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Proč je důležitá správná orientace 

ve světě objektivů?

Mnohdy se nám může stát, že při koupi nového fotoaparátu 

chceme jen tu nejvýhodnější variantu, pokud možno 

i s objektivem. Koupíme si fotoaparát se setovým 18-55 mm a 

po čase zjistíme, že to nefotí zas až tak dobře, jak jsme 

očekávali. 

Většina výrobců dává k takovýmto sestavám ty nejlevnější 

objektivy, které se samostatně dají pořídit do dvou tisíc korun. 

Pro začátečníka je to dobré, naučí se ovládat zrcadlovku, to 

bez objektivu nelze. Ovšem nevyužije potenciál zrcadlovky 

na plno. Neokusí možnost focení s nízkým clonovým číslem, 

rychlého a přesného ostření, a nebo také může postrádat 

překrásnou kresbu, plnou sytých barev. 

Pro začínající fotografy, kteří již znají principy fotografování, 

mohu doporučit vyhnout se setovým objektivům a zaměřit se 

na to své ideální sklo. 

Jak na to? 

O tom si povíme na následujících stránkách :-)



Cesta k dokonalému objektivu

Položme si otázky: 

Co vše budu fotit? 

Z jaké vzdálenosti chci fotit? 

Chci mít na fotografiích rozmazané pozadí? 

Kolik mohu investovat? 

Chci se zabývat výměnou objektivů? 

Otázek může být plno, pro každého je důležitější jiná, ale pro lepší 

pochopení si zodpovězme alespoň těchto pár základních. 



Cesta k dokonalému objektivu

Co vše budu fotit a z jaké vzdálenosti? 

Asi nejdůležitější otázkou je to, co chceme fotografovat. 

Pokud chceme fotografovat krajinky, budovy, interiér či mít 

toho v záběru co nejvíce, budeme potřebovat takzvané 

širokoúhlé objektivy. Oficiálně sem patří ohniska s rozsahem 

10 až 25 mm. 

Pokud toužíme fofografovat portréty, detaily, emotivní scény či 

zvířata, sáhneme po objektivech o ohniskovém rozsahu 50 až 

200 mm. 

Ohnisková mezera, která nám vznikla ( 25 až 50 mm ), se 

používá na reportážní fotografie. Je to takový střed. Ideální 

volba, když se fotograf nemůže ze začátku rozhodnout. Toto 

ohniskové rozmezí je nejméně náchylné na optické vady. 

Pokud bychom chtěli lovit divou zvěř, tedy jen na náš 

fotoaparát, ideální bude vše, nad 200mm. Tyto objektivy jsou 

vhodné proto, že zvěř při fotografování nesmíme vyplašit. 

Objektiv nám umožní fotografovat z dostatečné vzdálenosti. 

Méně používaná ohniska spadají pod takzvané "efektové 

objektivy". Rybí oka, která mají ohniskovou vzdálenost do 8mm. 

Své využití naleznou zejména fotografové extrémních sportů. 



Cesta k dokonalému objektivu

Chci mít na fotografiích rozmazané pozadí? 

Rozmazané pozadí je velmi oblíbený prvek každého fotografa. 

Cesta k tomuto "efektu" je velmi snadná. Může nám k tomu 

dopomoci světelný objektiv. Světelný objektiv znamená, že se 

clona dokáže více otevřít. Značí se clonovým číslem a to by 

mělo být co nejmenší. Ideální hodnota clonového čísla je F1.8 

až F2.8. 

Samozřejmě se můžeme setkat i s menším clonovým číslem,

ale u toho už je velmi těžké zaostřit na daný bod :-). 

Další cesta k rozmazanému pozadí vede přes kombinaci 

dlouhého ohniska a kompozice, kdy je zaostřený objekt velmi 

daleko od pozadí (50 metrů a více.) Tímto dosáhneme rovněž 

rozmazaného pozadí i při lehce vyšším clonovém čísle.  

video tutoriál - jak rozmazat pozadí

https://youtu.be/lmviKUB_i44


Cesta k dokonalému objektivu

Kolik mohu investovat? 

Dalším důležitým faktorem je náš rozpočet. Pokud si to 

můžeme dovolit, volíme velmi světelný a kvalitní objektiv  

s velkým ohniskovým rozsahem. Na druhou stranu se nám 

nabízí investice i do více pevných objektivů, kde každý z nich 

bude určen pro něco jiného. Výhodou je potom možná i nižší 

cena a lepší clonová čísla. Ovšem vše za cenu neustálého 

vyměňování objektivu na Vašem fotoaparátu. 

Pokud je Váš rozpočet nižší, vůbec to nevadí. I do pár tisíc 

korun se dá sehnat velmi kvalitní objektiv, kterým pokryjete 

veškeré základní scény. Z mé osobní zkušenosti se mi dobře 

osvědčila konstrukce 17-50 mm se skvělou světelností F 2,8. 

Vyrábí ho přímo  v Japonsku a značka nese jméno SIGMA. 

Dalším osvědčeným výrobcem je poměrně známý TAMRON.  

Dle mého názoru je lepší začínat s jedním až dvěma lepšími 

objektivy a později, na základě vlastních zkušeností, dokoupit 

další, popřípadě vyměnit stávající objektiv za jiný.

Jestli chceme objektivy měnit či nikoliv, to už záleží na našich 

preferencích a komfortu při fotografování. Pokud budeme 

fotografovat večírky, svatby a situace, kde nelze předpovídat 

děj, samozřejmě budeme chtít raději jen jeden :-). 



Orientace v číslech na objektivu

Pojďme se podívat tváří v tvář do oka objektivu :-). Vysvětleme 

si, co vlastně znamenají popisky, které jsou téměř u každé 

značky objektivu stejné. 

Značení existuje mnohem více, ale nemá smysl si s nimi lámat 

hlavu. Každý výrobce má například jiné značení, 

pro antireflexní vrstvy či ostřící mechanismus.

ohnisková vzdálenost světelnost při plně otevřené cloně

způsob ostření

průměr závitu objektivu (filtry)

konstrukce objektivu

obrazová stabilizace



Kdy si vybrat objektiv se stabilizací?

Stabilizace může být za jistých podmínek velký benefit, 

ale dokonalá fotografie na ní rozhodně nestojí. Lepšími 

fotografy se staneme, pokud budeme trénovat 

ruku v nastavování té nejvhodnější expozice. 

Stabilizace má smysl spíše u lepších objektivů. Bohužel jsem 

se setkal se setovými objektivy od NIKONU 18-55 mm či 18- 

105 mm, kde fotografie vycházela lépe stabilizovaná při 

vypnuté stabilizaci. Naopak u výrobců SIGMA, objektiv 17-50 

mm stabilizoval na výbornou. Zejména při natáčení videa. 

Kdy tedy stabilizovat a kdy nikoliv? 

Stabilizujeme při fotografování na střední až delší ohniska, kdy 

je téměř nemožné udržet fotoaparát bez sebemenšího třesu. 

Stabilizujeme na jakékoliv ohnisko, pokud jsme v davu lidí 

a nemáme možnost držet fotoaparát plně kontrolovaně. 

Nestabilizujeme, pokud máme fotoaparát na stativu. Výsledek 

by byl opačný, kdy by se nám stabilizační mechanismus mohl 

rozhýbat. 

Nestabilizujeme například sportovní aktivitu. Stabilizace nám 

pomůže při rozhýbání fotoaparátu, nikoliv objektu v hledáčku 

:-) 



Objektivy ve škatulkách

Pojďme se ještě jednou podívat na ohniskové vzdálenosti, 

tentokrát lehce podrobněji a s příkladem využití. 

Rybí oka (8 mm) – efektové širokoúhlé objektivy s úmyslnou 

deformací perspektivy. 

Superširokoúhlé (10-15 mm) – interiéry, architektura, krajina. 

Širokoúhlé (15-35 mm) – interiéry, krajina, reportáž. 

Střední ohniska (35-100 mm) –  přirozené zobrazení, portrét. 

Portrétní objektiv (50 mm) – odpovídá zornému úhlu lidského oka. 

Teleobjektivy (100-300 mm) – portrét, reportáž, krajina. 

Silné teleobjektivy (nad 300 mm) – příroda, sport. 

8 mm (rybí oko) VS 200 mm (teleobjektiv)



Objektivy v příbězích

Nyní se na to podíváme z druhé strany. Je čas se seznámit 

s několika fotografy, kteří mají odlišné fotografické žánry. 

Jaké objektivy používají?  

Pepa: Zaměřuje se na architekturu. Fotí interiéry, budovy 

a občas vyfotí i nějakou tu krajinku. 

Pepa je jasný canoňák, s jiným fotoaparátem ho nepotkáte. 

Na své starší APS-C zrcadlovce začínal s objektivem  

Canon EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM. Ideální ohnisko pro 

fotografování architektury. Světelnost je plně dostačujicí, 

protože Pepa pracuje s velmi velkou hloubkou ostrosti 

a nepotřebuje vytvářet rozmazané pozadí. Stabilizaci 

a automatické ostření si Pepa vždy vypne, protože fotografuje 

ze stativu a ostří si sám přes živý náhled, kde si kompozici 

maximálně přiblíží. Tím dosáhne 100% přesného zaostření. 

Pepa vysvětluje: 

I když mám objektiv 10-18 mm, je třeba si uvědomit, že levnější 

zrcadlovky mají menší čip, než v případě FF (fulframe 

zrcadlovek), které jsou velmi drahé. Tím se ohniska násobí 

takzvaným CROP FACTOREM (cca 1,5x). To znamená, že po 

přepočítání fotím na 15-27 mm. U mého současného FF 

fotoaparátu si mohu dovolit objektiv s označením od 15 mm, 

ale i méně. 



Objektivy v příbězích

Michal: Zaměřuje se na portréty. Fotí momenty ze svých cest 

s přítelkyní a natáčí videa své neteře. 

Michal je až za hrob věrný nikonu. Vlastní nikon D5100, tedy 

levnější variantu zrcadlovky s APS-C snímačem. I zde platí 

přepočítávání ohnisek (1,5x). Ovšem Michal se tím zabývat 

nemusí, protože u portrétu je vcelku jedno, jestli fotí na 50 či 75 

mm. Tak i tak bude stačit popojít maximálně o pár kroků vpřed 

či vzad. Michal má dva objektivy. Když jde fotit portrét, nasadí 

pevnou 50 mm 1.8G, která je na portréty jako dělaná. 

Michal ostří pohodlně pomocí automatiky. Na své cesty si 

Michal bere japonskou SIGMU 17-50 mm F 2.8. Široké ohnisko 

mu poslouží na krajinky a portrétové na příležitostné detaily 

či portréty. Jelikož Sigma disponuje skvělou optickou 

stabilizací, natáčí s ní i dobře stabilizovaná videa. Světelnost 

F 2.8 mu umožní natáčet i v interiéru, při horších světelných 

podmínkách. 

Michal vysvětluje: 

Když nečekaně potřebuji vyfotografovat portrét a nemám 

u sebe svůj oblíbený portrétní objektiv, situaci vyřeším i díky 

sigmě. Světelnost F 2.8 je sice horší, nežli F 1.8, ale můžeme si 

pomoci tím, že osobu postavíme na ideální místo, kde pozadí 

bude více vzdáleno, nežli v případě pevné padesátky. Úsek 

zaostření bude tak velmi daleko od vzdáleného parku či jiných 

krás přírody. 



Objektivy v příbězích

Terka: Zaměřuje se na fotografii plaché zvěře. Také občas fotí 

svatby a fotoaparát bere i do exotických destinací. 

Fotografování se věnuje už 7 let a za tu dobu si stihla našetřit 

na velmi kvalitní fullframe zrcadlovku od canonu. Terka se 

rozhodla, že se naučí pracovat jen s jedním objektivem a její 

volba padla na Canon EF 70-200 mm f/2,8 L USM. Terka 

chodí časně ráno do lesa a celé hodiny vyhlíží zvěř, kterou 

chce zachytit na dokonalou fotografii. Ví, že se nesmí přiblížit 

příliš blízko a proto volí ohniskovou vzdálenost 200 mm. 

Objektiv nemá stabilizaci, ale to nevadí. Terka je v klidné 

poloze a fotoaparát si podpírá na pevném podkladu. 

Když uvidí pasoucí se laňku, zaostří a okamžitě mačká spoušť. 

Pro jistotu exponuje ještě několikrát, aby alespoň jedna 

z fotografií byla dokonalá. 

Objektiv má velmi odolnou konstrukci a tak se Terka nebojí 

fotografovat na exotických místech, kde jsou horší klimatické 

podmínky. 

Terka vysvětluje: 

Když jsem vystavená výzvě a musím perfektně nafotit svatbu, 

nezaleknu se. Nemám sice ideální rozsah ohnisek, ale učím se 

pracovat s tím, co mám. V jednoduchosti je krása a nebojím se 

udělat krok vzad, ani krok vpřed. 



Objektivy v příbězích

Honza: S fotografováním teprve začíná, ale má jasno, že chce 

fotit vše, co mu hledáček fotoaparátu dovolí. 

Honzův rozpočet odpovídá nejlevnějšímu modelu zrcadlovky. 

Vybral si Nikon D3200 se setovým objektivem 18-55 mm. 

V přepočtu reálného ohniska (27-82 mm). Honza zatoužil 

vyfotit kamarádku. Chtěl by jí udělat portrétní fotografii s hezky 

rozmazaným pozadím. Nastudoval si, že rozmazané pozadí 

lze vytvořit i pomocí velkého přiblížení a velkého odstupu 

pozadí od portrétovaného objektu. Honza vzal kamarádku 

na rozkvetlou louku a začal fotit. Přiblížil si ji na plných 50 mm 

a světelnosti F 5.6 si nevšímal. Tím, že pozadí bylo velmi 

vzdálené, Honza dosáhl vcelku hezkého rozmazaného 

pozadí. Když fotografii přesunul do počítače, napadlo ho, že 

 při samotné úpravě rozmaže pozadí ještě o malinko více. 

Honza vysvětluje: 

Z ničeho nic se mi při fotografování kamarádky, připletl před 

objektiv lísteček jedné hezké květiny. V hledáčku mi to přišlo 

zajímavé, tak jsem ho tam nechal. Výsledkem byla úžasná 

fotografie, s rozmazaným pozadím, ale i rozmazaným prvkem, 

před focenou postavou. Fotografii to dodalo další rozměr 

a koukalo se na ní s rozjasněným úsměvem. :-) 



Objektivy v příbězích
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Stále nevím, jaký je ten pravý?

Pokud si stále nevíte rady a nejste si jisti, po jakém objektivu

sáhnout, máme jedno skvělé řešení. 

V dnešní době existuje mnoho prodejen, kde si můžeme

objektiv zapůjčit. Sice by se nám to časem mohlo pěkně

prodražit, ale investovat 300,- korun za jeden den, strávený  

s vytouženým objektivem je prostě bomba! 

Někdy stačí si vzít fotoaparát sebou do prodejny, prodejci Vám

ho mohou zapůjčit přímo na místě a vy si jej můžete vyzkoušet

a během několika chvil se sami rozhodnout. 

Další možností je, že si vysněný objektiv zakoupíte a po čase

ho jednoduše prodáte dál. Objektiv je produkt, u kterého po

čase cena neklesá jako je tomu u mobilních telefonů a jiné

elektroniky. 

 Má osobní zkušenost mluví za vše :-). 

Pořídil jsem nový objektiv pro nikon 35mm F 1.8G za necelých

5000,- Kč. Po roce jeho cena stoupla přibližně o tisíc korun a já

jsem se rozhodl pustit jej do světa. Nakonec se prodal o pár

stovek dráž, než jsem ho koupil, a to jsem na tom netrval :-).

Paráda, že? 



Josef Cvrček: cvrcek@josefcvrcek.cz 

Michal Pirkl ( fotorádce ): mpirkl@seznam.cz 

www.blogfotografa.cz 

Josef Cvrček

https://www.facebook.com/jcvrcek
http://www.blogfotografa.cz/
https://www.facebook.com/jcvrcek

