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Článek je zaměřen na popis způsobu tvorby makrofotografií s velkou hloubkou ostrosti 
metodou skládání ostrosti (angl. focus stacking). Nejprve je však uveden rozdíl mezi detailní 
fotografií a makrofotografií a je uvedeno, proč u tohoto typu fotografií pracujeme s velmi 
malou hloubkou ostrosti. Následuje uvedení metody pořízení dílčích makrofotografií pomocí 
digitální zrcadlovky. Specifikováno je potřebné technické vybavení i vlastní způsob 
fotografování. Z několika existujících aplikací, které umožňují následné složení pořízených 
fotografií, byl vybrán Photoshop CS5 Extended. Zde můžeme využít automatické prolnutí 
vrstev s různými oblastmi zaostření. Je uveden podrobný postup pro skládání dílčích 
fotografií do výsledné fotografie s velkou hloubkou ostrosti ve zmíněné aplikaci. Popisovaný 
postup však můžeme využít i při fotografování zátiší, krajin i v některých dalších oblastech 
fotografie. 
Makrofotografie se řadí, z celého oboru fotografie, k velmi obtížným oblastem. Někdy je 
nesprávně zaměňována detailní fotografie za makrofotografii. Například při fotografování 
detailů rostlin se často používá DSLR (digitální zrcadlovka) Canon 7D a objektiv Sigma AF 17-
70/2, 8-4,0 DC MACRO OS HSM. Všimněte si označení MACRO. Je to ale nepravý 
makroobjektiv, protože má poměr zobrazení 1:2,7. Pravý makroobjektiv musí mít poměr 
zobrazení 1:1 nebo větší (např. některé objektivy nabízejí poměr 5:1). Při poměru 1:1 je 
objekt na snímači zobrazen ve skutečné velikosti. K vymezení pojmu makrofotografie stačí 
věta: Makrofotografie je fotografie objektů pořízených tak, aby byly zobrazeny na snímači 
ve velikosti 1:1 či větší. 
Hloubka ostrosti, jak známo, závisí na třech faktorech: 

 na ohniskové vzdálenosti (čím větší je ohnisková vzdálenost, tím menší je hloubka 
ostrosti), 

 na vzdálenosti objektu (čím menší je vzdálenost objektu, tím menší je hloubka 
ostrosti), 

 na clonovém číslu (čím větší je clonové číslo, tím větší je hloubka ostrosti). 
Při použití větších clonových čísel již ale, vlivem difrakce, klesá kvalita obrazu. U daného 
objektivu tedy existuje určité optimální clonové číslo, při jehož použití je obraz nejkvalitnější. 
U makroobjektivu je důležitá minimální zaostřovací vzdálenost a poměr zobrazení, ohnisková 
vzdálenost a jeho světelnost. Jako doplněk často, pro další zvětšení, používáme mezikroužky. 
Při jejich užití však dochází k dramatickému úbytku světla a tím vzniká problém změny 
expozice. Časy se mohou enormně prodlužovat a zvyšování citlivosti ISO může způsobovat 
zvýšený barevný šum v obrazu, který se obtížně redukuje. Zvýšený důraz je pak kladen na 
intenzivní osvětlení (stálým světlem nebo bleskem). 
Můžeme pořizovat makro snímky: 

 statických objektů – například rostlin, preparovaného hmyzu, hub, minerálů, šperků a 
dalších předmětů, 

 dynamických objektů – například živého hmyzu a to jak v interiéru, tak i v exteriéru. 
Náročnější je samozřejmě pořizování fotografií dynamických objektů a tam skládání ostrosti 
většinou nevyužijeme. My se zaměříme na objekty statické. 
 
Pozn.: při používání větších hodnot zvětšení (hranice není přesně stanovena) již hovoříme o 
mikrofotografii a takové fotografie pořizujeme s využitím mikroskopů. 



Potřebné technické vybavení 

Digitální zrcadlovka, makroobjektiv (v našem případě zmíněný Tamron 60), sada mezikroužků 
nebo měch (my jsme používali mezikroužky), DSLR (v našem případě Canon 7D), dálková 
spoušť, stativ, makrosáňky, osvětlení. Při pořizování fotografií pro tento článek byl použit 
pravý makroobjektiv TAMRON AF SP 60/2,0 Di II Macro Canon, jehož poměr zvětšení je 1:1. 
 
Pro představu uvádíme ještě další vybrané makroobjektivy: 

 Objektiv CANON MP-E 65/2,8 1-5x MACRO 
je speciální objektiv, s ručním ostřením, který je určen výhradně pro fotografování 
velmi blízkých objektů. Poměr zvětšení 1:1 až 5:1. 

 CANON EF 100/2,8 L IS MACRO USM 
poměr zvětšení je 1:1. 

 CANON EF 180/3,5 L Macro USM 
poměr zvětšení je 1:1. 

 NIKKOR AF-S VR MICRO 105/2,8 G IF-ED 
poměr zvětšení je 1:1. 

Na následujícím obrázku je vidět základní uspořádání použité techniky. 

 
Na dalším obrázku jsou mezi makroobjektiv a tělo DSLR zařazeny mezikroužky. 



 

Metodika pořizování dílčích fotografií 

Při pořizování potřebujeme zejména určité technické vybavení, vlastní fotografované objekty 
a informace o tom, jak s nimi zacházet a značnou míru trpělivosti. Dále jsou potřebné 
znalosti z oboru fotografie (informace o expozici, způsobu ostření, osvětlení, nastavení 
fotoaparátu atd.) a znalosti ve využití aplikací pro zpracování dílčích fotografií.  
Jak již bylo uvedeno, velmi často se pořizují záběry bezobratlých (hmyzu), drobných květů či 
jejich detailů, semen a malých objektů z neživé přírody. Při pořizování dílčích fotografií 
postupujeme tak, že objekt osvětlíme a v manuálním režimu stanovíme expozici (tu pak 
během pořizování dílčích záběrů neměníme) a zaostříme, opět v manuálním režimu, na 
nejbližší místo objektu. Pak postupně přibližujeme buď fotoaparát (nasazený například na 
makrosáňkách) nebo fotografovaný objekt (opět např. pomocí makrosáněk). Tím 



přeostřujeme (proostřujeme) celý plánovaný rozsah zaostření a pořídíme tak posloupnost 
(sekvenci) dílčích fotografií. V angličtině se někdy používá pojem focus bracketing. 
Překrýváme zaostřené oblasti. Důležitá je u makrosáněk zejména jemnost posuvu a 
nemožnost samovolného posunu. Posouvat můžeme v horizontálním či vertikálním směru. 
Záleží to na druhu fotografovaného objektu a na zvyku fotografa. Problém vzniká při 
fotografování lesklých objektů. Pokud jde o předmět z oblasti neživé přírody, můžeme použít 
speciální spreje. U živých, ale i u neživých, organismů či objektů, pomáhá rozptýlené světlo. 
Objekty osvětlujeme buď stálým světlem (velmi často se používá LED osvětlení) nebo pomocí 
různých typů blesků. Ideální je, když sestava pro pořízení fotografií tvoří kompaktní celek. 
V interiéru je možno použít upravený stativ ze starého zvětšovacího přístroje. Když 
fotografujeme v přírodě, potřebujeme kvalitní stativ. Při fotografování musíme dávat pozor 
na případné otřesy, které by mohly způsobit rozostření obrazu.  
Před fotografováním nastavíme na zrcadlovce režim předsklopení zrcátka a u značky Canon 
pak ještě samospoušť s dvousekundovou prodlevou. Nastavené časové zpoždění uspoří 
druhý stisk spouště. Pak se totiž po stisku dálkové spouště nejprve předsklopí zrcátko a po 
uplynutí zvoleného intervalu (kdy dochází ke stabilizaci otřesů) dojde k expozici. Fotíme, 
pokud možno, do RAWu. Fotografie pak upravujeme v 16 bitové barevné hloubce na kanál. 
Alternativou je užití živého náhledu a fotografování přes monitor počítače. 

Potřebné programové vybavení 

Pro sestavení výsledné makrofotografie s velkou hloubkou ostrosti potřebujeme vhodnou 
aplikaci. Uvedeme tři známé, placené aplikace: 

 Photoshop CS5 Extended (nebo CS4) 

 Helicon Focus 5.2.16 (http://www.heliconsoft.com/focus_downloads.html) 

 Zerene Stacker 1.04 (http://zerenesystems.com/cms/stacker) 
 
Pozn.: Helicon Focus 5.2.16 lze získat zdarma po splnění podmínek na 
http://www.heliconsoft.com/free_license.html 
Aplikace 

 CombineZP (http://www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZP/files.htm) 
je k dispozici zdarma 

Sestavení výsledné makrofotografie 

Pro uvedení metody sestavení byla vybrána aplikace Photoshop. Už úprava dílčích fotografií 
byla prováděna v Photoshopu. První krok algoritmu tak spočívá v hromadné úpravě fotografií 
ve formátu RAW a v následném uložení do zvoleného formátu. Pro jednoduchost je možné 
užít jpg. Následuje umístění dílčích fotografií, které mají být zkombinovány do jednoho 
souboru tak, aby každá fotografie byla umístěna v samostatné vrstvě. V Photoshopu 
umístíme každý obrázek do jiné vrstvy, ale jen v tom pořadí, v jakém byly snímky pořizovány. 
Např. v Adobe Bridge CS5 nebo CS4 to lze provést takto: Nástroje > Photoshop > Načíst 
soubory do vrstev Photoshopu … 
nebo přímo v Photoshopu: 
Soubor > Skripty > Načíst soubory do balíčku… 
Potom vybereme všechny vrstvy, které se mají prolnout. Vrstvy zarovnáme i v případě, že 
jsme pořizovali fotografie ze stativu. V okně Vrstvy vybereme všechny vrstvy. Pak volíme 
Úpravy > Automaticky zarovnat vrstvy … S takto vybranými vrstvami provedeme dále 

http://www.heliconsoft.com/free_license.html
http://www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/CZP/files.htm


Úpravy > Automaticky prolnout vrstvy. Volíme Sbalit obrazy do balíčku (s aktivní volbou 
Plynulé tóny a barvy). 
Z obsahu jednotlivých vrstev dochází k výběru pouze ostrých oblastí a nakonec se 
z maskovaných vrstev složí výsledný obraz, ve kterém však návaznosti nejsou vůbec patrné. 
Vznikne tak požadovaný výsledný snímek s velkou hloubkou ostrosti. Všimněte si, že se jedná 
o jakési řezy provedené na snímaném objektu. 
Příklad první vrstvy: 

 
příklad druhé vrstvy: 

 
Dvě složené vrstvy v Photoshopu CS5 

 
Následuje celý obrázek složený z pěti fotografií (vrstev) v dubnu 2012. Fotoaparát Canon 7D, 
objektiv Tamron AF SP 60/2,0 Di II Macro + mezikroužky Kenko. Clonové číslo 11, ISO 100, 
doba expozice 2,5 s. Fotografováno ze stativu. 
Brouk pochází z roku 2007 ze sbírek doc. Michala Mergla ze ZČU v Plzni. Použity byly všechny 
tři mezikroužky ze sady Kenko a bylo tak dosaženo maximálního možného zvětšení 
s popisovanou technikou. 



 
Velikost fotografovaného objektu byla přibližně 10 mm a celý se (s ohledem na použité 
zvětšení) na snímači nezobrazil. 
Při sestavování fotografií potřebujeme dostatek paměti. 4 GB je poměrně málo. Z toho plyne 
požadavek na 64 bitový operační systém (v současné době Win 7), ve kterém je možno 
navýšit kapacitu paměti. Při zmíněné velikosti 4 GB jsme často omezeni na malý počet vrstev 
(do 10). Záleží samozřejmě na formátu souboru, velikosti snímku v megapixelech a také 
barevné hloubce snímků.  
Existuje ještě jedna možnost, jak se vyrovnat s absencí vrstev. Je to funkce skládání 
multiexpozic, která v aplikaci Zoner Photo Studio 14 Pro vrstvy nahradí. Postup je ale 
pracnější a popisují jej další autoři, např. Březina (2). 
Profesionální makrofotografie je zajímavě zpracována v  článku Krácenského (3). 
V příspěvku byla uvedena tvorba makrofotografií metodou skládání dílčích fotografií. Tato 
metoda se dá využít jak v čistě vědecké oblasti a dokumentační, tak i v oblasti umělecké 
makrofotografie - může sloužit různým účelům. Fotografie můžeme vytvářet také třeba jen 
pro zábavu. Můžeme fotografovat rostliny, živočichy, většinou bezobratlé, nebo neživé 
objekty jako jsou minerály, zkameněliny apod. Postupem času si každý osvojí a vytvoří své 
postupy. Počínaje osvětlením objektů a konče vybraným typem výstupu (tisk, obrazovka 
apod.). Metoda může přispět k hlubšímu poznání našeho světa. 

Na úplný závěr se, prosím, podívejte na složenou fotografii živého adultního samečka 

kudlanky Sphodromantis sp. Maroko. Z následujících pěti dílčích fotografií 



 
Jsem sestavil výslednou fotografii: 



 
Všimněte si, že chybí minimálně jedna fotografie zaměřená na zadní část obrazu. 
Pozn.: broučka jsem ani nezchladil, ani neuspal. Zvykl si na mě a ochotně pózoval. Pak, po 
nějakém čase, jsem ho věnoval své známé v zoo. 
 
kocur.cz@gmail.com 


