů můžeme zařadit například i 
ruské zrcadlovky Kiev 80 nebo Pentacon six z bývalé NDR 
na svitkový film, ke kterým se dodával samostatně měřící 
hranol. No, konec konců - i velkoformátové Linhoffky mají 

zařízení, kterým se měří exposice přímo na matnici :-). 

 Dalším vylepšením pak byla náhrada mechanicky náročného a citlivého ručkového měřícího přístroje 
nejprve LED diodami a posléze i různými displeji... 

No a tím se už dostáváme k zatím poslednímu stupni - automatice. Do přístroje vestavíme ještě trochu 
více elektroniky - závěrku budeme řídit i spouštět elektricky, clonu taky - a fotograf se může věnovat 
pouze výběru motivu a cvakání. Automatika za něj udělá vše ostatní. Tak nějak to prohlašovali výrobci 
ve svých inzerátech a dokumentovali to většinou obrázkem usmívající se dívčiny nebo dítěte ( to mělo 
ukazovat, že s TÍMTO přístrojem může fotografovat opravdu každý). Faktem je, že nějakých 90 % 
obrázků asi tak 95 % fotografujících slečen a dětí bylo v pořádku, ale....A proto je u těch složitějších 
přístrojů, obchodně nazývaných "poloprofesionální" nebo dokonce "profesionální" (mimochodem, proč 
? Viděl jsem už docela dost "poloprofesionálů", foografujících zcela obyčejnými přístroji) naisntalována 
další funkce. Můžeme vypnout režim automatiky a parametry nastavovat buď zcela ručně, nebo si 
vybrat z řady "exposičních programů". A nám může vrtat hlavou, proč to tak je ? No, to si necháme na 
další díl... 

 

 

Měření exposice II. 

Jak to vidí exposimetr  : 
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V předcházejícím dílu jsme si zrekapitulovali zjednodušeně vývoj expozimetrů. A jak vlastně 
elektrický expozimetr pracuje ? 

Základním prvkem, na kterém záleží ty nejdůležitější vlastnosti exposimetru, je snímač. Vývoj snímače 
urazil velmi dlouhou cestu. Od klasických vakuových fotonek, přes selénové články, fotoodpory různé 
konstrukce, fotodiody a fototranzistory...Zatím to skončilo na tom, že u digitálních přístrojů se pro 
stanovení expozice používají informace z jednotlivých prvků CCD snímače... 

Pro opravdu přesné měření exposice by bylo ideální, kdyby charakteristika snímače (míněno tím pro 
zjednodušení funkce výchylky indikátoru v závislosti na osvětlení) odpovídala charakteristice 
filmového materiálu (respektive jeho zčernání) v celém rozsahu osvitových časů. Pak bychom byli 
schopni měřit exposici opravdu exaktně a měli bychom proces exposice plně pod kontrolou. To je 
ovšem holá teorie, zatímco zelený strom života ukazuje, že je všechno trochu jinak. 

První nepřesnost do měření nám zanáší spektrální citlivost snímače : 

 

Z tohoto obrázku vidíme, že například proti lidskému oku je vrchol 
citlivosti posunutý směrem k infračervené části spektra. V praxi to 

znamená, že pokud se spolehneme na údaj osvitoměru v 
případech, kde fotografujeme ve světle se silným podílem 
infračervených paprsků (teď nemám na mysli IR fotografii), 

získáme - podle typu snímače našeho exposimetru - více či méně 
podexponované obrázky. 

Abychom si vytvořili obraz o tom, jak velkou nepřesnost při stanovení exposice tato vlastnost snímačů 
do měření zanáší, podívejme se na několik charakteristických diagramů spektrální citlivosti filmových 
materiálů : 

 

 

 

 

 

Další důležitou vlastností je linearita snímače,  jeho lux ampérová charakteristika. V podstatě jde o to, 
že pokud tato charakteristika není v celém rozsahu lineární (a tak tomu je), musí konstruktér přístroje 
tuto nelinearitu nějakým způsobem (nelineární stupnicí indikátoru, korekcí zesílení zesilovače a pod.) 
odstranit. Ze vzorových charakteristik vidíme, že tato nelinearita může ovlivnit měření zejména 
slabého světla (např. pozitivní exposimetry pro zvětšování atd.) Svůj vliv však může mít i v případě, že 
z nějakého důvodu zmenšujeme osvětlenou plochu snímače - třeba tehdy, pokud mechanickými 
clonkami měníme rozsah exposimetru. 

 

 

 

 

 

Lux-ampérová 
charakteristika CdS 
fotoodporu FSK-1 

(SSSR) 

Počáteční úsek lux-
ampérové 

charakteristiky 
téhož fotoodporu 

FSK-1 

Lux-ampérová 
charakteristika 
fotodiody FD-1 

(SSSR) 

Lux-ampérová 
charakteristika 

selenového 
fotočlánku, 

zapojeného do 

Lux-voltová 
charakteristika 
nezatíženého 
selenového 
fotočlánku 
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zkratu 

Např. v jedné z amatérských konstrukcí positivního exposimetru (pro zvětšování), kdy se měří 
podstatně nižší intenzita osvětlení, dosáhl konstruktér úpravou elektrického zapojení těchto výsledků : 

 

V uvedeném zapojení exposimetru pro zvětšování byl jako snímač 
použit fotoodpor CdS FPF9-2 (SSSR) a kompenzace nelinearity 

byla provedena s využitím nelinearity PN přechodů Si diod. 

To jsme sice malinko odbočili, ale snad to tak moc nevadí... 

Vliv dalších vlastností snímače už můžeme ovlivnit sami při zacházení s exposimetrem a vlastním 
měřením. Zejména bychom si měli uvědomit tyto vlastnosti jednotlivých druhů snímačů : 

Selenové fotočlánky : Působením látek, obsažených ve vzduchu stárnou (a tím ukazují méně, vedou 
tedy k přeexposici), jejich stárnutí urychluje teplo a intenzivní osvětlení.Expozimetr se selénovým 
článkem je nutno občas překalibrovat, případně počítat s tím, že nemá neomezenou životnost. 

Fotoodpory CdS : Mají při malém osvětlení dlouhou setrvačnost - musíme při měření počkat, až se 

indikátor opravdu ustálí. Mimo to potřebují při měření zdroj proudu, který se musí kontrolovat a 
vyměňovat. 

Fotodiody a fototranzistory : Jsou citlivé na teplotu (mění se voltampérová charakteristika jejich 
polovodičového přechodu, nutno kompenzovat). Podle zapojení, ve kterém jsou používány, mohou, 
ale nemusí vyžadovat zdroj proudu. 

Další chybu bychom mohli nazvat chybou měření. Jde o to, že exposimetr (ve své  základní podobě, 
jak si řekneme později) "vidí" celé své zorné pole jako jednu stejnoměrně osvícenou plochu. Ve tmě 
černou, na velmi prudkém světle bílou. Nevidí tedy Pepíčka na pláži nebo černý text na bílém pozadí. 
A čím kontrastnější máme snímanou scénu, tím větší chyby se exposimetr dopouští. Při běžném 
rozsahu kontrastů zachrání hodně exposiční pružnost filmu, ale s těmi černochy na sněhu nám 
většinou nepomůže ani ta. Je to dáno tím, že tovární cejchování exposimetru počítá, odborně řečeno, 
s normou stanovenou průměrnou reflektancí 1/6. (Česky řečeno, s tím, že měříme šedou plochu, která 
odráží 17 % dopadajících paprsků). 

Další chybu (nebojte se, už budeme končit), někdy dost značnou zanáší do měření rozdíl zorného 
úhlu exposimetru a objektivu fotografického přístroje. Tím se může stát, že v záběru máme něco, co 
exposimetr neviděl a nebo horší případ, že exposimetr "vidí" třeba sluníčko, které v záběru nemáme... 

Když si čtu po sobě to, co jsem teď napsal, jímá mne málem hrůza. Vyplývá z toho, že vlastně 
exposici nikdy nemůžeme změřit úplně přesně. Ano, je to tak. Stejně, jako povídala průvodkyně ve 
filmu Jára Cimrmann ležící, spící : "Nemusí se vám to líbit, nemusíte s tím souhlasit, ale to je tak 
všechno, co se s tím dá dělat...Takže ještě na konec něco optimistického : 

Naštěstí situace není tak katastrofální, jak to na první pohled vypadá. Zachraňuje nás vlastnost 
filmových materiálů, nazývaná exposiční nebo osvitová pružnost. Podrobně se vlastnostmi 

filmových materiálů budeme zabývat jindy (doufám, snad), dneska jen zjednodušeně : Například 
barevný negativní film o citlivosti 400 ISO snese (podle druhu a výrobce) nepřesnosti v osvitu +- 1 - 2 
exposiční stupně. A všechny chyby měření, způsobené expozimetrem (pokud neuděláme při měření 
elementární chybu) jsou podstatně menší...Samozřejmě, pokud chceme experimentovat například se 
Zonální metodou podle A. Adamse, pak je vhodné si expozimetr zkorigovat na námi používanou 
kombinaci Film - přístroj -vývojka - postup zpracování - papír - vývojka - postup zpracování. Dá to sice 
trochu práce a spotřebujeme nějaký čas a materiál, máme ale pak značnou pravděpodobnost, že 
měříme to, co opravdu chceme. 

Tak to by bylo asi tak všechno k exposimetrům a jejich snímačům. A příště si povíme něco tom, jak 
pracují přístroje s automatickým nastavením exposice... 
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Měření exposice III. 

Automatické nastavení : 

V minulém dílu jsme skončili u přístrojů, které si automaticky nastavují exposici. A u toho, že ty 
lepší, "profesionální", mají možnost automatiku vypnout a lze je nastavit i manuálně. 

Z toho, co jsem si říkali v předcházejících kapitolách je tedy jasné, že exposimetr nevidí krajinu, zalitou 
sluníčkem, naši přítelkyni proti obloze, srnku v lese...exposimetr "vidí" pouze jednolitou šedivou 
plochu. A sám o sobě neumí poznat, co je hlavním motivem a co chceme mít správně exponováno : 

 

Scénu, ve které jsou 
velké světlé plochy, nebo 
dokonce světelný zdroj, 
vnímá exposimetr jako 
světlejší, než odpovídá 

skutečnosti a nastaví 
tedy kratší exposici... 

 

Naproti tomu scénu s 
velkými tmavými 
plochami vnímá 

exposimetr jako tmavší, 
než ve skutečnosti je a 

nastaví proto delší dobu 
exposice. 

Ani jedna z obou variant není dobrá : Při podexposici je u negativního filmu positivní obrázek tmavý, 
plochý, diapositiv nebo digitální obrázek příliš světlý, případně se světlými plochami bez kresby. V 
případě přeexposice je situace přesně obrácená - obrázek z negativního filmu je světlý, zatímco 
diapositiv nebo digitální obrázek je tmavý bez kresby ve stínech... 

A teď kontrolní otázečka : Jakou technologií byly pořízeny oba vzorové obrázky ? (Kdo dával doteď 
pozor, určitě pozná, že...digitálním fotoaparátem ). 

Abychom dosáhli kýženého výsledku, musíme někdy exposimetr sami "ošidit" Buď manuálně, jak 
bude uvedeno v dalším pokračování, a nebo využijeme některého z nastavení, které nám moderní 
poloautomaty či automaty nabízejí : 

Na většině současných přístrojů, ať filmových či digitálních, nalezneme přepínač režimu měření 
exposice. I když jde o přístroje různých výrobců, postupně se ustálily tyto základní možné volby : 

 

Měření se zvýrazněným středem. Vývojáři firmy Pentax, vedeni 
myšlenkou, že v převážné většině případů je nejdůležitější část 
obrázku uprostřed (achich, pravidla fotografické kompozice !!!), 
zvolili toto rozvržení. Při výpočtu exposice exposimetr přístroje 

upřednostňuje střed filmového políčka, zatímco jeho rohy prakticky 
nejsou brány v potaz. 

 

To vývojáři firmy Leica pojali přístup k měření exposice se 
zvýrazněným středem trochu odlišně. Nepřipomíná Vám tenhle 

obrázek to, co vidíte v hledáčku, když fotografujete portrét ? 
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Většina přístrojů má rovněž možnost přepnout do tzv. spot režimu. 

To znamená, že exposimetr má podstatně snížené zorné pole a 
měří prakticky bodově...Dá se použít i pro proměřování kontrastu 
scén, nejčastěji se však používá při velmi kontrastním osvětlení, 

kdy v tomto režimu změříme exposici té části snímku, kterou 
považujeme za nejdůležitější. 

 

Další, prakticky ve všech přístrojích dnes používaný, je tzv. 
Multisegment režim. Pokud vlastníte moderní kinofilmový či 

digitální přístroj, který nemá možnost přepínání režimu měření, 
velmi pravděpodobně váš přístroj měří v tomto režimu. Na obrázku 
je pro ukázku uveden pohled do hledáčku a rozvržení segmentů u 

kinofilmového Pentaxu Z-1p. Vidíme, že je zde zohledněna 
možnost portrétů, stejně jako snímků krajiny (horní segment ve 

většině případů měří světlo od oblohy). 

 

Digitální přístroje jsou na tom lépe. Pro měření exposice lze využít 
prakticky každou buňku snímače a záleží jen na konstruktérech, 
jaké kombinace buněk zvolí. Na tomto obrázku je uvedeno pro 
ilustraci rozvržení segmentů pro měření exposice u digitálního 

Pentaxu *ist D.  

Pokud na svém přístroji naleznete tzv. přepínač kreativních režimů (a není důležité, kolik různých 
režimů tam vlastně můžete nastavit), pak vězte že tento přepínač pouze koriguje  měřící režim 
Multisegment. Například v poloze "portrét" zdůrazní výsledky měření z těch segmentů, které 
odpovídají polodetailu portrétované osoby, umístěné ve středu záběru. Režim "krajina" naopak ještě 
potlačí údaj z těch segmentů, které při běžném záběru snímají světlo oblohy...atd. atd. 

Na dražších přístrojích najdeme ještě další přepínač, související s automatickým či poloautomatickým 
nastavením exposice. Nazývá se rovněž přepínač režimu. Neovládá však režim měření exposice, ale 
režim nastavení exposice. 

To je důležité rozlišovat. Každý objektiv má své charakteristické vlastnosti. Mimo rozsahu clon a 
ohniskové vzdálenosti má svoji hloubku ostrosti, při určitém zaclonění nejlepší kresbu atd. atd. A na to 
právě pamatuje tenhle přepínač. V paměti přístroje nebo v objektivu  jsou uloženy údaje o jeho 
vlastnostech a automatika přístroje se snaží kombinaci clona/čas v závislosti na osvětlení zvolit tak, 
aby se pohybovala po optimalizované křivce. Například Pentax Z-1p nastavuje při citlivosti ISO 100  a 
objektivu 50/1,4 kombinaci clona/čas takto : 

 

Program Line Normal Program (základní nastavení) 

 

Program Line High-shutter-speed-priority (krátký čas, sportovní 
snímky, portrét) 

 

Program Line Depth-of-field-priority (priorita hloubky ostrosti, 
krajina atd.) 

 

Program Line MTF (nejvyšší kvalita zobrazení, nejvyšší ostrost) 
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Problematika správného stanovení exposice je u digitálních přístrojů navíc komplikovaná ještě v tom, 
že se nemůžeme spolehnout na exposiční pružnost filmového materiálu. Mimo to při běžných 
snímcích ( v tzv. 8 bitovém režimu) se celá škála odstínů šedé rozloží na pouhých 255 stupňů šedé. 
Proto je zde otázka přesného a správného stanovení exposice velmi významná. Stačí malá odchylka - 
půl clonového čísla a na obrázku máme buď "přepálená místa" (tzn. absolutně bílá) a nebo se nám 
tmavé stíny slijí do černé. Když k tomu přidáme ještě nelinearitu jednotlivých článků snímače...Při 
fotografován v 12 bitovém režimu (což umějí ty dobré a drahé digitály) je situace o něco lepší...ale 
stejně : Film je film. 

Tak to jsou základy automatického měření a nastavení osvitu. Možných kombinací je nepřeberné 
množství a každý výrobce to "dělá trochu jinak", ale princip je pořád stejný.  A příště si v posledním 
pokračování tohoto článku povíme něco o ručním měření exposice... 

 

 

Měření exposice IV. 

Ruční měření exposice : 

Minule jsme si řekli, na jakých základech pracuje měření automatické. Tzv. kreativní programy 
jsou možná poněkud sporným, nicméně komerčně úspěšným vylepšením automatiky. Pokud 
nám však opravdu záleží na vysoké kvalitě nějakého snímku, nebo chceme sami 
experimentovat, pořád zůstává nejjistější, byť časově náročnější ruční měření exposice. Jak 
tedy na to ? 

Základní způsoby práce s exposimetrem máme v následující tabulce : 

Grafické znázornění Co měříme Jak měříme 

 

Měření odraženého světla 

Exposimetr zamíříme z místa, 
odkud fotografujeme na 

fotografovaný předmět bez ohledu 
na to, jak je od nás vzdálený. Je to 

nejčastěji používaný způsob 
měření, poskytuje však ve většině 
případů nejméně přesné výsledky. 

Použít lze jen při snímcích 
vzdálených objektů a snímcích 
krajin bez popředí. Tuto metodu 

používají všechny přístroje s 
vestavěným exposimetrem, 
poloautomatické, automaty i 

digitální. Vhodným rozvržením 
měřících segmentů, případně 

použití režimu bodového měření 
lze nevýhody metody do značné 
míry eliminovat (viz předchozí 

kapitola). 

 

Měření dopadajícího světla 

Před čidlo  exposimetru 
předsuneme mléčně zbarvený filtr 

(případně polokouli) a měříme 
světlo, které dopadá na objekt. To 

znamená, že čidlo exposimetru 
natočíme směrem ke světelnému 

zdroji. Smyslem mléčně 
zbarveného filtru nebo polokoule 
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je zrušit směrové vlastnosti 
optických prvků exposimetru tak, 
aby byl měřen souhrn veškerého 

světla, dopadajícího na 
fotografovaný objekt. Používá se 
hlavně při snímcích ploch, které 
nadměrně pohlcují, nebo naopak 

odrážejí světelné paprsky. 

 

Měření odraženého světla 

Tak takhle pracuje měření u TTL 
fotopřístrojů. Využíváme úhel 
měření exposimetru k tomu, 

abychom měřili odražené světlo 
pouze od předmětu snímku. 

Fotografujeme-li portrét nebo 
menší předměty, snažíme se měřit 

co nejblíže u objektu. 

 

Měření odraženého světla - 
náhrada objektu rukou 

Nemůžeme-li se k objektu 
dostatečně přiblížit, měříme světlo 

odražené od dlaně, vzdálené 
řádově 20 cm od čidla 

exposimetru - tak, aby na ruku 
dopadalo stejné světlo jako na 

fotografovaný objekt a exposimetr 
přitom ruku nestínil. Osvit 

prodloužíme proti naměřené 
hodnotě cca na dvojnásobek. 

 

Měření odraženého světla - 
náhrada objektu šedou tabulkou 

Viz výše, pouze ruka je nahrazena 
továrně či doma vyrobenou šedou 
tabulkou. Pozor na to, aby tabulka 
měla dostatečně velké rozměry a 
neměřili jsme i její okolí. Změřený 

osvit pak prodloužíme o půl 
clonového čísla. Je-li hlavní objekt 
ve stínu, umístíme šedou tabulku 

do jeho blízkosti. Zjištěnou 
hodnotu osvitu nemusíme 

korigovat. Použijeme-li však bílého 
papíru, sněhu a pod., zjištěný osvit 

prodloužíme na čtyřnásobek.  

 

Měření dopadajícího světla 

Ještě jednou, pokud možno co 
nejblíže fotografovanému objektu ! 

Při měření pomocí exposimetru 
Sekonic L-398 nasadíme před 

čidlo mléčně zbarvenou polokouli 
(Lumisphere) 

 

Měření odraženého světla  

Při měření odraženého světla 
exposimetrem Sekonic L 398 

nasadíme před čidlo směrovou 
mřížku (Lumigrid), abychom 
neměřili postranní paprsky. 
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Měření dopadajícího světla a 
kontrastu scény 

Při měření použijeme mléčně 
zbarvený filtr, případně u Sekonicu 

398 plochou mléčně zbarvenou 
předsádku (Lumidisc). Měříme 

postupně jednotlivá světla.Stejným 
postupem měříme při reprodukci 
plochých předloh rovnoměrnost 
osvětlení předlohy - za běžných 

okolností postačuje střed a 4 rohy. 

Vezmeme exposimetr, změříme exposici - viz výše - a máme zaručený dobrý obrázek ? Ještě ne !!! :-) 
Nejsme automaty a se světlem pracujeme tvůrčím způsobem. Jak ? 

 Není-li možné měřit odražené světlo hlavního motivu samostatně (nemůžeme-li se k němu 
dostatečně přiblížit), můžeme odečíst vliv pozadí. Je-li motiv proti temnému pozadí, 
prodloužíme exposici na dvojnásobek. Je-li motiv proti světlému pozadí, zkrátíme osvit na 
polovinu. 

 Čerstvě napadaný sníh odráží asi 73 % dopadajícího světla, 3 dny starý sníh asi 60 %. Při 
změřené době osvitu 1/125 nastavíme tedy 1/250 (čerstvý sníh) nebo 1/200 (starší sníh). 

 Při fotografování motivu proti obloze je rovněž možné naklonit exposimetr tak, aby světlem 
oblohy nebylo měření ovlivněno (pomůže i přiclonit rukou). 

 Výjimku proti této úpravě osvitu tvoří motivy, které chceme zachytit jako siluety. Zde měříme 
exposici pozadí. 

 Pokud fotografujeme motivy v blízkosti světelných zdrojů, namíříme exposimetr tak, aby 
nezabíral svým úhlem měření přímo tyto zdroje (m.j. i chráníme snímač). 

 Při práci s umělým světlem (je-li příliš slabé a exposimetr dostatečně neukazuje), měříme 
světlo, odražené od bílého papíru a stupnici citlivosti materiálu nastavíme o + 7 DIN. 

 Optimální poměr osvětlení (při měření kontrastu scény) je 1 : 4. S tímto kontrastem si poradí 
každý film, papír i digitál :-). 

 Používáme-li při fotografování filtrů, nasazených na objektivu, nesmíme zapomenout na jejich 
prodlužovací faktor. Neplatí (pochopitelně) pro přístroje TTL, které ukazují již přímo správnou 
hodnotu. 

 Podobně můžeme změřit i prodlužovací faktor neznámého filtru. Vybereme středně jasnou, 
nepříliš kontrastní scénu a změříme exposici bez filtru a s filtrem... 

 Fotografujeme-li reprodukce kontrastních předloh (výkresy, texty, pérovky) zvětšíme osvit o 1 
a 1/2 clony. 

 Osvitoměr se selenovým článkem nikdy nevystavujeme zbytečně světlu, zvláště přímým 
slunečním paprskům, neboť článek by mohl ztratit svoji citlivost... 

 Osvitoměry s fotoodpory CdS nesmíme nikdy vystavit na delší dobu silnému světlu. Při dalším 
měření bychom naměřili větši hodnotu, než odpovídá skutečnosti. Proto je dobré, aby byl, 
pokud jej nepoužíváme, uložen v pevném a pokud možno světle nepropustném pouzdře, 
případně objektiv TTL přístroje zakryt krytkou. Tedy, ono to platí i pro digitály, že pro čip je 
lepší, když není vystaven zbytečně silnému světlu... :-))) 

Tak to by bylo asi tak všechno. Teoreticky jsme nyní vybaveni a můžeme se pustit do pokusů. Tak 
dobré světlo ! 

 

 

 

Retikulace želatiny 

Jednou z dalších zajímavých diskusí, které proběhly na Arnoštově fóru, byla i polemika o tom, jak 
může dojít ke zvrásnění emulzní vrstvy filmu – tzv. retikulaci želatiny. Jedná se o nevratný proces, 
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při kterém vlivem chemických nebo fyzikálních vlivů dojde k trvalému poškození emulzní vrstvy – 
jejímu zvrásnění. Ve většině případů se jedná o proces nežádoucí, způsobený nedodržením 
technologického postupu, ale pro objasnění příčin si popíšeme, jak jej lze vyvolat i záměrně. 
 
Svrašťování želatiny způsobené nedodržením základních fyzikálních podmínek při vyvolání filmu je 
(většinou) nevítaným jevem, dostavujícím se zejména v letním období při rychlé změně teploty lázní. 
Dochází k němu například je-li vývojka teplejší než 22 °C vystřídána přerušovačem (stopkou) nebo 
příliš chladnou vodou, čerstvě natočenou z vodovodu, jejíž teplota i v nejteplejších měsících u nás 
bývá 15 °C i méně. Stejné účinky může mít i příliš kyselý ustalovač, nebo zbytečně koncentrovaná 
přerušovací lázeň kyseliny octové. 
Svraštění želatiny nemusí být pouhým okem téměř patrné, při zvětšování se však promítne na citlivý 
papír současně s obrazem i hustá a většinou i neobyčejně pravidelná síť trhlinek, vzniklých prudkým 
smrštěním změklé želatiny a přeskupením stříbrných zrn v ní. 
 
Úmyslné retikulace želatiny použil poprvé v obrazové fotografii pravděpodobně německý portrétista 
Blumenfeld, kožešník, vystavující ve výkladě své amatérské fotografie, který po čase zjistil, že mu 
jejich prodej vynese víc, než prodej kožešin. 
 
Chceme-li úmyslně retikulace želatiny používat, nebudeme pravděpodobně retikulovat původní 
negativ, ale zhotovíme přes pomocný diapositiv libovolné množství duplikátních negativů, na nichž 
můžeme po libosti experimentovat. Nad zhoršením ostrosti nás srdce bolet nemusí, neboť retikulace 
se o ně postará víc, než dvojí reprodukce...Možných postupů je několik : 

 
Retikulace želatiny chemickou cestou: 
K chemickým pochodům vedoucím k retikulaci želatiny řadíme působení alkálií a kyselin. U hydroxidu 
sodného či draselného volíme až 5 % ní koncentraci. Koncentraci a dobu působení alkalického 
roztoku na vypraný a ještě vlhký (duplikátní) negativ, stejně jako optimální teplotu roztoku, je nutné pro 
každý negativní materiál experimentálně vyzkoušet. 
Po alkalické lázni následuje opláchnutí pod tekoucí vodou po dobu cca 5 min. a potom asi 1 minutové 
opláchnutí v 2 % ní kyselině octové. Nakonec negativ pereme 10 minut pod tekoucí vodou. Negativ 
necháme volně uschnout – retikulace se projevuje až při vysychání vrstvy. 
Z kyselin používáme 80 % ní kyselinu octovou. Ustálený a vypraný negativ, ještě vlhký, vložíme na 
cca 30 sec do 80 % ní kyseliny octové, teplé 20 °C. Filmový materiál nesmíme v kyselině ponechat 
déle – mohlo by dojít k narušení filmového podkladu (víme, že kyselina octová se používá jako 
přísada do filmových lepidel, že ???). Případné narušení podložky se pozná až při volném schnutí 
negativu, kdy se film zkroutí a zkřehne. 
Pozor !!! Kyselina octová v této koncentraci silně leptá pokožku a její páry poškozují horní cesty 
dýchací. Proto pracujeme v ochranných rukavicích, v dobře větrané místnosti nebo raději venku a 
kyselinu lijeme do malé kádinky nebo kyvety, v níž je jen nezbytně nutné množství kyseliny, 
postačující pro ponoření celého negativu. Nikdy nelijeme kyselinu octovou do plochých misek, neboť 
na velké ploše se kyselina rychleji odpařuje. 
Filmový negativ přidržujeme během máčení v kyselině za růžek Novodurovou pinzetou. Po vyjmutí 
negativu z kyseliny octové jej propíráme půl minuty pod tekoucí vodou, potom jej vložíme na cca půl 
minuty do 2 % ního roztoku uhličitanu sodného a 10 minut pereme pod tekoucí vodou. 
 
Retikulace želatiny fyzikální cestou: 
Ustálený a opláchnutý ale neutvrzený negativ zahříváme ve sklenici vody, postavené na nepříliš 
horkém topném tělese (např. elektrické podušce), aby teplota stoupala co nejpomaleji. Vloženým 
teploměrem občas promísíme vodní vrstvy (profesionální chemici, promiňte, prosím). Vždy při 
vzestupu o 1 °C energicky pohneme zkušebním negativem, zachyceným do svorky. Dostoupí-li 
teplota cca 40 stupňů (někdy trochu méně, u jiných materiálů však i podstatně výše), počne se 
želatina při pohybu negativem vrásnit a stékat – byl překročen bod tepelné odolnosti vrstvy. 
Chceme-li pak citlivou vrstvu na témže materiálu retikulovat, zahřejeme jej na teplotu o 1 – 2 °C nižší, 
než je kritický bod a pak rychle, ale opatrně, abychom změklou želatinu nepoškodili, položíme na 
kostku ledu nebo (což je poněkud nebezpečnější, protože hrozí splavení vrstvy) ponoříme do ledové 
vody. 
 
Retikulace želatiny postupem fyzikálně chemickým: 
Při tomto způsobu se na retikulaci podílejí jak fyzikální vlivy, tak i chemické děje. Sem lze například 



zařadit způsob, kdy na negativ působíme kyselinou octovou ihned po jeho vyvolání. K chemickému 
účinku kyseliny se přidružuje ještě účinek fyzikální – vzniklé teplo, které se uvolní následkem rychlé 
neutralizace ve vrstvě negativu nasáklé alkalické vývojky. Po opláchnutí vodou se negativ běžným 
způsobem ustálí. 
 
 
Ke všem uvedeným postupům je třeba dodat, že čím má být v konečné podobě zvrásnění patrnější, 
tím musíme vycházet z rozměrově menších negativů a nebo zvětšovat jenom výřez. 
 
Zvláště snadno retikuluje želatina negativů zeslabovaných okyseleným roztokem manganistanu 
draselného. 
 
Pokusy o retikulaci citlivé vrstvy některých druhů materiálů jsou však zbytečné. Například některé filmy 
Gevaert s citlivou vrstvou nanesenou na podklad z umělé hmoty snášejí bez úhony i sušení na 
leštičce... 
  

Zvětšený obrázek retikulovaného filmu - detail Karkulina nosu z 
následující fotografie. 
 
Na uvedené digitální verzi je ale už uměle přidaný šum, takže to není 
čistá retikulace. Jde o Kodak Tri-X pan volaný v Rodinalu 50:1 a autorka 
(Radka Turcajová) udělala pro retikulaci vše, co mohla - přerušovala 
octovkou namíchanou "baj voko" a prala ve vodě rovnou z vodovodu. 
 
Uvedené fotografie byly použity s laskavým svolením autorky. 
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