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K čemu slouží UV filtr 
Bezbarvý UV (ultrafialový) filtr je 
jedním ze základních 
fotografických filtrů. 

‣ Původní význam: Hlavně k odfiltrování 
neviditelného ultrafialového záření 
(snižuje kontrast fotografií). Více UV záření 
působí na horách či u moře. U digitálního 
fotoaparátu jej ale stejně dobře odfiltruje 
sklíčko low-pass filtru nad čipem. 

‣ Význam dnes: Mechanická ochrana 
přední části objektivu a čelní čočky proti 
vodě, znečištění, podření či rozbití. 

‣ Význam dnes: Snadné čištění. Dík 
speciální úpravě (nanovrstvy) sklo filtru 
odpuzuje vodu, mastnotu i špínu a dobře 
se čistí.
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Ultrafialové (UV) 
záření 
je elektromagnetické vlnění s 
vlnovou  délkou  od 400 do 10 
nanometrů, tvoří přechod mezi 
viditelným světlem a rentgenovým 
zářením. 

‣ Je součástí elektromagnetického spektra 
slunce. Na zemský povrch se dostává z 
více jak 99% složka UVA, tedy "černé 
světlo" s vlnovou délkou 400-315 
nanometrů. (Kratší   a nebezpečnější 
složky UV záření zachytí zemská 
atmosféra.) 

‣ UV filtr blokuje ultrafialové záření s 
vlnovou délkou 400-300 nanometrů. 
Výsledkem je ostřejší a kontrastnější 
fotografie.                                                       
(U digitálního aparátu ovšem UV záření 
stejně dobře odfiltruje i sklíčko kryjící čip) viditelné světlo

viditelné světlo

Infračervené - IR

Infračervené - IR

UV - ultrafialové
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UV filtr  
pro a proti 
Nejčastější námitky 
"Ochrannou funkci proti dešti či 
nechtěnému otisku prstu na čelní čočce 
vyřeší sluneční clona." Nevyřeší. 
Přinejmenším ne u širokoúhlých 
objektivů, kde kvůli riziku vinětace musí 
sluneční clona být široká a přitom velice 
krátká. Přitom čelní čočka bývá opravdu 
veliká a je tedy co chránit. 

"UV filtr jen zbytečně přidává další dvě 
rozhraní vzduch-sklo, která mají vliv na 
zhoršení kresby." Zhoršení kresby je u 
opravdu kvalitního UV filtru        v 
podstatě nepozorovatelné a to i v 
osovém protisvětle, čili nejhorších 
možných světelných podmínkách. 
Dnešní prvotřídní UV filtry mají 
transparentnost někde kolem 99,5%. S 
čím souhlasím je nepoužívat UV filtr v 
kombinaci s CPL nebo ND filtrem. 

"Valná většina fotografů nebude nikdy 
fotit motocross, kde skutečně odletují 
kamínky s reálným rizikem přistání v 
čočce objektivu." Může být, ale konec 
objektivu ohrožují i jiná nebezpečí. 
Například klepnutí či naražení. K vidění 
na mnoha historických manuálních 
objektivech (které - naštěstí - mívaly 
konec z hliníku a menší poškození tak 
šla celkem snadno opravit). Lépe, když 
poškození potká filtr, který jde vyměnit, 
než objektiv. U dnešních objektivů z 
plastů bývá naražení konce fatálnější. 

"Je úplně jedno jestli čistím filtr nebo 
přední čočku objektivu." Ne, není.  

 
     Za prvé je čelní čočka vypouklá, 
zatímco sklo filtru rovné. Rovné sklo se 
čistí snáze, speciálně u obruby výrazně 
snáze.                                                                
     Za druhé hrozí při neopatrném čištění 
riziko poškození antireflexních vrstev. 
Stane-li se to na filtru (což nikomu 
nepřeji, ale může nastat), jde jej vyměnit. 
Čelní čočku obvykle ne, anebo jen velmi 
draze. 
     Za třetí se kvalita povrchové úpravy 
fotofiltrů (zakončovacích vrstev) v 
průběhu posledních několika let 
posunula o značný kus výš. Nanovrstvy 
způsobily, že dnešní špičkové filtry 
odpuzují špínu, prach, mastnotu i 
nečistoty a voda se na povrchu 
nerozlévá, ale tvoří kuličky, které stačí 
odfouknout.
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Jak vybírat UV filtr 
Co si ohlídat při nákupu 

1) kvalita použitého skla a jeho tloušťka 

2) počet a kvalita antireflexních vrstev 

3) použitá kvalita zakončovacích vrstev 

4) výška rámečku 

5) kvalita zpracování 

6) neutrálnost filtru - barevný posun 

7) záruka na filtr

Doporučení: 

Na UV filtru nešetřete! Uvědomte si, že tohle sklo 
budete mít na objektivu zdaleka nejčastěji. Nesnižujte 
optickou kvalitu objektivu laciným UV filtrem. Kvalitu 
kresby špičkový UV filtr poznatelně nezhorší, nekvalitní 
ano - a výrazně!                                                                                                            
Co můžete potkat v praxi? 

Kombinace levný objektiv/ levný filtr ....filtr má vliv na optickou kvalitu, dík optické 
(ne)kvalitě objektivu to ale není moc poznat ...a na f/8 už kreslí koukatelně i dno z pivní 
láhve. 

Levný objektiv/ kvalitní filtr... viditelně nijak nezhorší optickou kvalitu objektivu.  

Kvalitní objektiv/ levný filtr... degraduje objektiv na úroveň levných "seťáků", rozdíl 
je poznat, v protisvětle výrazně. Ztráta kresby v detailech je citelná. 

Kvalitní objektiv/ kvalitní filtr... zachovává optickou kvalitu objektivu,  v protisvětle 
téměř nepřidává odlesky. Vliv filtru lze v náznaku zjistit snad jen při pečlivém pitvání 
kresby v detailech, v běžné praxi ne.

http://www.fotokursy.cz
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Třídy kvality optického skla. 

‣  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 ... například Schott B270, Schott NBK7, 
Hoya... 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.

1) Kvalita skla 

DOBRÝ UV FILTR JE Z OPTICKÉHO 
SKLA NEJVYŠŠÍ KVALITY 

Hodně prozradí údaj o transparentnosti 
neboli množství propuštěného viditelného 
světla v procentech.  

U UV filtrů je hodnota transparentnosti ve 
vztahu k optické kvalitě jasná: čím větší 
transparentnost (menší úbytek světla), tím 
lépe. U kvalitního UV filtr by transparentnost 
měla být větší než 99,5 %. Solidní výrobce 
jasné údaje o transparentnosti uvádí.
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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.

2) Kvalita a počet antireflexních 
vrstev 

DOBRÝ UV FILTR MÁ VÍCENÁSOBNÉ 
ANTIREFLEXNÍ VRSTVY 

U laciných filtrů se v nejlepším případě 
dozvíte, že jakési antireflexy mají. Nic víc o 
jejich počtu, natož kvalitě. Solidní výrobci v 
technických parametrech konkrétně uvádí 
kolik antireflexních vrstev filtr má. 

Žádné nebo málo účinné antireflexy 
znamenají nekontrastní snímky                
s množstvím nežádoucích odlesků.         
Kvalita antireflexů se naplno ukáže v přímém 
protisvětle, je ale citelně poznat i v bočním 
světle. 
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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.

3) Kvalita zakončovacích vrstev 

DOBRÝ UV FILTR MÁ ZAKONČOVACÍ 
NANOVRSTVY 

Zakončovací nanovrstvy jsou asi 
nejzásadnější vylepšení fotofiltrů za poslední 
roky. Jde o 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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Materiál rámečku 

‣ 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.

4) Rámeček  UV filtru 

DOBRÝ UV FILTR MÁ NÍZKÝ RÁMEČEK 

Zajímejte se o tloušťku (výšku) rámečku filtru. 
Čím tenčí, tím lépe, protože nebude vinětovat 
(vinětace = tmavší rohy snímku) ani na 
širokoúhlých objektivech. Solidní výrobce by 
měl uvádět pro jaké ohnisko je filtr určený 
(fullframe, pro menší čip je třeba násobit crop 
faktorem) . Nicméně i ztenčování má meze... 
Rámeček UV filtru  musí být jednak co 
nejlehčí a nejtenčí, druhak dostatečně 
masivní a tuhý, odolný vůči deformaci             
a zároveň dost vysoký i pro přední filtrový 
závit. Tyto požadavky jdou přímo proti sobě  
a výsledek je VŽDY KOMPROMIS.  
Rozumná výška je kolem 3 - 4 mm, 
takový rámeček znatelně nevinětuje    
ani na ohnisku 15-17 mm u širokoúhlých 
objektivů.
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5) Kvalita zpracování 

KVALITNĚ ZPRACOVANÝ UV FILTR MÁ 
DELŠÍ ŽIVOTNOST 

A také šetří nervy fotografa ;-) 

Preciznost provedení závitu, spolehlivost 
usazení pojistného kroužku skla,minimální 
deformace při povolování atd...  
Dobrý UV filtr má závity řezané s tolerancí v 
setinách milimetru. Méně dobrý občas nejde 
našroubovat vůbec...
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6) Barevný posun 

KVALITNÍ UV FILTR JE BAREVNĚ (téměř) 
NEUTRÁLNÍ 

Kvalitní UV filtr má být barevně co nejvíc 
neutrální, s mizivým vlivem na barvy. Lze si 
ověřit položením na list kancelářského papíru 
a porovnáním bílé pod sklem filtru a vedle 
něho.  
Některé UV filtry, včetně těch od 
renomovaných výrobců, mohou mít slabé 
zabarvení do zelené či hnědé. Není to          
na závadu, jev souvisí s vlnovou délkou, 
jakou  ten který výrobce pokládá za rozhraní 
mezi viditelným světlem (projde) a UV zářením 
(odfiltruje se). Obvykle hranice leží okolo 
400-370 nanometrů.  
Automatické vyvážení bílé v digitálním 
fotoaparátu toto zabarvení bezproblémově 
napraví.
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Záruka a právo 

• 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.

7) Záruka a záruční podmínky 

NA DOBRÝ UV FILTR MÁTE MÍT 
MINIMÁLNĚ ZÁKONNOU 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        
a zpracování, ale ne na běžné opotřebení či 
nesprávné zacházení. S reklamací fotofiltru 
podřeného pouštní bouří v Nambii           
nebo šmidláním zaprášeným cípem trička 
nejspíš neuspějete.
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Krom Fototaháků 
nabízím: 

Kalibraci PC monitorů a notebooků 
sondou 

Poradenství v oblasti historické 
fototechniky a manuálních objektivů 

Tématické kursy fotografování 
(orchideje, krajina dlouhými 
expozicemi...) 

Individuální kursy fotografování: 

‣ 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

© Ing. Jiří Skořepa,  www.fotokursy.cz

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 tématem 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.
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O mně 
    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 tématických 
workshopů a individuálních kursů fotografování. 
Provozuji weby www.skorepa-photo.com, www.3D-photo.com, 
www.starosklicka.cz, www.orchidaceae.cz  a www.fotokursy.cz. 

Kontakt:   Jiří Skořepa                                                                                                     
+420 702 999 521       @   jiri@skorepa-photo.com
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O Vladimír Fučík - VFFOTO 
Český výrobce profesionálních 
fotografických filtrů z Humpolce 
se sídlem a centrálou na Vysočině v Humpolci,  s vlastním vývojem, 
výrobou a distribucí kvalitních fotografických filtrů a příslušenství značky 
VFFOTO. Provozuje nejúplnější český infoweb o fotofiltrech  
www.fotofiltry.eu a pro příznivce značky, sdružené v Klubu VFFOTO 
(bezplatné členství, e-mailový infozpravodaj) pořádá zdarma klubová 
setkání a workshopy. 

Web a e-shop: www.vffoto.com 

Provozovna: Palackého 834, 396 01 Humpolec 

+420 731 474 681       @   info@vffoto.com

Historie VFFOTO 
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. 

2018 nové variabilní ND filtry VND VFFOTO
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