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Všechno o silných ND filtrech

FOTOTAHÁK č. 10

Co je to ND filtr? K čemu slouží fotografům krajiny? 

Potřebuji ho? Jaký si vybrat ND filtr?

Proč se mluví o barevném posunu u neutrálních šedých filtrů?

Co je to ND faktor? 

Jak určit správný čas expozice?

Dozvíte se z fototaháku č. 10!
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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.


K čemu se ND filtr hodí? 
Umožní fotografovat při použití dlouhého 
expozičního času v řádu vteřin až minut. 
• Zachytí působivé stopy pohybujících se oblaků 
• 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) a filtry do držáku (čtvercové, zasunují 
se do držáku upevněného na objektivu).

Co je ND filtr?

Silnější neutrální (ND) filtry 
umožní zachytit realitu tak, 
jak ji samotné lidské oko 
nikdy neuvidí.
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V (nejen) krajinářské fotografii                   
k mnohonásobnému prodloužení 
expozičního času.

Silný ND filtr - K čemu je třeba?

• krajina (pohybové 
rozmazání mraků, 
rozmazání vodních vln do 
"mlhy" nebo “mléka”) 

• památky, město, 
architektura (včetně 
zneviditelnění 
procházejících obyvatel či 
turistů ze snímku dlouhou 
expozicí v řádu minut), 
obvykle se používají silné 
ND1000x - ND32000x
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ND faktor hustota ND 
filtru

propustnost 
světla [%] posun EV

ND64 1.8 1,56 -6 EV

ND1000 3.0 0,1 -10 EV

ND2000 3.3 0,05 -11 EV

ND32000 4.5 0,003 -15 EV

ND100000 5.0 0,001 -16,5 EV

Míru omezení procházejícího světla čili sílu 
filtru vyjadřuje ND faktor. 

Například označení filtru ND1000x znamená, že skrz něj 
projde do objektivu 1000x méně světla nežli bez 
nasazeného filtru. 


Jiným způsobem vyjádření míry omezení 
procházejícího světla je hustota ND filtru. 
Platí, že snížení množství světla na polovinu 
(t.j. -1 EV) znamená zvýšení hustoty o 0.3.


Trochu problémem je značení, různé u 
jednotlivých výrobců. Někde se uvádí ND 
faktor, jinde hustota či hodnota EV.                                                  
Vzájemné vztahy hodnot shrnuje tabulka 
vlevo.

ND filtr - síla filtru a ND faktor

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



www.skorepa-photo.com/fotokursy

Individuální kursy fotografovánífotokur SJiří kořepa
y.cz

Například u filtru ND1000x 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 ND1000x 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.

Platí, že posun o hodnotu -1 EV znamená snížení 
množství procházejícího světla na polovinu … čili k 
dosažení stejné expozice je poté třeba použít dvakrát 
delší čas.

Co je to EV?
Zkratka EV pochází z anglického 
“Exposure Value”, tedy hodnota 
expozice. Čímž je míněna expozice 
ve smyslu kombinace času a clony. 
  
EV a kompenzace expozice. 
Jde o logaritmickou stupnici se 
základem dvě.  
Kompenzace expozice -1EV 
znamená, že na snímač dopadne 
poloviční množství světla (a  +1EV 
dvojnásobné množství světla).  
Snížit množství světla na snímači o 
polovinu je možno buď:  
1) Zkrácením expozičního času na 
polovic nebo  
 2) Zmenšením plochy otvoru v 
cloně na polovinu, tedy 
matematicky vynásobením clonového 
čísla koeficientem 1,4 (zcela přesně: 
odmocninou ze dvou). Což v praxi 
znamená přivřít clonu o jedno 
clonové číslo.

ND filtry a hodnota EV

V praxi není nutné čas počítat z hlavy, existují:

• tabulky prodloužení 

expozice pro šedé filtry

• aplikace pro chytré 

telefony
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Platí, že posun o hodnotu -1 EV znamená snížení množství 
procházejícího světla na polovinu … čili k dosažení stejné 
expozice je pak třeba použít dvakrát delší čas.

ND filtry - tabulka prodloužení expozice



www.skorepa-photo.com/fotokursy

Individuální kursy fotografovánífotokur SJiří kořepa
y.cz

Rozdíl v prodloužení času u neutrálních šedých 
filtrů ND1000x a ND2000x je 1 EV. 
Konkrétně ND1000x prodlužuje čas o 1O EV, 
ND2000x o 11 EV.

Na první pohled nikterak zásadní rozdíl. Na 
druhý už ano:  Rozdíl -1 EV znamená při stejné 
expozici dvojnásobné prodloužení času.

ND filtr - co je rozdíl 1 EV v praxi?
Praktická ukázka, pořízená na jaře 
pod Pálavou. 

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

ND 1000x, čas 30 s

ND 2000x, čas 84 s (záměrně trochu 
přeexponováno pro světlejší barvy     
v obloze).

ND1000x ND2000x
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Automatické ostření (autofokus) je 
nepoužitelné, většinou se nechytá ani s 
ND64x filtry.  Ostřit je tedy třeba ručně.  
Do ND1000x - ND2000x je obvykle ještě možné manuálně 
ostřit v hledáčku či přes živý náhled na zadním displeji i s 
nasazeným filtrem, doporučuji přitom mastavit korekci 
expozice na maximum do "+".  
Nezapomeňte po zaostření korekci expozice vrátit! 

U opravdu silných filtrů (ND32000x, ND100000x, ale pro 
někoho třeba už ND2000x) 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. 

Nezapomeňte:  
• Při fotografování ze stativu vypnout stabilizaci (redukci 

vibrací) pokud ji váš objektiv či aparát má 
• Vypnout autofokus (přepnout na manuální ostření)

Silné ND filtry, ostření a autofokusDunajovické kopce, jižní Morava.          
Sony A7, Vario Sonnar 35-70/3,5, 
ND2000x VFFOTO, expoziční čas 50 s.

Jedině Chuck  Norris dokáže zaostřit přes 
silný ND filtr. Jakmile filtr zjistí, v čí ruce se 

ocitl, okamžitě hrůzou vybledne.
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Problém se týká plochých ND filtrů do držáku 
(u kruhových šroubovacích 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 nouzovka z kategorie "izolepa, 
guma, drát...".

Silné ND filtry a parazitní světlo
Jde o světlo, které proniká     
do objektivu kolem vlastního 
filtru (tedy nikoliv 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

Co je parazitní světlo?
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Vinětace (ztmavení rohů snímků) má u silných 
ND filtrů dvojí příčinu, vinětaci rámečku a 
vinětaci samotného objektivu. Přičemž u 
konkrétní fotografie se může uplatnit jedna či 
obě příčiny současně

Vinětace rámečku může hrozit u širokoúhlých 
objektivů při použití nevhodného filtru s příliš 
vysokou obroučkou, kdy filtr již v rozích 
obrazového pole stíní. Solidní výrobci filtrů uvádí v 
technických parametrech od jakého ohniska lze filtr 
používat. Spodní hranicí bývá obvykle 16-18 mm 
ohniska (na fullframe).

Silné ND filtry a vinětace rámečku

Vinětace vzniklá našroubováním dvou filtrů na 
objektiv Flektogon 20 mm f/2,8. Sony A7, CPL a 
ND1000x. Je vidět nejen vinětace, ale také citelný 
barevný posun.

Výsledné foto bylo proto oříznuto a převedeno do 
černobílé škály
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Vinětace (ztmavení rohů snímků) může mít u 
silných ND filtrů dvojí příčinu, vinětaci 
rámečku ("mechanická vinětace") a vinětaci 
samotného objektivu ("optická vinětace"). 
Přičemž u konkrétního kusu filtru se ve 
fotografii může uplatnit jedna či obě příčiny 
současně.

Silné ND filtry a vinětace objektivu

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). 


Sklo ND filtru samo  o sobě nevinětuje, ale prodloužená 
expozice zvýrazní vinětaci objektivu. Nevysvětlím vám 
teoreticky proč tomu tak je - ale v praxi se to děje. Při 
samotném fotografováni vinětaci skla ovlivnit nelze, je ale 
možné ji, při fotografování do rawu, celkem s úspěchem 
opravit při zpracování v editoru. 

Zámek Hluboká počátkem zimy.                                                                          
Sony A7, PC Nikkor 28/3,5, ND 2000x VFFOTO,   
f/8 ISO 100, expoziční čas 66 s.


V tomto případě byla vinětace coby výtvarný 
prostředek zaměrně přidána při zpracování           
v editoru
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Kdy se lze obejít bez ND filtru ?
Pro fotografování dlouhými expozicemi je silný ND filtr (spolu se stativem) 
základní pomůckou. Přesto se v některých situacích obejdete bez ND filtru: 
• v noční fotografii, kdy vychází dlouhý expoziční čas i bez ND filtru 
• v interiérech a prostorách bez přístupu denního světla, včetně podzemí
Noční snímek z Muntii Apuseni, Rumunsko.                                           
Nikon D7100, Nikkor 28/2,8 AiS, f/2,8 ISO 640, expoziční čas 8 s.

Bývalý kaolínový důl, jižní Čechy.              
Sony A7, Flektogon 20/4, f/8 ISO 100,    
expozice  56 s, nasvíceno více záblesky.
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Variabilní ND filtr
Variabilní ND filtry slabší denzity (zhruba 
ekvivalent ND2x-ND40x) lze s přijatelnými 
omezeními využívat jako slabší ND filtry v 
portrétní fotografii nebo pro natáčení 
videa. V tomto rozsahu prakticky nemají 
negativní vliv na ostrost a barevný posun je 
relativně malý, vyvážení bílé v digitálním 
fotoaparátu si s ním poradí. 

Místo silnějších ND filtrů variabilní filtr pro 
fotografování doporučit nelze.

Co je variabilní ND filtr? 

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, závislost na směru světla a 
koneckonců i na jeho zdroji.

Klasické silnější neutrální (ND) filtry nelze plnohodnotně nahradit 
variabilním ND filtrem, dopad na kvalitu výsledného snímku je příliš velký.
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Praxe s ND filtry - obloha a dlouhá 
expozice v krajině
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 
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.

Dunajovické kopce, jižní Morava.                                         
Sony A7, Vario Sonnar 35-70/3,5, ND2000x VFFOTO, 
expoziční čas 50 s.

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

Vhodný expoziční čas?
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Praxe s ND filtry - obloha a dlouhá 
expozice ve městě
Ve městě získáte s využitím ND filtru snímky s 
atraktivními pásy mraků. Zároveň opravdu dlouhá 
expozice (5 minut a víc) velmi solidně "vygumuje" 
procházející davy lidí. 

Je dobré 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.  

Lze opravit i 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. 

Solní ulice v centru Pelhřimova.                                                                          
Sony A7, PC Nikkor 28/3,5, f/8 
ISO 100, expoziční čas 16 s.
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Praxe s ND filtry - voda, krátká a 
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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Praxe s ND filtry - kombinace ND 
a CPL filtru v dlouhé expozici
Obecně není ideální kombinovat  ND filtr s 
polarizačním filtrem. U silných ND filtrů 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. Samotný CPL filtr 
dokáže zvýraznit mraky, ale expozici příliš neprodlouží. 
ND filtr prodlouží expozici, ale nezvýrazní mraky.  
Kombinace zvládne oboje.

Zámek Hluboká počátkem léta.                                                                          
Sony A7, PC Nikkor 28/3,5

polarizační + ND16x filtr, f/8, ISO 100, 55 spolarizační filtr, f/8, ISO 100,  1,3 s

ND2000x, f/8, ISO 50, 212 s
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Jako první doporučuji pořídit dvojici ND filtrů: 
ND64x (-6 EV) a ND2000x(-11EV).  
Proč? 
ND2000x: 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 ND64x. 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. 
Jedno listopadové dopoledne jsem v kaňonu u vodopádu na 
Satině v Beskydech nahrazoval prvně nasazený ND1000x 
právě filtrem ND 64x. Pětiminutová expozice byla rozhodně 
víc na místě nežli skoro půldruhahodinová. 

ND2000x plus ND64x stačí jako dobrý základ pro 
většinu krajinářských dlouhoexpozičních situací. 

Silný ND filtr - který?
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Jako druhý doporučuji extrémně tmavý 
ND32000x (-15 EV).  
Jde o celkem raritní filtr, původně vyvíjený pro černobílou 
fotografii. Díky pokroku ve výrobních technologiích se podařil 
malý zázrak: Barevný posun se povedlo udržet na hodnotě 
přibližně 800 K, což by u takto hustého filtru bylo ještě před 
několika lety absolutně nemyslitelné. ND32000x 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. 

Zaostřit je nutno ještě před nasazením filtru, s 
našroubovaným ND32000x v hledáčku či na displeji živého 
náhledu doopravdy nic neuvidíte.

Silný ND filtr - který?Co je dlouhá expozice?
Termín "dlouhá expozice" (Long 
Exposure), ač se ve fotografii běžně 
používá, není nikde přesně definovaný. 

Někdy se uvádí, že jde o expoziční čas 
dostatečně dlouhý na to, aby zachytil 
skutečnost způsobem, jakým ji nikdy 
neuvidí samotné lidské oko.  

Podle jiných zdrojů je dlouhá expozice 
jakýkoliv čas, který fotograf již není 
schopný bez rozmazání udržet z ruky.
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Jako třetí v pořadí se hodí relativně slabší 
ND16x (-4 EV). 
 V krajinářské fotografii výborný pomocník k fotografování 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 ND16x, (případně 
spolu s ND8x) 

Jako čtvrtý radím klasiku - ND1000x (-10 EV). 
Hodí se pro situace, kdy je světla relativně dost, ale ND2000x 
(-11 EV) by už poskytoval příliš dlouhé časy. ND1000x dovolí 
oproti ND2000x fotit polovičním časem.

Silný ND filtr - který?

Shrnutí:
1. ND2000x + ND64x 
2. Extra tmavý ND32000x 
3. ND16x (+případně ND8x) 
4. ND1000x 
+ k tomu cirkulární polarizační filtr 
A máte sestavu filtrů pro fotografování 
dlouhých expozic téměř za všech okolností.
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Co ohlídat když kupuji silný ND filtr? 
 1) ujasnit si průměr filtru 
 2) optická kvalita skla  
 3) neutrálnost filtru - barevný posun  
 4) počet a kvalita antireflexních vrstev 
 5) kvalita zakončovacích vrstev 
 6) provedení a výška rámečku 
 7) záruka na filtr

Kupuji ND filtr - podle čeho vybírat?Doporučení: 

Chcete-li ušetřit, kupujte 
dražší šedé filtry.  
Paradox? Jen zdánlivý. O 
fotografickém ND filtru, podobně jako 
o stativu, platí, že se kupuje 
minimálně nadvakrát. Nejprve ten 
laciný, po čase pak ten dobrý. 
Pořídíte-li si levný ND filtr, stejně ho 
po čase odložíte a koupíte dražší 
kvalitní. Neboli pokud ten kvalitní 
koupíte rovnou, ušetříte několik 
stokorun za levný! Speciálně u ND 
filtrů je rozdíl hodně poznat. Delší 
expozice umí zvýraznit optickou 
(ne)kvalitu filtru - i objektivu.
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PRŮMĚR ND FILTRU VOLTE PODLE 
NEJVĚTŠÍHO OBJEKTIVU
Šroubovací ND filtr nemusí být nejvýhodnější 
kupovat podle aktuálního závitu vašeho 
objektivu. Tím spíš pokud máte objektivů 
několik a s různým průměrem - nedoplatili 
byste se. 

Sjednoťte si filtry (neutrální šedé, polarizační...) 
na jeden či dva větší průměry a přechod z 
filtrových závitů u menších objektivů vyřešte 
jednoduchým a levným redukčním kroužkem, 
takzvaným Step-up ringem. 

Mé osobní doporučení? Sjednotil jsem si filtry na dvou 
průměrech, 62 mm a 77 mm.  
77 mm je určitě jeden z nejuniverzálnějších závitů filtrů     
a v tomto průměru seženete prakticky cokoliv.

1) ND filtr - ujasněte si průměr

Redukční kroužky 
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2) ND filtr - kvalita skla

KVALITNÍ ND FILTR NEMÁ VLIV NA 
OSTROST, NETRPÍ ODLESKY, NEPŘIDÁVÁ  
CHROMATICKOU ABERACI

I optické sklo fotografického 
filtru má své třídy kvality 

• Základní (běžné) optické sklo nejnižší 
kvality ...obvykle se nedozvíte značku či 
výrobce, u filtru bývá jen uvedeno, že je     
z optického skla.  

• Střední třída (standardní kvalita) optického 
skla ... většinou bývá uvedeno, že jde o 
německé či japonské sklo, někdy i 
výrobce. 

• Nejvyšší kvalita ... u filtru se někdy uvádí 
značka, typ či druh skla, jindy jen, že jde o 
optické sklo nejvyšší kvality. Důvodem je 
pochopitelná opatrnost výrobců filtrů ... 
použité materiály jsou součástí firemního 
know-how a není zájem detaily veřejně 
rozhlašovat.

Což nelze splnit u levných filtrů – optické sklo a precizní 
zpracování prostě něco stojí… 
V krajinářské fotografii záleží na dobrém vykreslení 
detailů a ostré kresbě. 
A na kresbu, ostrost a podání detailů má, kromě 
kvality objektivu, vliv i optická kvalita filtru. 

Pro výrobu skla do ND filtrů se používají dvě metody: 
• Sklo probarvené v hmotě s intenzitou, která 

zohledňuje požadovanou výslednou tloušťku filtru 
• Čiré optické sklo s povrchově nanesenou šedou 

vrstvou (coatingem) ...takto se vyrábí například 
přechodové filtry 

Jeden i druhý postup má své výhody i nevýhody, z 
pohledu uživatele je to víceméně jedno.
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DO TEPLA NEBO DO STUDENA?

3) ND filtr - barevný posun

Důležitým parametrem ND filtru je barevný posun, 
udávaný v Kelvinech. 
Neutrální a barevný posun? Že je to trochu protimluv? Ano, je – ale je 
tomu tak. Proč?  
Ideální ND filtr by měl být naprosto neutrální čili snížit množství 
procházejícího světla u všech vlnových délek spektra stejně a tedy 
zachovat věrně barvy. Jak je obvyklé, v životě jako ve fotografii, nic 
není ideální. Technologie prostě nepokročila natolik aby ND filtry byly 
zcela neutrální. S nějakým barevným posunem je třeba počítat – a 
výrobci se snaží, aby byl co nejmenší.  
 
Čím je ND filtr tmavší, tím větší má obvykle barevný 
posun. Zároveň ovšem platí, že čím novější filtr, tím je 
barevný posun menší - výrobci nespí a snaží se 
vlastnosti vylepšovat. 

Solidní výrobce u konkrétního filtru uvádí hodnotu 
barevného posunu a to, zda jde do tepla nebo do 
studena. Tahle informace se vám může hodit ve 
složitějších světelných podmínkách, kdy místo AWB 
použijete ruční vyvážení bílé.
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VÍCENÁSOBNÉ ANTIREFLEXNÍ VRSTVY 
JSOU U ND FILTRU VÝHODOU

4) ND filtr - antireflexní vrstvyProč jsou důležité antireflexní 
vrstvy? 
Antireflexní vrstvy slouží k omezení 
nežádoucích odlesků světla. Vesměs jde  
o napařované vícenásobné mikrovrstvičky 
různých kovových sloučenin. Přesné složení 
a technologii nanášení si výrobci drží pod 
pokličkou jako součást svých výrobních 
postupů, z pohledu uživatele je důležitý 
výsledek. Žádné nebo málo účinné 
antireflexy znamenají nekontrastní 
snímky s množstvím nežádoucích odlesků. 

U laciných ND filtrů je buď nenajdete vůbec, 
nebo se v nejlepším případě dozvíte, že 
jakési antireflexy mají. Nic víc o jejich počtu, 
natož kvalitě.  

Antireflexní vrstvy u ND filtrů představují 
určitý nadstandard. Antireflexy totiž zlepšují 
odolnost vůči odleskům, ale zároveň 
negativně ovlivňují neutrálnost filtru - zvětšují 
barevný posun.  
Výrobce, který má proces zvládnutý, se v 
technických parametrech určitě rád 
"blýskne" informací kolik antireflexních 
vrstev jeho filtr má.



www.skorepa-photo.com/fotokursy

Individuální kursy fotografovánífotokur SJiří kořepa
y.cz

DOBRÝ ND FILTR MÁ ZAKONČOVACÍ 
VRSTVY

5) ND filtr - zakončovací vrstvyK čemu slouží zakončovací 
vrstvy? 
Velmi zjednodušeně lze funkci nanovrstev 
připodobnit k samonivelační stěrce, která 
vyrovnává nerovnosti betonové podlahy. 
Sebelépe vyleštěný povrch optického skla je, 
při dostatečně velkém rozlišení na 
mikroskopické úrovni, všechno možné, jen 
ne rovná plocha. Nanovrstvy nerovnosti 
vyplní - a každý ví, že na hladkém povrchu 
se špína udrží výrazně hůř a voda rozlévá do 
louziček podstatně méně ochotně. 

Dík nanovrstvám lze ze skla odfouknout         
i případné kapky vody (neslévají se, ale mají 
tvar kuliček, povrch je odpuzuje).

 Zakončovací nanovrstvy jsou asi 
nejzásadnější vylepšení fotofiltrů za poslední 
roky. Vrstvičky organických sloučenin, které 
odpuzují prach, mastnotu, špínu a vodu a 
tedy zásadně zjednoduší péči o filtry. 
Nečistoty se na filtr méně chytají a když je 
třeba čistit, jde to neporovnatelně snáze. 

Jasná výhoda při fotografování v dešti, 
mrholení, příboji, vodní tříšti a všude tam, 
kde o vodní kapky není nouze. Voda se na 
povrchu filtru nerozlije do obtížných 
loužiček, nýbrž vytvoří kuličky, které stačí 
vzduchem z balónku sfouknout k okraji skla 
a pryč z filtru.
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6) ND filtr - obroučka

                                                             Co je to vinětace? 
Vinětace je vada zobrazení, která se projevuje poklesem jasu při okrajích obrazu na snímači. Rohy se jeví 
více či méně ztmavené. Vinětací trpí v podstatě každý objektiv, záleží ale v jaké míře bude patrná. Zesílit ji 
může nevhodná sluneční clona, vysoký rámeček filtru či více filtrů našroubovaných na sebe. 
Vinětaci lze celkem s úspěchem korigovat i při zpracování snímku v editoru.

Při výběru ND filtru vezměte v úvahu nejširší 
ohnisko objektivu, na kterém bude 
našroubovaný. Zejména u širokoúhlých 
objektivů hrozí vinětace - ztmavení rohů 
snímku. Pravděpodobnější je u vyšší 
obroučky filtru.  
V krajinářské fotografii se často užívají 
širokoúhlé objektivy, u nich je s vinětací 
rámečku třeba počítat. 

Solidní výrobci uvádí od jakého ohniska 
objektivu lze konkrétní filtr používat.

Materiál obroučky:  
Hliník? Mosaz? Titan? 

• Hliník: Lehký, levný, dobře opracovatelný.  
Snadno se deformuje. Víc se "kouše" v 
závitu. 

• Mosaz: Malá deformace, odolnější, 
"nekouše" se v závitu.  
Těžší, hůř se opracovává, dražší. 

• Titan: Materiál snů pro fotofiltr. Lehký, 
tvrdý, odolný, nekoroduje, nealergenní a 
zdravotně nezávadný.  
Cena, cena, cena. Výroba čistého titanu je 
extrémně drahá. Náročnější opracování. 
Omezený sortiment - vyrábí jen několik 
špičkových výrobců a zdaleka ne všechny 
průměry.
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7) ND filtr - záruka
Záruka a paragrafy 

• Záruka fotofiltrů zakoupených u prodejce v 
ČR je pro koncového zákazníka (fyzickou 
osobu) ze zákona 2 roky. Pro podnikatele 
a firmy rok. 

• Roční záruka je obvyklá i při nákupu ze 
zemí Evropské unie, složitější může být 
zaslání reklamovaného k prodejci. 

• Loterií je záruka při koupi ze zemí mimo 
EU...reklamace může dopadnout různě - 
od bezproblémové až po nemožnou.

NA DOBRÝ ND FILTR POSKYTUJE 
VÝROBCE ZÁRUKU.
Pokud výrobci navíc deklarují delší nežli 
zákonnou záruku, z pozice zákazníka to 
vnímám jako nadstandard a znamení, že 
výrobce kvalitě své značky věří. 
V takovém případě platí záruka po 
deklarovanou dobu.  

Záruka se vztahuje na vady materiálu či 
zpracování, ale ne na běžné opotřebení či 
nesprávné zacházení. S reklamací fotofiltru 
podřeného pouštní bouří v Nambii či 
šmidláním zaprášeným cípem trička nejspíš 
neuspějete.
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Péče o ND filtrJak čistit ND filtr? 
Nejlepší čištění je žádné čištění! 
Snažte se udržet ND filtr čistý, ukládejte jej do 
prachotěsné krabičky nebo pouzdra, chraňte před 
mastnotou či otisky prstů.  

Když už ke znečištění došlo, jak čistit? 
• Začít ofouknutím nečistot balónkem. 
• Pokračovat ometením štětečkem, hodí se třeba ten z 

„Lenspenu“. 
• Dočistit suchou mikrovláknovou utěrkou na optiku. 

Mikrovláknové utěrky se nedotýkat holou rukou 
(nasaje do sebe mastnotu z povrchu lidské kůže), 
ideální je ruku obalit polyetylénovým sáčkem nebo 
navléci jednorázovou latexovou rukavici. 

• Na případné lepkavé nečistoty (například pyl) použít 
mokré čištění kapalinou určenou na filtry 
(izopropylalkohol), podle potřeby případně doplnit 
čištěním koncentrovanějším čistým etylalkoholem 
(60-75%, k dostání v lékárně). 

• Na drobné mastné flíčky, otisky prstů či stopy po 
vodních kapkách na skle 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.

Dobrý ND filtr není levný. Aby dlouho 
spolehlivě sloužil, je dobré dodržovat 
několik zásad: 
Chránit filtr před prachem a nečistotami. Po sejmutí 
z objektivu jej vždy ukládat do pouzdra či krabičky. 
Výborná jsou celokovová pouzdra v podobě dvou 
"víček", mezi nimi lze nosit víc filtrů                 
sešroubovaných  "do komínku". 

Předcházet „zakousnutí“ filtru.  
Prevencí je občas projet závit měkkou grafitovou tužkou, 
nebo lépe speciální tužkou na mazání filtrových závitů.

Foto zcela vlevo: Lenspen se sundanou krytkou, je 
vidět štětec i čistící karbonová ploška. 

Uprostřed: Lenspen, mikrovláknová utěrka, čistící 
kapalina, balónek 

Dole: Tužka k mazání závitů filtrů
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O projektu "Fototaháky"
    Fototaháky jsem původně připravoval pro účastníky 
mých individuálních kursů fotografování. Líbily se a 
proto jsem se rozhodl je nabídnout volně ke stažení na 
mém webu www.skorepa-photo.com.  

    "Fototaháky" jsou mým autorským dílem a jejich 
vytváření mne stojí nemálo času. Pro osobní užití je 
poskytuji zdarma. Pro jiné účely je třeba podmínky užití 
dojednat předem. Na "fototaháky" se vztahují autorská 
práva (copyright). Fototaháky  (ani jejich části) není 
dovoleno bez mého souhlasu kopírovat na jiné weby. 

    Fototaháky s tematikou fotografických filtrů připravuji 
ve spolupráci s Vladimír Fučík - VFFOTO 
(www.vffoto.com), českým výrobcem profesionálních 
fotofiltrů VFFOTO a provozovatelem specializovaného 
informačního webu pro fotografy www.fotofiltry.eu 

© Ing. Jiří Skořepa

Krom Fototaháků nabízím: 
Kalibraci PC monitorů a 

notebooků sondou 

Poradenství v oblasti historické 

fototechniky a manuálních 

objektivů 

Individuální kursy fotografování 

Nabídka mých fotokursů: 
• Jak na zajímavé fotografie - kurs pro 

začínající a mírně pokročilé fotografy 
• Fotofiltry od A do Z 
• Fotografování dlouhými expozicemi 
• Noční město 
• Stereofotografie jednoduše a prakticky 

od A(parátu) do Z(obrazení) 
• Historické manuální objektivy v praxi

http://www.skorepa-photo.com
http://www.vffoto.com
http://www.fotofiltry.eu
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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. Ze značky Olympus jsem v roce 2005 přešel  
na zrcadlovky Nikon a posléze v roce 2016 na Sony A7.  
    Spolupracuji s českým výrobcem profesionálních 
fotofiltrů VFFOTO (testování, recenze, odborné články).  
    Moderní fotovýbavu doplňuji historickými  manuálními 
objektivy. Obvykle nemají perfektní ostrost, ale vyvažují to 
osobitým charakterem kresby s nádechem nostalgie časů 
Pentaxů, Zenitů a Praktik.  
    Dlouhodobě se věnuji dvěma svým projektům:  
- volně rostoucím evropským orchidejím 
- zimujícím netopýrům      
    Speciální oblastí mého zájmu je klasická 
stereofotografie. 
    Své zkušenosti předávám prostřednictvím 
individuálních kursů fotografování.  
Provozuji weby www.skorepa-photo.com, 
www.3D-photo.com, www.starosklicka.cz  
a www.fotokursy.cz.

© Ing. Jiří Skořepa

http://www.skorepa-photo.com
http://www.3D-photo.com
http://www.starosklicka.cz
http://www.fotokursy.cz


www.skorepa-photo.com/fotokursy

Individuální kursy fotografovánífotokur SJiří kořepa
y.cz

O Vladimír Fučík - VFFOTO
Ryze česká značka se sídlem a centrálou na Vysočině    
v Humpolci, s vlastním vývojem, výrobou a distribucí 
kvalitních fotofiltrů a příslušenství. 

Web a e-shop: www.vffoto.com  

Nejúplnější český infoweb o fotofiltrech  www.fotofiltry.eu 

Klub VFFOTO: Bezplatné členství, infozpravodaj, zdarma 
klubová setkání a workshopy, další výhody pro členy.

© Ing. Jiří Skořepa

VFFOTO v datech: 
2008 web www.vffoto.com 
2012 UV a CPL filtry VFFOTO 
2013 první ND filtry 

2014 ND filtry s antireflexními vrstvami, 
přechodové filtry 
2015 filtry serie „Golden“ s mosaznými 

obroučkami 
2016 ND 2000x, skleněný filtr do držáku 
100 mm (VFFOTO Square System) a extra 
tmavý  filtr ND 32000x 

2017 přechodové filtry do držáku, tenké 
US (ultraslim) polarizační filtry, limitovaná 

výroční "TITANIUM EDITION" série v 

obroučce z titanu.

http://www.vffoto.com
http://www.fotofiltry.eu

