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FOTOGRAFICKÉ OBJEKTIVY, PRÁCE SE ZOOMEM 

Zoomování neboli změna ohniskové vzdálenosti objektivu mění výřez scény, kterou 

fotoaparát zaznamená. Změnou ohniskové vzdálenosti dochází ke změně zorného úhlu 

objektivu. V praxi se zvětšení ohniskové vzdálenosti, tedy zmenšení zorného úhlu, projeví 

zdánlivým přiblížením fotografovaného objektu a naopak. Objektiv s velkou ohniskovou 

vzdáleností provede jen výřez části scény podobný ořezu fotografie v počítači.  

1 Vyfotografujte jeden objekt třikrát ze stejného místa s různou ohniskovou vzdáleností 

objektivu (zoomujte). Na získaných fotografiích budete mít celek, polocelek a detail 

fotografovaného objektu. 

   

Obrázek č. 1:  Budova vyfotografovaná s různými ohniskovými vzdálenostmi  

Širokoúhlé objektivy zdůrazňují perspektivu, objektivy s delšími ohniskovými vzdálenostmi 

perspektivu potlačují. Nejvíce zvýrazňuje perspektivu fotografování z velmi blízké 

vzdálenosti od předního objektu a použití minimálního zoomu. 

2 Vyfotografujte snímek se zvýrazněnou perspektivou. Použijte širokoúhlý objektiv 

(minimální zvětšení u objektivu se zoomem) a snímejte z malé vzdálenosti k přednímu 

objektu. Všimněte si změny velikosti předmětů s rostoucí vzdáleností a sbíhání linií. 

   

Obrázek č. 2: Fotografie se zvýrazněnou perspektivou 

Perspektivu potlačí fotografování z větší dálky od předního objektu objektivem s velkou 

ohniskovou vzdáleností, tedy použití maximálního zoomu. 



 

3 Vyfotografujte snímek s potlačenou perspektivou, snímejte z větší vzdálenosti a použijte 

objektiv s velkou ohniskovou vzdáleností (maximální zvětšení u objektivu se zoomem). 

   

Obrázek č. 3: Fotografie s potlačenou perspektivou 

4 Vytvořte dvojici fotografií jednoho objektu z různých míst a s objektivem s různou 

ohniskovou vzdáleností tak, aby váš vybraný objekt byl na obou fotografiích přibližně 

stejně velký (měňte svoji vzdálenost od objektu a zoomujte). Při snímání zblízka nastavte 

krátkou ohniskovou vzdálenost objektivu, při snímání z větší dálky nastavte velkou 

ohniskovou vzdálenost. Změna ohniskové vzdálenosti ovlivňuje výsledné působení 

fotografie. 

        

     

      

        

 

Obrázek č. 4: Fotodvojice snímané z různých míst a s různými ohniskovými vzdálenostmi 

Následující úkoly lze splnit pouze při použití zrcadlovky. 

Velmi zajímavé fotografie mohou vzniknout při použití techniky zoomování při expozici. 

Takto získané fotografie mají zaostřeno na střed a vše ostatní je rozostřeno.  



 

5 Využijte změnu ohniskové vzdálenosti během expozice. Se současným zmáčknutím 

spouště zoomujte. Ostřete na střed, volte malé zaclonění a vypněte stabilizaci a autofokus. 

Nejlepších výsledků dosáhnete, když začnete zoomovat a přitom stisknete spoušť. 

   

Obrázek č. 5: Ukázka zoomování během expozice 

6 Zjistěte minimální a maximální ohniskovou vzdálenost objektivu, který používáte. 

Informaci nalezněte napsanou na objektivu, případně ji vyčtěte z EXIFu fotografií 

s nejmenším a největším možným přiblížením. U digitálních zrcadlovek tuto hodnotu 

vynásobte crop faktorem fotoaparátu. Získáte tak hodnoty porovnatelné s ostatními 

fotografy. 

TEST 

1) Výřez scény, který bude zaznamenán, závisí  

a) na ohniskové vzdálenosti objektivu a velikosti senzoru 

b) na velikosti senzoru a světelnosti objektivu 

c) na ohnisku a světelnosti objektivu  

d) na světelnosti objektivu a velikosti senzoru 

2) Normální objektiv má ohniskovou vzdálenost 

a) 20 mm 

b) 50 mm 

c) 100 mm 

d) 200 mm 

3) Normální objektiv 

a) hodně přibližuje 

b) má velmi široký úhel záběru 

c) má zorný úhel blízký zornému úhlu lidského oka, nezkresluje 

  



 

4) Ohnisková vzdálenost  

a) je konstrukční vlastnost objektivu 

b) závislí na crop-faktoru 

c) závisí na velikosti senzoru 

5) Crop-faktor 

a) je parametr objektivu 

b) je koeficient, který závisí na velikosti senzoru 

c) závisí na aktuální ohniskové vzdálenosti objektivu 

d) ovlivňuje hloubku ostrosti 

6) Světelnost objektivu 

a) je parametr objektivu  

b) je plocha otvoru objektivu 

c) je určena maximálním clonovým číslem 

7) Širokoúhlý objektiv je vhodný pro fotografování  

a) interiéru, reportáže, architektury, krajiny 

b) portrétů, reportáže, architektury, krajiny 

c) sportovních snímků, zvířat, portrétů 

8) Při použití širokoúhlého objektivu je zpravidla 

a) perspektiva zdůrazněna 

b) perspektiva neexistuje 

c) perspektiva potlačena 

9) Teleobjektiv je vhodný pro fotografování 

a) sportovních snímků, zvířat, portrétů 

b) interiéru, reportáže, architektury, krajiny 

c) portrétů, reportáže, architektury, krajiny 

10) Zoomové objektivy 

a) mohou měnit ohniskovou vzdálenost 

b) mění crop faktor 

c) mají pevný zorný úhel 

11) Světelnost (více možností) 

a) je určena nejmenším clonovým číslem pro danou ohniskovou vzdálenost objektivu 

b) je barva objektivu 

c)  určuje zorný úhel, který objektiv přenese na senzor 

d) udává, kolik světla objektiv propustí k čipu 

  



 

12) Pro fotografování ve špatných světelných podmínkách je vhodné použít 

a) teleobjektiv 

b) objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností 

c) objektiv s malou světelností 

d) objektiv s velkou světelností 

13) Pro fotografování velmi vzdálených objektů je vhodné použít 

a) teleobjektiv 

b) objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností 

c) objektiv s velkou světelností 

14) Zoom udává 

a) poměr maximální a minimální ohniskové vzdálenosti 

b) maximální přiblížení 

c) počet čoček v objektivu fotoaparátu 

15) Zoomový objektiv o rozsahu ohnisek 50–500 mm bude mít  

d) zoom 10× 

e) zoom 5× 

f) zoom 8× 

16) K ohniskovým vzdálenostem objektivu přířaďte zorný úhel. 

a) 18 mm  8° 

b) 50 mm  100° 

c) 105 mm  23° 

d) 300 mm  46° 

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12d, 13a, 14a, 15a,  

e) 18 mm  100° 

f) 50 mm  46° 

g) 105 mm  23° 

h) 300 mm  8° 
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