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Začínáme fotografovat dlouhou expozicí. 21 snadných kroků pro skvělý
snímek. První vydání, © Jiří Skořepa. Všechna práva vyhrazena. Fotografie
použité v knize jsou dílem autora. Produktové snímky a schéma konstrukce
laskavě poskytl pan Vladimír Fučík – VFFOTO.

Tato e-kniha smí být pro osobní a nekomerční užití volně šířena a dále zveřej-
ňována a to výhradně jako celek v nezměněné podobě. Komerční užití knihy
nebo jakékoliv její části (včetně částí textu či obrázků) je možné pouze
s výslovným souhlasem autora.

Poděkování.

Tato e-kniha by nevznikla bez pomoci řady dalších lidí a také díky podpoře
českého výrobce fotografických filtrů VFFOTO (www.vffoto.com).
Speciální poděkování patří osobněmajiteli VFFOTO panuVladimírovi Fučíkovi
za cenné informace ke konstrukci, vlastnostem i k používání fotografických
filtrů. Dále bych rád poděkoval za cenné připomínky i triky z praxe
zkušenému dlouhoexpozičnímu fotografivi Martinovi Gallie. A mé partnerce
Ivě za to, že je mi nejen ve fotografování a psaní oporou.



» obsah | strana 3

Začínáme fotografovat dlouhou expozicí Jiří Skořepa

Začínáme fotografovat dlouhou expozicí.

21 snadných kroků pro skvělý snímek.

Co se dozvíte v tomto Fototaháku?

• Co znamená fotografovat dlouhým expozičním časem?
• Jaké potřebujete vybavení?
• Čemu věnovat pozornost při komponování snímku?
• Jak určit správnou délku expozice?
• Průvodce fotografováním dlouhou expozicí krok za krokem
• Jak si pro dlouhou expozici vybrat správný ND filtr?
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Co znamená fotografovat dlouhou expozicí?

Fotografie pořízené dlouhou expozicí mají své osobité kouzlo. Ukazují
skutečnost tak, jak ji v reálu lidské vnímání nikdy nepozná. A získávají
si stále víc příznivců.

Co je to dlouhá expozice?

Pojem samotný není nikterak závazně definovaný. Někdy se chápe coby
expoziční čas dostatečně dlouhý na to, aby zachytil skutečnost způsobem,
jakým ji nikdy neuvidí samotné lidské oko. Podle jiných definic je dlouhá
expozice prostě jakýkoliv čas, který fotograf již není schopný bez rozmazání
udržet z ruky.

CoMUSÍ být na fotografii pořízené dlouhou expozicí?

Jednak pohyb, který dlouhá expozice rozmázne. Když pohyb chybí, nikdo
nepozná, že jde o dlouhou expozici. Pohybovat se mohou mraky po obloze,
tekoucí voda, vlny a příboj, davy lidí, auta či lodě.

Druhak něco pevného, výrazného, statického a perfektně ostrého. Protože
bez pevného a ostrého motivu dostanete jen více či méně mázlou fotografii.
Pevným bodem může být stavba (kostel, zámek, hrad, dům), skalisko, kmen
silného stromu... Objekt by měl být dostatečně výrazný a dobře umístěný
kompozičně (zlatý řez, pravidlo třetin...).
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Je dlouhá expozice všespásná?

Ne není. Z nudného snímku bez nápadu ani dlouhá expozice špičkovou
fotografii neudělá.
Dlouhou expozici lze připodobnit ke koření. Skvělé plátky panenky budou na
pepři ještě mnohem lepší. Ale nijaký masový blaf můžete v pepři klidně
vyválet dvakrát - a stejně z toho Michelinská hvězda nekouká.

Fotografické vybavení pro dlouhou expozici

Fotoaparát s objektivem. Lépe se pracuje s krátkými ohnisky, ale můžete
využít i standardní objektiv či teleobjektiv.

Stabilní a pevný stativ, který se nezhroutí ani nechvěje při zatížení
fotoaparátem.

Dálková spoušť - pozor, musí umět i delší expoziční časy. Například mnohé
infraspouště víc než 30 s nedovolí.
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Fotografické filtry pro dlouhé expozice

Fotografické filtry mají v dlouhé expozici za úkol zejména snížit (zadržet)
množství světla, které projde skrz objektiv na čip fotoaparátu. Proto jim
někteří fotografové familierně říkají filtry zdržovací. Správně je nazýváme
neutrální šedé neboli ND filtry.

Speciální variantou šedého filtru je variabilní ND filtr s proměnlivou tmavostí.

Z dalších filtrů se může hodit cirkulární polarizační (CPL) filtr ke zvýraznění
mraků, nasycení barev a odstranění odlesků z vody. Polarizační filtr ubírá část
z procházejícího světla, chová se tudíž i jako slaboučký ND filtr. Moderní CPL
filtr ubírá kolem 1 EV.

Pro večerní a noční fotografie má význam didymiový filtr (Night Sky filtr),
který selektivně odfiltruje část světelného spektra , zejména vlnové délky
kolem 580 nm (žlutá až oranžová barva). V praxi výrazně pomůže ubrat
světelné znečištění. (Mimochodem, zajímavý je i za dne, například při
fotografování krajiny v podzimních barvách).
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Základní návod (nejen) pro začátečníky

Jak postupovat při fotografování dlouhou
expozicí krok po kroku

1) Nastavte si na fotoaparátu pevnou hodnotu ISO (vypněte Auto ISO).
Ideálně na základní hodnotu danou výrobcem fotoaparátu, obvykle ISO 100
nebo 200. Pozor, nemusí to být nejnižší hodnota...moderní fotoaparáty dovolí
nastavit i ISO nižší nežli základní (například 80 či 50) - obvykle ale za cenu
zhoršení dynamického rozsahu snímače.

2) Nastavte režim priority clony (A, Av). Zkontrolujte nastavení vyvážení
bílé (WB – white balancing), doporučuji ponechat automatické (AWB).

3) VYPNĚTE stabilizaci obrazu (VR, IS...), pokud ji váš fotoaparát
či objektiv (případně obojí) má. Zapnutá stabilizace při fotografování
ze stativu může být zdrojem neostrosti snímku.

4) Pokud máte zrcadlovku, zapněte předsklopení zrcátka. Proč?
Pohyb sklápěného zrcátka může rozklepat aparát. Se zapnutým předsklo-
pením se tak stane pár vteřin před vlastní expozicí a chvění se stihne ustálit.
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5) Zvolte si kompozici snímku. Je šikovné zkusit si nejdřív kompozici
se zapnutým náhledem na zadním displeji a aparátem drženým volně v ruce.
Můžete jím volně pohybovat a na displeji sledovat scénu. A vybrat nejlepší
kompozici pro zamýšlený snímek.

6) Ve vybrané poloze upevněte fotoaparát na stativ. Pokud používáte
objektiv s proměnlivým ohniskem (ZOOM), nastavte si i požadované ohnisko.

7) Zaostřete na hlavní objekt snímku. Buď manuálně nebo s pomocí
automatického ostření. Automatické ostření po zaostření VYPNĚTE!

8) Zvolte a nastavte clonu. Na jakou hodnotu? Tak, aby byla co nejlepší
ostrost. Nemělo by to být nejnižší clonové číslo (kresba objektivu není
optimální) ale ani příliš vysoké (ostrost klesá vlivem difrakce). Neznáte-li
ideální hodnotu clony přesně pro váš objektiv (tzv. „zlaté oko objektivu“),
použijte clonové číslo 8 nebo 11.

9) Vyfoťte kontrolní snímek BEZ ND filtru. Dobrou „vychytávkou“
je pro první kontrolní snímek výrazně zvýšit ISO. Expozice pak netrvá
zbytečně dlouho a zároveň vám snímek dá představu, jak bude výsledná
fotografie vypadat, aniž byste na ni museli dlouhý čas čekat. Jen poté
nezapomeňte ISO zase snížit! (A samozřejmě při výpočtu času zohledněte
zvýšené ISO. Nebo pak pořiďte ještě další kontrolní snímek už na základní
ISO).

10) Ověřte si ostrost v místě zaostření. Nejlépe kontrolou náhledu
na displeji při 100% (neboli 1:1) zvětšení.
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11) Podívejte se na expoziční čas v EXIF datech. Zjištěný expoziční čas
ze snímku VYNÁSOBTE ND faktorem filtru (to je ono označení na obrubě
filtru... např. 2000x).

Příklad: Čas kontrolního snímku bez filtru 1/800, filtr ND 64x:
1/800 (0,00125) × 64 = 0,08 s neboli 1/12,5 s. Čemuž se, z toho, co lze nastavit
ve fotoaparátu, nejvíc blíží čas 1/10 s…

Pokud se vám nechce počítat čas z hlavy, použijte buď mobilní aplikace
nebo tabulku prodloužení času s ND filtry (najdete ji dále v textu ve stati
o ND filtrech).

12) Doporučuji vypočtený čas pro snímek s filtrem prodloužit
o zhruba 10-15 %. Proč? Protože množství světla, které zachytí snímač,
neroste s časem zcela lineárně. A při dlouhé expozici už to může být poznat.
(Mimochodem, klasický kinofilm se u dlouhých časů choval podobně.)

13) Nastavte na fotoaparátu manuální režim (M). (Když vám expoziční
čas s filtrem vychází kratší než 30 s, můžete zůstat u režimu priority clony.
Ale většina fotoaparátů v režimu priority clony neumí delší expozici než 30 s)

14) Zkontrolujte si, zda i v manuálním režimu máte nastavenou
stejnou hodnotu clony jako předtím při snímku bez filtru. Pokud ne,
nastavte ji.

15) Nastavte čas na hodnotu, vypočtenou pro snímek s filtrem
(viz krok 9 a 10). Většina fotoaparátů nedovolí nastavit přímo čas delší
než 30 s. Pokud potřebujete čas delší, použijte dálkovou spoušť (kabelovou
nebo rádiovou) a na fotoaparátu zvolte čas „Bulb“.
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16) Doporučuji zapnout redukci šumu pro dlouhé expozice („Long
Exposure Noise Reduction“). Po samotné expozici bude fotoaparát ještě
stejně dlouhou dobu snímek zpracovávat. Což je sice zdlouhavé, ale zase
nebudete muset šum řešit v postprodukci.

17)NasaďteNDfiltr.Výhodu mají uživatelé magnetických filtrů, které stačí
jen přiložit ke konci objektivu. Klasické filtry vyžadují mnohemvětší opatrnost
při šroubování na objektiv. Pozor, ať si nepohnete s ostřícím prstencem
(rozhodili byste ostření).

18) Nasaďte na objektiv sluneční clonu (brání pronikání nežádoucího
světla do objektivu), zmírní odlesky a zlepší kontrast snímku.

19) Zakryjte u zrcadlovky optický hledáček krytkou. Pokud toto
neuděláte, parazitní světlo jím může proniknout odzadu až na snímací čip
a snímek znehodnotit. Obzvlášť na tento neduh trpí zrcadlovky Nikon (ale
nejen ty).

20) Exponujte snímek s NDfiltrem.

21) Pořízený snímek zkontrolujte na displeji. Zejména hlídejte správnou
expozici (s pomocí histogramu) a ostrost. Jestliže máte snímek
podexponovaný nebo přeexponovaný, upravte nastavení a pořiďte snímek
znovu.

A to je vše, hotovo :-)
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Kdy se lze obejít bez NDfiltru ?

Pro fotografování dlouhými expozicemi je silný ND filtr (spolu se stativem)
základní pomůckou. Přesto se v některých situacích bez ND filtru obejdete:

• v podvečerní, noční či ranní předvýchodové fotografii, kdy vychází
dlouhé expoziční časy i bez ND filtru

• v interiérech a prostorách s velmi nízkou hladinou osvětlení nebo úplně
bez přístupu denního světla. Včetně podzemí.

Speciální případy fotografování dlouhými expozicemi

Malování světlem

Při malování světlem je fotoaparát na stativu a dlouhou expozicí snímá scénu,
s pohybem umělého zdroje světla. Tím může být žárovka klasické svítilny,
LED svítilny, oheň či svíčka, vánoční prskavka (dělá krásné světelné stopy)
nebo zapálená ocelová vlna (pozor na rizika popálení či požáru).

Fotografování blesků

Je za dne složitější (vysoká intenzita denního světla znamená velmi krátké
expoziční časy a nutnost použít slabší ND filtr), ale dá se dobře praktikovat
navečer nebo v noci. Je potřeba stabilní stativ a dálková spoušť.

Nastavení fotoaparátu: čas 10-30 s (zkuste napoprvé 20 s), ISO 100 (–400,
lépe je zůstat na nízkých hodnotách), f/5,6-8 . Objektiv s ohniskovou
vzdáleností od 10 mm výš. Doporučuji raw, můžete vyvážení bílé řešit až
dodatečně. Pokud fotografujete do jpg, zkuste různé vyvážení bílé tak, aby
ladilo s vaším záměrem.
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Komponujte tak, aby v záběru převažovala obloha, ale dostatečně zajímavá
by měla být i krajina pod ní. Výhodou je širokoúhlý objektiv, pokryje větší
výsek oblohy a máte vyšší šanci blesk(y) ulovit. Zaostřete na linii obzoru.
Vypněte automatické ostření.

Nezapomínejte na bezpečnost! Svou i techniky. Foťte přibližující se bouři
s bezpečným odstupem a nejlépe mějte svůj automobil poblíž, funguje jako
bezpečný úkryt („Faradayova klec“). Mějte po ruce pláštěnku nebo jiný
nepromokavý kryt na fotoaparát. Lijavec se může spustit během pár minut
a fototechnika, stejně jako kočka, vodu nemiluje. Stativ, postavený na holé
vyvýšenině, není dobrý nápad, může působit jako bleskosvod.

Fotografování ohňostroje

V mnohém se podobá fotografování blesků. Výhodou je to, že víte, odkud
budy pyrotechnika odpalována a můžete se na to připravit. Opět potřebujete
fotoaparát na stativu a dálkovou spoušť. Ohnisko objektivu volte tak, abyste
v ploše snímku měli i ty nejvyšší exploze. Výhodou je zoom, ohnisko můžete
nastavit podle potřeby. Nastavení fotoaparátu: čas 1–5 s (víc není dobré,
exploze splývají v nepohledný chaos), ISO 100 či 200, f/8-11. Doporučuji raw,
nemusíte řešit vyvážení bílé. Nezapomeňte VYPNOUT stabilizaci (redukci
vibrací). Zaostřete pečlivě na vzdálenost odpovídající místu ohňostroje
(nějaký detail, svítící lampa nebo stavba zhruba v místě odpalů) a nezapo-
meňte VYPNOUTAUTOMATICKÉ OSTŘENÍ.

Komponujte tak, abyste v záběru měli jednak ohňostroj na obloze, ale
zároveň i něco v popředí. Most, kostelní věž, zajímavou stavbu, …

Hlídejte si ostrost občasným zvětšením pořízené fotografie na displeji.
I v průběhu fotografování, můžete v tvůrčím zápalu nechtěně pohnout
s ostřícím prstencem.
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O svou vlastní bezpečnost se při fotografování ohňostroje většinou obávat
nemusíte, ale mohou vás potkat jiná protivenství. Jako mne v nejmenovaném
jihočeském městě, kam jsem přišel s několikahodinovým předstihem tak,
abych si našel vhodné stanoviště i kompozici, co nejblíž k hladině a s kostelní
věží v pozadí. Daleko od odpaliště, na protějším, volném a nikterak
neohrazeném a neoznačeném břehu Jordánu. Odtud mne a další přihlížející,
asi čtvrthodinku před začátkem ohňostroje, nekompomisně vykázali táborští
městští černí šerifové. Holt mentalita středověkých biřiců vměstě, založeném
kdysi loupežníky, stále přetrvává. Asi zbytečno podotýkat, že všechna další
vhodná místa byla v té chvíli už beznadějně obsazena zvědavci, přibyvšími
mnohem později po mně. Nezbylo než cvaknout pár dokumentačních
tuctovek z davu, namísto předem pečlivě vymyšlené kompozice .

Fotografování drah hvězd neboli startrails

Vyžaduje stativ, a dálkovou spoušť, jasnou oblohu a málo světelného smogu.
Hvězdy se, při velmi dlouhé expozici, díky rotaci Země, zobrazí jako kratší
či delší výseče kruhu. Přičemž zdánlivý střed otáčení (zemská osa) leží zhruba
v místě Polárky v souhvězdí Malého medvěda (neboli, jinak, na konci oje
Malého vozu). Pokud svůj aparát nasměrujete k zemské ose, budou dráhy
výsečemi soustředných kruhů s Polárkou uprostřed.

Kdy vyrazit fotografovat? Ideálně v době, když nesvítí měsíc, hvězd
na obloze bude víc.

Kam vyrazit fotografovat? Ideálně někam dál od měst, kde nebude tolik
„světelného smogu“. Zbývající světelné znečištění velmi úspěšně potlačíte
nasazením didymiového Night Sky filtru VFFOTO.

Kompozici vyberte ideálně tak, aby ve snímku byl, kromě oblohy, ještě další
výrazný prvek. Solitérní strom, skalní štíty, silueta výrazné stavby, … Případně
jej ještě můžete zvýraznit decentním nasvícením svítilnou.
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Vhodnýobjektiv? Téměř libovolný. Se širokoúhlým zaberete větší kus oblohy,
ale dráhy hvězd budou zdánlivě kratší a v ploše snímku méně výrazné.
S teleobjektivem 100 mm a víc, dostanete ze scény jen malý kus oblohy, ale
stopy hvězd budou zřetelnější. Při kombinaci oblohy a výrazného popředí
ovšem musíte stát úměrně dále, což není vždy možné.

Můžete volit dva způsoby expozice: Buď jediná velmi dlouhá (alespoň
půl hodiny) nebo větší série minimálně z několika desítek až stovek kratších
expozic (30–60 s) pro skládání ve specializovaném software. Nezapomeňte
v takovém případě vypnout redukci šumu pro dlouhé expozice, dílčí snímky
je třeba pořizovat bez přestávek, jinak v čarách hvězd budou mezerky .

Nastavení: U zrcadlovky zapněte předsklopení zrcátka. Zamezí rozhýbání
při expozici, zrcátko se sklápí předem a chvění fotoaparátu se do otevření
závěrky uklidní.

Pokud je to možné, foťte do rawu. Nemusíte si lámat hlavu s vyvážením bílé,
doladíte ji až při postprodukci. Jinak doporučuji ponechat na automatice.

Zaostřete manuálně, vypněte automatické ostření. Clona co nejvíc otevřená,
ideálně 1,8 či 2,8.

ISO co nejnižší, ale se základním obvykle nevystačíte a musíte jít na vyšší
hodnoty (čímž narůstá i šum). Pokud můžete použít ISO do 800, bude
výsledek stále velice dobrý. Když to nestačí, nezbude než zvolit ISO ještě
vyšší.

Exponujte s použitím dálkové spouště. Při jedné dlouhé expozici poté máte
dostatek času se kochat noční oblohou. Volíte-li sérii více krátkých expozic,
pak je snímejte bez přerušení. Buď ručně nebo s pomocí funkce intervalového
snímání na dálkové spoušti.
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Co se hodí mít s sebou? Určitě náhradní akumulátor do fotoaparátu. Dlouhá
expozice v noci je velký „žrout“ baterek. Kapesní svítilnu s červeným světlem,
daleko méně oslňuje.

Výbornou pomůckou je vyhřívaný „límec“ se zabudovaným elektrickým
odporovým drátem na konec objektivu, napájený z baterie nebo
powerbanky. Brání zamlžení čočky. Jakmile se po setmění ochladí vzduch
a začne padat rosa, ráda kondenzuje na všem chladném, včetně přední čočky
objektivu či filtru na ní nasazeného. Fotoaparát před rosou můžete chránit
pláštěnkou, nouzově i přehozeným plastovým sáčkem. Ale čočku potřebujete
udržet lehce nahřátou a k tomu je elektrické vyhřívátko nenahraditelné.

Mám to, bohužel, ověřeno i osobně. Říjnový podvečer v Dolomitech
pod Tre Cime. Krasová planina laděná do podzimní oranžové až zlatohnědé,
tu a tam svítí rudý trs borůvčí. V soumraku modré hodinky na obzoru
majestátně ční „Čimy“ a nad nimi se postupně rozsvěcují hvězdy. Zrcadlovka
na stativu, objektiv zaostřený a, pro jistotu, ještě prstenec přelepený páskou
aby se doopravdy nehnul. První snímek, ostření správné, ale světla je ještě
příliš. Po čtvrthodině druhý snímek, nějak neostrý… Proč? Čelní čočka je lehce
zamlžená. A po dalších pěti minutách už slušně pokrytá kapičkami vody.
Otírání nepomáhá, večerní rosa z chladnoucího vzduchu má jasně navrch.
Neodnesl jsem si tehdy jediný ostrý snímek.

Zpracování v postprodukci: Pokud zvolíte sérii kratších expozic, je potřeba
dílčíí snímky sloučit do jediného výsledného. Pro Windows můžete využít
freeware Startrails (www.startrails.de), pro Windows, Mac OS X a Linux
program StarStaX (www.markus-enzweiler.de/StarStaX/StarStaX.html).
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Otevřená krajina, obloha a dlouhá expozice

V krajině získáte s využitím ND filtru snímky s atraktivními pásy mraků.
Najděte si zajímavou dominantu na horizontu… Osamělý strom, budovu, …

V ideálním případě komponujte tak, aby mraky, ubíhající oblohou, buď
zdánlivě vycházely z místa za hlavním motivem, nebo se tam sbíhaly.
Pak vytvoří jejich stopy na obloze zajímavé paprskovité pásy.

Nekomponujte příliš natěsno… obloha musí mít ve snímku prostor.

Čím kolměji vůči směru fotografování se mraky pohybují, tím víc se na snímku
jejich stopy budou blížit vodorovným pruhům.

Jaký je vhodný expoziční čas?

Délka expozice závisí na rychlosti pohybumraků. Od několika desítek sekund
po 3–5 minut. Ještě delší čas většinou vede už jen k nekontrastní a šedivé
obloze.

Město, obloha a dlouhá expozice

Ve městě získáte s využitím ND filtru snímky s atraktivními pásy mraků.
Zároveň opravdu dlouhá expozice (5 minut a více) velmi solidně „vygumuje“
procházející davy lidí.

Je vhodné zvolit dostatečně výrazný hlavní motiv… budovu, sochu, …

Pozor na padání svislých linií při vytočení osy fotoaparátu vzhůru!
Na snímcích s dlouhými expozicemi je efekt „kácení svislic“ obzvlášť rušivý.
Kácení svislic lze předejít buď použitím speciálního „shift“ objektivu, nebo
fotografováním delším ohniskem s větším odstupem a menším vytáčením
aparátu vzhůru. Kácení svislic lze opravit i dodatečně v editoru ale… jednak
se okrajové části snímku oříznou (s čímž je třeba počítat už při fotografování),
za druhé jde o převzorkování obrazu, které nějaký vliv na obrazovou kvalitu
mít bude.
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Voda a různě dlouhá expozice

Vodu lze fotografovat různě dlouhou expozicí. Platí, že čím delší expozice, tím
bude voda vyhlazenější a snímek bude působit klidnějším a méně obvyklým
dojmem. Záleží i na rychlosti pohybu… jinak vyjde na snímku pomalu tekoucí
nížinná řeka, jinak horská bystřina (třeba i s vodopádem) a opět jinak příboj
na mořském pobřeží.

Při kratším čase (řádově do 1-2 sekund) je rozeznatelná struktura vody,
jednotlivé praménky, vlnky… Pohybové rozmazání spíše naznačené. Výsledek
může být i velmi dramatický - třeba u vlnobití na pobřežních skaliskách.

S prodlužováním času převládá mnohem klidnější dojem. Vodopád obklopí
bílá mlha, divoký příboj se změní ve světlé mléko, fotografie získává nezvyklý
zasněný ráz. Nemusí se nutně líbit každému, ale své příznivce si určitě najde.

Takže: Kratší nebo delší expozicí? Volba je na vás… Ideálně zkuste oboje.
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Kombinace ND a CPLfiltru v dlouhé expozici

Obecně není ideální kombinovat ND filtr s polarizačním filtrem.
U opravdu silných ND filtrů (ND 2000x a víc) rozhodně neradím,
dochází k výrazným barevným posunům, zhoršení kresby atd.

U slabších šedých filtrů je kombinace ND a CPL na zvážení fotografa.
Lépe se jí vyhnout ale… Samotný CPL filtr dokáže zvýraznit mraky,
ale expozici příliš neprodlouží. ND filtr prodlouží expozici,
ale nezvýrazní mraky. Kombinace zvládne oboje.

polarizační filtr, Sony A7, PC Nikkor 28/3,5, f/8, 1,3 s, ISO 100 Polarizační + ND 16x filtr, Sony A7, PC Nikkor 28/3,5, f/8, 55 s, ISO 100

ND 2000x filtr, Sony A7, PC Nikkor 28/3,5, f/8, 212 s, ISO 50
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Neutrální šedé filtry čili NDfiltry.

ND (Neutral Density) filtr je šedý filtr, v ideálním případě bez jakéhokoli
barevného odstínu. Slouží k omezení množství světla procházejícího
do objektivu, tedy redukuje průchod světla všech vlnových délek a barev.

ND filtry zcela zásadně rozhodují o výsledku vašeho dlouhoexpozičního
snažení a není radno na nich šetřit. Levnýfiltr řeší hlavně cenu a to se zákonitě
musí projevit na jeho (ne)kvalitě. Nevěrohodnými barvami, „duchováním“
v protisvětle, neostrou kresbou atd. Takový „výhodný“ filtr obvykle dřív
či později (ale spíš dřív) vyhodíte. A koupíte místo „výhodného“ raději
„výborný“ filtr. Kdybyste to udělali rovnou, ušetříte nejen těch pár stovek
za „výhodný“ filtr, ale také své nervy i čas. A, koneckonců, také pořízené
snímkymohly s výborným filtrem vypadat znatelně lépe.

K čemu se NDfiltr hodí?

• umožní i za dne fotografovat při použití dlouhého expozičního času
v řádu vteřin až minut.

• zachytí působivé stopy pohybujících se oblaků, lidí či dopravních
prostředků

• rozmaže tekoucí vodu do „mlhy“ či „mléka“
• zneviditelní davy turistů v okolí památek

Neutrální šedé filtry se dělí podle provedení na

• šroubovací (kruhové, šroubují se klasicky na objektiv),
• magnetické (nasazují se na adaptér našroubovaný na konci objektivu) ,
• filtry do držáku (ploché, zasunují se do držáku upevněného na objektivu).
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Konstrukce NDfiltru

NDfiltr je kotouček optického skla, vsazený do jednodílné kovové obroučky.

SkloNDfiltru rozhoduje o jeho kvalitě. Stojí za tomít NDfiltr z optického skla
nejvyšší jakosti a s vícenásobnými antireflexními vrstvami a také
zakončovacími nanovrstvami pro snadné čištění.

RámečekNDfiltru je výhodné mít co nejtenší. Zejména na ultraširokoúhlých
objektivech tenké rámečky snižují riziko nežádoucí vinětace. Rámeček
ND filtru může být z hliníku (levný, lehký, dobře opracovatelný, občas
náchylný k „zakousnutí“), z mosazi (dražší, těžší, tvrdší, odolnější, minimálně
se „kouše“ v závitu) anebo, u špičkových filtrů z titanu (lehký, vysoce odolný,
nekorodující, nealergenní, „nekouše“ se v závitu dokonce ani za mrazu,
prostě materiál snů pro fotofiltr, bohužel s vyšší cenou).

Magnetický ND filtr

je součást magnetického systému VFFOTO, novinky jara 2019. Adaptér,
našroubovaný na konci objektivu, slouží jako základ pro ostatní (polarizační,
ND, …) magnetické filtry. Které se nasadí bez šroubování, pouhým přiložením.
Výhodou je jednoduché a rychlé nasazení či sejmutí filtrů. Magnetické filtry
VFFOTO nelze kombinovat s běžnými šroubovacími filtry.
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Variabilní NDfiltr a proč není nejvhodnější pro dlouhé expozice

Variabilní ND filtr je neutrální šedý filtr s proměnlivou hustotou (propustností
světla). Konstrukčně jde o dva polarizační filtry spojené k sobě.

Výhodou je možnost vzájemným natočením plynule měnit tmavost ND filtru.
Nevýhodou je určitý barevný posun, u kvalitních filtrů a v omezeném rozsahu
zanedbatelný, u méně kvalitních obrovský. Kvalitní variabilní filtr má už
z principu omezenou možnost zatmavení zhruba do rozsahu 5 EV. V tomto
rozsahu kvalitní variabilní filtr prakticky nemá negativní vliv na ostrost
a barevný posun je relativně malý, vyvážení bílé v digitálním fotoaparátu
si s ním poradí.

Jestliže potřebujete rozsah větší, potom si pořiďte variabilní filtry rovnou dva
(např. 2-32x a 32-512x) a střídejte podle potřeby.

Úžasné variabilní filtry ND 2-400x nebo dokonce ND 2-1000x jsou jen
marketingové triky, reálně nikdy nejdou rozumně použít v celém rozsahu.
Navíc většinou mají citelný „polarizační kříž“ a posun barev.

Kvalitní variabilní ND filtry lze rozumně využívat jako ND filtry pro natáčení
videa (včetně 4k), případně fotografování - do ekvivalentu zhruba ND 512x.
Což není náhradou silných (ND 1000x a více) krajinářských filtrů. Navíc se
variabilní ND filtr nehodí pro širokoúhlé objektivy.

Pro jen trochu vážnější práci doporučuji raději klasické (ne-variabilní) NDfiltry.
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Značení NDfiltrů, síla NDfiltru a ND faktor

Míru omezení procházejícího světla čili sílu filtru vyjadřuje ND faktor.

Například označení filtru ND8x znamená, že skrz něj projde do objektivu 8x
méně světla nežli bez nasazeného filtru.

(1/ ND faktor) × 100 = % světla prošlého filtrem oproti původnímu množství
světla

Trochu problémem je značení, různé u jednotlivých výrobců. Někde se uvádí
ND faktor, jinde hodnota EV.

Platí, že posun o hodnotu -1 EV znamená snížení množství procházejícího
světla na polovinu. Neboli k dosažení stejné expozici je třeba dvakrát delší
čas.

NDfaktor hustotaNDfiltru propustnost
světla [%] posunEV

ND 64x 1,8 1,5625 % -6 EV

ND 1000x 3,0 0,1 % -10 EV

ND 2000x 3,3 0,05 % -11 EV

ND 32000x 4,5 0,003 % -15 EV

ND 100000x 5,0 0,001 % -16,5 EV
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NDfiltry, hodnota EV a kompenzace expozice.

Zkratka EV pochází z anglického „Exposure Value“ tedy hodnota expozice.
Čímž je míněna expozice ve smyslu kombinace času a clony.
Jde o logaritmickou stupnici se základem dvě. Kompenzace expozice -1 EV
znamená, že na snímač dopadne poloviční množství světla (a +1 EV
dvojnásobné množství světla).

Snížit množství světla na snímači o polovinu je možné:

1. Zkrácením expozičního času na polovinu
2. Zmenšením plochy otvoru clony na polovinu, tedy matematicky

vydělením clonového čísla koeficientem 1,4 (zcela přesně: odmocninou ze
dvou). Což v praxi znamená přivřít clonu o jedno clonové číslo v rámci
základní řady, tedy 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45..

Platí, že posun o hodnotu -1 EV znamená snížení procházejícího světla na
polovinu. Čili k dosažení stejné expozice je třeba použít dvakrát delší čas.
Například u filtru ND 1000x hodnota -10 EV znamená, že oproti stavu bez
nasazeného filtru, mohu v deseti krocích vždy prodloužit čas na dvojnásobek.

Modelový příklad: Čas bez filtru ND1000x (-10 EV) je 1/500s. Prodlužujeme
tedy v krocích: (1/500-výchozí čas) → 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 -
-1/4 - 1/2 - 1 s - 2 s. Čas s nasazeným ND 1000x filtrem pro stejnou expozici
tedy bude 2 s.
Anebo také, pokud chceme zůstat u výchozího času 1/500 s, lze otevřít clonu
o 10 clonových čísel.

V praxi není vždy nutné čas počítat z hlavy. Existují jak tabulky prodloužení
expozice pro šedé filtry, tak aplikace pro chytré telefony.
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Co znamená rozdíl 1 EVv praxi?

Rozdíl v expozici u neutrálních šedých filtrů ND 1000x a ND 2000x
je 1 EV.

Konkrétně ND1000x prodlužuje čas o 1O EV, ND 2000x o 11 EV.
Na první pohled nikterak zásadní rozdíl. Na druhý už ano: Rozdíl -1
EV znamená při stejné expozici dvojnásobné prodloužení času.

Praktická ukázka, pořízená na jaře pod Pálavou.

Mušovský kostelík a Nové Mlýny, snímaný aparátem Sony A7,
objektiv PC Nikkor 28/3,5, clona f/8.

Nahoře: ND 1000x, čas 30 s

Dole: ND 2000x, čas 84 s (záměrně trochu přeexponováno kvůli
světlejším barvám v obloze).
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Tabulka prodloužení času pro silné NDfiltry
expoziční čas změřený bez filtru 1/500 s 1/400 s 1/320 s 1/250 s 1/200 s 1/160 s 1/125 s 1/100 s 1/80 s 1/60 s

6 EV (ND 64x VFFOTO) 1/8 s 1/6 s 1/5 s 1/4 s 0,3 s 0,4 s 0,5 s 0,6 s 0,8 s 1 s

10 EV (ND 1000x VFFOTO) 2 s 2,5 s 3,2 s 4 s 5 s 6 s 8 s 10 s 13 s 15 s

11 EV (ND 2000x VFFOTO) 4 s 5 s 6 s 8 s 10 s 13 s 15 s 20 s 26 s 30 s

15 EV (ND 32000x VFFOTO) 1 m 1 m 20 s 1 m 40 s 2 m 2m 40 s 3 m 20 s 4 m 5 m 20 s 6 m 56 s 8 m

16,5 EV (ND 100000x VFFOTO) 3 m 20 s 4 m 27 s 5 m 33 s 6 m 40 s 8 m 53 s 11 m 07 s 13 m 20 s 17 m 40 s 23 m 07 s 27 m 45 s

expoziční čas změřený bez filtru 1/50 s 1/40 s 1/30 s 1/25 s 1/20 s 1/15 s 1/10 s 1/8 s 1/6 s 1/5 s

6 EV (ND 64x VFFOTO) 1,3 s 1,6 s 2 s 2,5 s 3,2 s 4 s 6 s 8 s 10 s 13 s

10 EV (ND 1000x VFFOTO) 20 s 25 s 30 s 40 s 50 s 1 m 1 m 40 s 2 m 2 m 40 s 3 m 20 s

11 EV (ND 2000x VFFOTO) 40 s 50 s 60 s 1 m 20 s 1 m 40 s 2 m 3 m 20 s 4 m 5 m 20 s 6 m 40 s

15 EV (ND 32000x VFFOTO) 10 m 40 s 13 m 20 s 16 m 21 m 20 s 26 m 40 s 32 m 53 m 20 s 1 h 4 m 1 h 25 m 20 s 1 h 46 m 40 s

16,5 EV (ND 100000x VFFOTO) 35 m 33 s 44 m 27 s 55 m 30 s 1 h 4 m 1 h 25 m 20 s 1 h 51 m 2 h 57 m 47 s 3 h 33 m 20 s 4 h 44 m 20 s 5 h 55 m 33 s

expoziční čas změřený bez filtru 1/4 s 1/3 s (0,3) s 1/2,5 s (0,4) s 1/2 s (0,5) s 1/1,6 s (0,6) s 1/1,3 s (0,8) s 1 s 1,3 s 1,6 s 2 s

6 EV (ND 64x VFFOTO) 15 s 20 s 25 s 30 s 38 s 51 s 1 m 1 m 20 s 1 m 40 s 2 m

10 EV (ND 1000x VFFOTO) 4 m 5 m 20 s 6 m 40 s 8 m 10 m 40 s 13 m 20 s 16 m 21 m 20 s 26 m 40 s 32 m

11 EV (ND 2000x VFFOTO) 8 m 10 m 40 s 13 m 20 s 16 m 21 m 20 s 26 m 40 s 32 m 42 m 40 s 53 m 20 s 1 h 4 m

15 EV (ND 32000x VFFOTO) 2 h 8m 2 h 50 m 40 s 3 h 33 m 20 s 4 h 16 m 5 h 41 m 20 s 7 h 6 m 40 s 8 h 32 m 11 h 22 m 40 s 14 h 13 m 20 s 17 h 04 m

16,5 EV (ND 100000x VFFOTO) 7 h 6 m 40 s 9 h 28 m 53 s 11 h 51 m 06 s 14 h 13 m 20 s 18 h 57 m 46 s 23 h 42 m 13 s >24 h >24 h >24 h >24 h
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Silné NDfiltry, ostření a autofokus

Automatické ostření (autofokus) je u silných ND filtrů nepoužitelné, většinou
se nechytá ani s ND 64x filtry. Ostřit je tedy potřeba ručně. Do ND 1000x–
ND 2000x je obvykle ještě možné i s nasazeným filtrem ostřit manuálně v
hledáčku či přes živý náhled na zadním displeji. Doporučuji přitom nastavit
korekci expozice na maximum do „+“. A nezapomeňte po zaostření korekci
expozice vrátit zpět!

U opravdu silných filtrů (ND 32000x, ND 100000x, ale pro někoho třeba
už ND 2000x) není přes filtr vidět vůbec nic. Pak nezbývá než manuálně
zaostřit bez nasazeného filtru a poznamenat si expozici. Poté nasadit ND filtr,
nastavit parametry a exponovat.

Jedinečným je v tomto systém magnetických filtrů VFFOTO. Ostříte bez
nasazeného filtru. Poté nasadíte filtr. Magnetický filtr VFFOTO stačí
po zaostření jen přiblížit k adaptéru na konci objektivu a okamžitě pevně drží.
Sundáte jej prsty bez nástrojů, pouhým zatáhnutím větší silou. Navíc můžete
použít několik magnetických filtrů zároveň (například polarizační spolu s ND).

Jediný Chuck Norris dokáže přesně zaostřit i přes silný ND filtr. Jakmile šedý
filtr zjistí, v čí ruce je, okamžitě hrůzou zbledne.

Nezapomeňte:

• Při fotografování ze stativu vypnout stabilizaci (redukci vibrací) pokud
ji váš objektiv či aparát má.

• Vypnout autofokus (přepnout na manuální ostření).
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Silné NDfiltry a vinětace

Vinětace (ztmavení rohů snímků) má u silných ND filtrů trojí příčinu, vinětaci
rámečku, vinětaci skla filtru a vinětaci samotného objektivu. Přičemž
u konkrétní fotografie se může uplatnit jedna, dvě nebo všechny tři příčiny
současně.

Vinětace rámečku může hrozit u širokoúhlých objektivů při použití
nevhodného filtru s příliš vysokou obroučkou, kdyfiltr již v rozích obrazového
pole stíní. Solidní výrobci filtrů uvádí v technických parametrech, od jakého
ohniska lze filtr používat. Spodní hranicí bývá obvykle 15–18 mm ohniska
(na fullframe). O něco dál leží hranice u magnetických filtrů, kde je třeba
uvažovat nejen výšku rámečku, ale též magnetického adaptéru.
S nasazeným jedním filtrem je vinětace prakticky neznatelná od 20 mm,
při dvou filtrech od 24mm. (Sám ovšem používámmagnetickýfiltr i na 15mm
Laowa, ovšem větší, 82 místo 72 mm a s pomocí redukčního kroužku. Že jsou
tmavší okraje? No a co? Od toho je postprodukce a jedno jediné posunutí
táhla v editoru)

Vinětace skla filtru závisí v prvé řadě na optické hustotě. Čím tmavší filtr, tím
výraznější vinětace jeho skla. Částečně záleží i na technologii výroby skla
filtru: To, která je vyrobeno ze šedého skla probarveného ve hmotě,
má o něco větší vinětaci než vyrobené nástřikem vrstvičkou barvy (coatingu)
na základ z bezbarvého optického skla.

Pro úplnost: Vinětace objektivu. Je obecnou vlastností všech objektivů.
Vinětací v nějaké míře trpí optická soustava u každého objektivu (a mnohá
těla ji při fotografování koriguji softwarově - tělo „ví“ jaký objektiv je nasazený
a při ukládání snímku na paměťovou kartu rovnou podle údajů z databáze
ve firmware aplikuje příslušnou korekci).
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Silné NDfiltry a parazitní světlo

Jde o světlo, které proniká do objektivu kolem vlastního filtru (tedy nikoli skrz
sklo filtru) a vytváří nežádoucí závoje, odlesky a ztráty kontrastu. Projeví
se při dlouhých expozicích a to tím víc, čím je silnější ND filtr a tím pádem delší
expoziční čas.

Problém se týká plochých ND filtrů do držáku (u kruhových šroubovacích
anebo magnetických není kudy - prostor mezi filtrem a objektivem
je uzavřený obroučkou). Neprojeví se u běžných krátkých časů, s plochým
přechodovým filtrem jej tedy pravděpodobne nikdy řešit nebudete (nefotíte
dlouhým expozičním časem).

Potíž nastane obzvlášť u silných plochých čtvercových ND filtrů při dlouhých
expozicích. Vždy se ujistěte, že váš držák plochých filtrů pro dlouhé
expozice s dobrým utěsněním počítá. Ať už zakrytováním po obvodu
držáku nebo těsnící hmotou na okrajích skla filtru.

V krajním případě si lze pomoci přehozením tmavé, světlo nepropouštějící
textilie kolem držáku. Je to ale nouzové řešení z kategorie „izolepa, guma,
drát, …“

Další zdroje parazitního světla

Parazitní světlo se může dovnitř fotoaparátu dostat a snímek znehodnotit
i jinudy než přes filtr. Všeobecně se ví o problému zrcadlovek (zejména, ale
nejen značky Nikon) s vnikáním parazitního světla odzadu přes nezakrytý
hledáček. Pomoc je jednoduchá. Před exponováním hledáček zakrýt.
Např. Nikon ke svým zrcadlovkám rovnou dodává i nasazovací krytku
hledáčku.
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SilnýNDfiltr - ale který?

Jako první, univerzální a naprosto základní je dobré pořídit dvojici ND filtrů:
ND64x (-6EV) aND2000x (-11EV).

Proč?

ND 2000x je silný ND filtr, který se hodí všude tam, kde je i za dne žádoucí
docílit expozice v řádu desítek sekund. Tedy na rozmazané mraky putující
po obloze, příboj či vodopád s vodou našlehanou do mlhy či mléka.
V porovnání s notoricky známým ND1000x filtrem (-10 EV) nabízí možnost
dvojnásobně delšího času a tento rozdíl může někdy být rozhodující.

K němu do tandemu ND 64x. Má využití když chceme docílit expozice v řádu
desítek vteřin, ale světla je pomálu. Typicky na pohybově rozostřené mraky
v době kolem východu či západu slunce. Zrovna tak se hodí na fotografování
tekoucí vody v hlubších a zalesněných údolích..
ND 2000x plus ND 64x stačí jako dobrý základ pro většinu krajinářských
dlouhoexpozičních situací.

Jako druhý doporučuji extrémně tmavý filtr. Buď ND 32000x (-15 EV) nebo
ND 100000x (-16,5 EV). Jde o celkem raritní filtry, původně vyvíjené spíš
pro černobílou fotografii. Díky pokroku ve výrobních technologiích se podařil
malý zázrak: Barevný posun se povedlo udržet na hodnotách přibližně 500 K,
což by u takto hustého filtru bylo ještě před několika lety absolutně
nemyslitelné. Velmi tmavé filtry umožní za jasného dne docílit expozic v řádu
desítek vteřin až minut. Tedy rozmazaných mraků, snově vyhlazené vody…
ale též okolí památek bez procházejících turistů (které dlouhá expozice
ze snímku „vygumuje“). Na turisty postávající či posedávající na místě tento
trik bohužel nefunguje.

Ostřit je nutno ještě před nasazením filtru, s našroubovaným ND 32000x
nebo ND 100000x v hledáčku či na displeji živého náhledu doopravdy nic
neuvidíte.
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Jako třetí v pořadí se hodí mít relativně slabší ND 16x (-4 EV), byť vlastně
nepatří mezi silné ND filtry. V krajinářské fotografii výborný pomocník k foto-
grafování při „modré hodince“ a za soumraku, kdy světla není nazbyt. Běžné
krajinářské ND filtry dávají za šera příliš dlouhé expoziční časy, proto
se vyplatí v sadě mít i ND 16x, (případně spolu s ND 8x).

Jako čtvrtý zavedená klasika - ND 1000x (-10 EV). Hodí se pro situace, kdy
je světla ještě relativně dost, ale ND 2000x (-11 EV) by už poskytoval příliš
dlouhé časy. ND 1000x dovolí oproti ND 2000x fotit polovičním časem.

Shrnutí:

1. ND 2000x + ND 64x

2. Extra tmavýND 32000x nebo ND 100000x

3. ND 16x (+ případně ND 8x)

4. ND 1000x

+ k tomu cirkulární polarizační filtr

Amáte výbornou sestavu filtrů pro fotografování dlouhých expozic téměř
za všech okolností.

Pro prvotní rychlou orientaci v problematice výběru ND filtrů můžete využít
infografiku na následující stránce.



Rychlý průvodce výběremNDfiltrů

ND 8x ND 16x ND 32x ND 64x ND 512x ND 1000x ND 2000x ND 32000x ND 100000x

-3 EV -4 EV -5 EV -6 EV -9 EV -10 EV -11 EV -15 EV -16,5 EV
portrét s odcloněným světelným objektivem

na přímém slunci, na pláži, na sněhu

natáčení videa za pošmourného dne
(doporučené jsou variabilní ND filtry)

natáčení videa za jasného dne
(doporučené jsou variabilní ND filtry)

dlouhá expozice - rozmazané mraky
architektura, krajina ráno, navečer, za oblačného dne

dlouhá expozice - rozmazané mraky
architektura, krajina za jasného dne

dlouhá expozice - moře, rozmazaná voda,
vodopády v otevřené krajině, za jasného dne

dlouhá expozice – výrazně rozmazaná voda, moře
či vodopády v otevřené krajině, za jasného dne

dlouhá expozice - rozmazanávoda,moře či vodopády
v lese, sevřenémúdolí, za pošmourného dne

dlouhá expozice – zneviditelnění turistů u památek,
za pošmourného dne, ráno, navečer

dlouhá expozice – zneviditelnění turistů u památek,
za jasného dne, kolem poledne

variabilní ND 2-32x variabilní ND 32-512x

doporučené filtry

použitelné filtry

legenda:

Průvodce výběrem ND filtrů

Jiří SkořepaZačínáme fotografovat dlouhou expozicí



• pohybem rozmazaná voda v hlubokém a tmavém údolí
za pošmourného dne

• pohybově mázlé mraky na večerní nebo jitřní obloze
• pohybem rozmazaná voda navečer nebo ráno

ND 64x
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• pohybově výrazně mázlé mraky na večerní a ranní obloze
a za oblačného dne

• Pohybem rozmazaná voda v otevřené krajině za jasného dne
• Pohybově mázlé mraky za jasného dne

ND 2000x

• pohybově více mázlé mraky navečer a ráno, mázlé velmi rychle
plující mraky za dne

• pohybem rozmazaná voda, méně za jasného a výrazně
za pošmourného dne

ND 1000x

• pohybově mázlé mraky na večerní obloze po západu slunce
v „modré hodince“

• pohybem rozmazaná voda v hlubokém a tmavém údolí za velmi
pošmourného dne

ND 16x



• pohybově rozmazané mraky ve městě, v otevřené krajině
za jasného dne

• výrazně pohybově rozmazané moře, velmi rozmazaná tekoucí
voda, vodopády v otevřené krajině za jasného dne

• zneviditelnění turistů kolem památek

ND 100 000x
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• odstranění žlutooranžového „světelného smogu“ u nočních
snímků krajiny a měst

• zvýšení kontrastu a zviditelnění hvězd na noční obloze
• zvýraznění podzimních barev u krajinářských snímků

Night Skyfiltr
• zvýraznění mraků na obloze
• nasycení barev
• odstranění odlesků z vodní hladiny, mokrých předmětů, skla,

listů rostlin a stromů
• odstranění namodralého vzdušného oparu u vzdálených krajin

polarizační filtr

• pohybově rozmazané mraky ve městě, v otevřené krajině
za jasného dne

• pohybově rozmazané moře, rozmazaná tekoucí voda, vodopády
v otevřené krajině za jasného dne

• zneviditelnění turistů kolem památek

ND 32 000x
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Jak se starat o NDfiltr?

Jednoduše. ND filtr udržujte čistý. Znečištěný filtr je snad ještě horší než filtr
vůbec žádný. Špína zhoršuje kontrast a přidává nežádoucí odlesky a „duchy“
do obrazu. Není třeba s čištěním jít do úplných extrémů, pár miniaturních
částeček nečistot na filtru nemá znatelný vliv. Vrstvička prachu či otisk prstu
již ano.

Postup čištění (platí pro jakýkoliv filtr, nejen ND).

Nejprve odfoukněte nečistoty balónkem (ne ústy!). Mnohdy to postačí.
U kvalitních filtrů s dobrou povrchovou úpravou lze ze skla odfouknout
i případné kapky vody (neslévají se, ale mají tvar kuliček, povrch je odpuzuje).

Podle potřeby pokračujte ometením štětečkem na optiku, hodí se třeba ten
z „Lenspenu“. Dočistěte suchou mikrovláknovou utěrkou na optiku.

Na přichycené lepkavé nečistoty (například pyl) je třeba použít mokré čištění
izopropylalkoholem, případně doplnit čištěním koncentrovanějším čistým
etylalkoholem (60-75%, v lékárně). Roztokem v malém! množství navlhčete
mikrovláknovou utěrku nebo vatovou tyčinku k čištění uší (případná vlákna
z vaty se na závěr ofouknou balónkem). Mikrovláknové utěrky se nedotýkejte
holou rukou (nasaje do sebe mastnotu z povrchu lidské kůže), ideální je ruku
obalit polyetylénovým sáčkem nebo navléci jednorázovou latexovou rukavici.

Na drobné mastné flíčky, otisky prstů či stopy po vodních kapkách je ideální
čistící ploška „Lenspenu“. Pootočením těla „Lenspenu“ o půlobrátku se
na čistící plošku ze zásobníčku ve víčku nanese čistý karbonový prášek. Stopy
nečistoty se poté vyčistí krouživým přetřením čistící ploškou.
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O autorovi

Fotografování se věnuji přes 35 let. Nejdříve na klasický černobílý i barevný
kinofilm a svitek, od roku 2003 digitálně. Od značky Olympus jsem roku 2005
přešel k Nikonu a poté v roce 2016 na bezzrcadlovku Sony A7.

Spolupracuji s českým výrobcem profesionálních fotografických filtrů panem
Vladimírem Fučíkem – VFFOTO.

Moderní fotovýbavu doplňuji historickými manuálními objektivy. Obvykle
nemají perfektní ostrost, ale vyvažují to osobitým charakterem kresby
s nádechem nostalgie časů Pentaxů, Zenitů a Praktic.

Dlouhodobě se věnuji dvěma svým projektům: Volně rostoucím evropským
orchidejím a zimujícím netopýrům. Speciální oblastí mého zájmu je klasická
stereofotografie.

Své zkušenosti předávám prostřednictvím tématických workshopů a indivi-
duálních kursů fotografování.

Na Internetu provozuji webové stránky www.skorepa-photo.com,
www.starosklicka.cz,www.orchidaceae.cz,www.fotokursy.cz.

Kontakt:

Jiří Skořepa

+420 702 999 521

jiri@skorepa-photo.com.

https://www.skorepa-photo.com/
https://www.skorepa-photo.com/clanky/manualni-objektivy-clanky-105.html
https://www.orchidaceae.cz/
https://www.skorepa-photo.com/clanky/individualni-kursy-fotografovani-100.html
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O fotofiltrechVFFOTO

Vladimír Fučík–VFFOTO je český výrobce profesionálních fotografických
filtrů, se sídlem a centrálou na Vysočině v Humpolci, s vlastním vývojem,
výrobou a distribucí fotografických filtrů a příslušenství značky VFFOTO.
Sortiment VFFOTO zahrnuje kompletní nabídku fotofiltrů od UV a polari-
začních přes ND filtry (včetně variabilních ND) až po speciality typu Night Sky.

Provozuje nejpodrobnější specializovaný český informační web
o fotografických filtrech www.fotofiltry.eu a pro příznivce značky, sdružené
v Klubu VFFOTO (bezplatné členství, e-mailový infozpravodaj), pořádá
klubová setkání a workshopy.

Z historie VFFOTO
2008 vznik značky a webu www.vffoto.com
2012 UV a CPL filtry VFFOTO
2013 první ND filtry
2014 ND filtry s antireflexními vrstvami, přechodové filtry
2015 filtry „Golden Series“ s mosaznými obroučkami
2016 ND 2000x, skleněný čtvercový filtr do držáku 100 mm (VFFOTO

Square System) a zvlášť tmavý filtr ND 32000x
2017 přechodové filtry do držáku, tenké US (ultra-slim) polarizační filtry,

limitovaná výroční „TITANIUM EDITION“ série v obroučce z titanu
2018 nové variabilní ND filtry VND VFFOTO, extrémně tmavý

ND 100000x filtr, Night Sky filtr pro fotografování noční krajiny
a hvězdné oblohy

2019 nové magnetické filtry VFFOTO, speciální cirkulární polarizační filtr
pro fotografy přírody „Colours of Nature“

Web a e-shop www.vffoto.com,
e-mail info@vffoto.com
telefon +420 731 474 681
Provozovna Palackého 834, 396 01 Humpolec

https://www.fotofiltry.eu/
https://www.vffoto.com/
mailto:info@vffoto.com
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