
makro a mikro 
fotografie



náplň
• rozdělení žánru
• historie
• vybavení
• pracovní postup
• rady



makrofotografie
• je fotografický žánr při kterém vznikne detailní snímek, který obsahuje 

více podrobností foceného předmětu, než jich na něm rozezná lidské oko 
ve skutečnosti ze vzdálenosti 25 cm
• minimální zvětšení 1:1
• díky pohledu zblízka předmět získá novou perspektivu
• malá zaostřovací vzdálenost, malá pracovní vzdálenost, malá hloubka 

ostrosti, delší ohnisko, velké zvětšení



rozdělení žánru
• měřítko zobrazení = poměr velikosti 

předmětu a jeho obrazu na snímači

• close up (detailní fotografie) < 1:1 (> 35 mm)
• makro 1:1! – 4:1 (35 mm – 9 mm)
• super makro 4:1– 10:1 (9 mm – 3,6 mm)
• mikro fotografie 10:1 – 100:1 (3,6 mm – 360 µm)
• super mikrofotografie > 100:1

1:1 – 10:1



super mikrofotografie                    close up
super makro

makro 1:1 mikro fotografie

ukázky žánrů



něco málo z 
historie… 
• přelom 18. a 19. století pokusy o 

mikrofotografii
• Thomas Wedgwood a Sir Humphry

Davy popsali principy snímání

• první výsledek vznikl 1834 na 
mikroskop s objektivem 20x William 
Henry Fox Talbot

# µPHOTO



něco málo z historie…
• počátek 20. století 

Frank Percy Smith
• díky němu makro foto do 

popředí
• To Demonstrate How

Spiders Fly (1909)
• The Acrobatic Fly (1910)

• 1950 příchodem SLR 
zjednodušení a rozvoj
• 1955 Mnichovská firma 

Heinz Kilfitt přišla s 
objektivem Makro-Kilar
4CM (40 mm f/2.8 (5 cm, 
inf) 1:1,1)

# makroPHOTO



vybavení
• objektiv?

• mezikroužky
• makroměch
• makropředsádka
• reverzní kroužek
• reverzní objektiv
• telekonvertor

• blesky
• modifikátory

• stativ
• držák preparátu

• posuvník

• softwary!!!



makroobjektiv
(lens)

• každý výrobce
• jednoúčelové X univerzální
• nízká hloubka ostrosti
• vysoká světelnost f-stop
• 35 – 200 mm (15mm)



makro/mikro 
objektiv (lens)

• specifický výrobce
• finity / infinity
• extrémně nízká hloubka 

ostrosti
• nízká světelnost N.A.



Canon EF 100 f/2,8 + 25mm 1,4:1
Leningradskoye Optiko-Mekhanicheskoye Obyedinenie „LOMO“ 3,7x 0,11 NA + 155 mm M42



mezikroužky 
(extension tube)

• neobsahují optiku
• oddálí objektiv od snímače a 

posune tak zaostřovací rozsah
• při 25 mm o 10 % menší DoF, 

světelnost
• horší kresba kvůli difrakci
• lze užít na objektivech od 50 mm



makroměch (bellows rail)

• „variabilní mezikroužek“
• existují varianty s přenosem 

komunikace



makropředsádka
(snap on lens)

• optický člen pro filtrový závit
• síla v dioptriích
• inverzně se zkrátí max. zaostřovací 

vzdálenost 2D – 50 cm, 4D – 25 cm
• zhorší vady objektivu – CA, LoCA, LaCA, 

coma
• kvalitní členy – apochromatická optická 

soustava členů
• 35 – 400mm (200 mm)



reverzní kroužek 
(reverse ring)

• redukce: bajonet na 
filtr
• funguje jak na 

kterých objektivech
• zhorší se kresba a 

hloubka ostrosti 



reverzní skládaný 
objektiv (coupled lens)
• většinou se na teleobjektiv reverzně připojí 

světelný objektiv (50 mm)
• řešení podobné makropředsádce
• dvojnásobné zhoršení charakteristiky
• často se užívají vintage skla s manuálním 

clonovým prstencem



telekonvertor
(extender)

• často se užívá s makroobjektivem
• prodlouží ohniskovou vzdálenost při 

zachování nejkratší zaostřitelné vzdálenosti
• ve více variantách zvětšení 1,4 a 2x
• pokles světelnosti soustavy a ostrosti + 

barevné vady
• pro adaptaci na objektivech může být třeba 

mezikroužek



blesky (speedlite)

• systémové blesky nebo makro blesky
• ETTL (iTTL), avšak doporučuje se M
• minimálně 2



modifikátory 
(light mod)

• softbox
• optické vlákno
• difuzní deska



stativ (tripod)

držák preparátu
(specimen holder)

• nutnost na stack

• dá se experimentovat



makro sáňky 
(macro rail)

• mechanický posuv 
Z(XY)
• problém s 

nechtěným 
posunem
• nepřesné kroky



makro posuvník 
(automated macro
rail)

• automatizovaný posuv
• stará se program
• jednoduché a elegantní
• nákladnější a 

nedostupnější
• 1,25 µm krok, 

nastavitelný posuv
• TETRIS, SNAKE

©2022 fccFocusStacking



mikroskop
• každý pro jiný účel



DoF

• 1,1 mm průměr



pracovní 
postup
• výběr preparátu
• čištění preparátu
• kompozice
• expozice
• nastavení hodnot stacku
• výběr fotek
• slabbing
• stacking
• zahození?
• čištění
• editace
• publikce



Software
• jeden nestačí?
• SW na preedit
• SW na stacking
• SW na čištění a editaci

• stacking: Helicon Focus, Zerene Stacker, Franzis Focus Project, PSD, DxO a 
jiné…



pokud i tak nevíte 
co s časem…
• OpenCV
• Model-Based 2.5-D Deconvolution
• Numpy
• Scipy
• align_image_stack



pracovní postup slabbing > stacking link na video

https://youtu.be/9w_sqyvdZBs


ghosting + 
crossing
• problém hloubky + textury



ghosting + crossing link na video

https://youtu.be/8bSHYGde2fo


editace expozice link na video

https://youtu.be/r1nnHGT1Fkk


editace expozice 2 link na video

https://youtu.be/Iba7UGrFeeo


Canon EOS 1Dx + LOMO 3,7 0,11NA

1/100s ISO 100

2 blesky 1/128 a 1/32 +1/3

72 slabbů po 10 fotkách

inkrement 30 µm

Housefly
Na snímku se nachází skelet 
Musca domestica (Mouchy 

domácí).



Canon EOS RP + EF 100 f/2.8

1,3s ISO 125 f/16

3 blesky 2x 1/32 a 1/8

složeno ze 6 fotek

EXUVIAE
Na snímku se nachází exoskelet 

sklípkana Aphonopelma
seemanni.

Jedná se o vnější kostru, která 
mu poskytuje stabilní oporu a 

ochranu.



Canon EOS RP + EF 100 f/2.8

1,3s ISO 125 f/16

3 blesky 2x 1/32 a 1/8

složeno ze 7 fotek

EXUVIAE
Na snímku se nachází exoskelet 

sklípkana Brachypelma
auratum.

Jedná se o vnější kostru, která 
mu poskytuje stabilní oporu a 

ochranu.



Canon EOS RP + EF 100 f/2.8

1s ISO 125 f/18

3 blesky 2x 1/32 a 1/16

složeno z 8 fotek

CEPHALOTORAX
Na snímku se nachází vnitřní 

část cephalotoraxu
(hlavohrudi) sklípkana 
Brachypelma auratum.



Canon EOS 1Dx II + EF 100 f/2.8

0,6s ISO 125 f/8

4 blesky 2x 1/32 a 2x 1/8

složeno z 12 fotek

CHELICERAE
Na snímku se nachází 

ortognátní chelicera sklípkana 
Brachypelma auratum. Jedná se 
o evolučně bazální typ klepítek, 

jejichž články jsou namířeny 
kupředu před hlavohruď. Na 

konci této chelicery se nachází 
vyústění jedové žlázy, kterou 

lze na fotce spatřit.



Canon EOS 5D II + ZEISS 3,2x

1/160s ISO 125

2 blesky 1/4 a 1/2

složeno z 50 fotek

CARAPAX
Na fotce je carapax, neboli 

jednotný nečlánkovaný 
kutikulární krunýř překrývající 

hřbet hlavohrudi pavouka.



Canon EOS 1Dx II + EF 50 f/1.4

1s ISO 105

4 blesky 20 světel

složeno z 20 fotek

CARL ZEISS AMPLIVAL
Na fotce je výzkumný 

mikroskop řady MIKROVAL z 
roku 1964.

Tento mikroskop byl využit při 
misi Apolo 11. 



Lumix G7 + PZO 5x

OHNIVÝ PLAVEC
Na snímku je pod mikroskopem 
zachycena perloočka Daphnia

pulicaria. Jeden z větších 
zástupců filtrujícího 

zooplanktonu plnící ve vodním 
prostředí roli konzumenta 

fytoplanktonu, a zároveň tak 
jeho početního regulátora.



Lumix G7 + PZO 5x

BUCHANČÍ SNĚM
Na snímku jsou pod 

mikroskopem zachyceni různí 
zástupci buchanek 

(Cyclopidae). Tito torpédově 
tvarovaní tvorečkové patřící 
mezi klanonožce (Copepoda) 
obývají vody stojaté i tekoucí, 

termální, podzemní i třeba 
mokrý mech. Tam loví jiné 

buchanky, vířníky, malé 
perloočky, též řasy a prvoky, 

nepohrdnou však ani 
přiživováním se na mrtvé rybě 

či jiných obratlovcích.



Lumix G7 + CZJ 40x

KUKUČ
Na snímku je pod mikroskopem 
zachycen koloniálně žijící vířník 

válivka (Conochilus
hippocrepis). Ve zvětšovacím 

skle můžeme dobře pozorovat 
jednotlivé jedince spojené k 
sobě rosolovitou hmotou z 

jejich slizových pouzder, takto 
jich může žít pospolu i 100. V 

důsledku cezení potravy svým 
vířivým aparátem, tzv. coronou, 
která u vířníků slouží rovněž k 
pohybu, se kolonie rychle točí. 

Válivky obývají volnou vodu 
větších i drobnějších nádrží.



Lumix G7 + Meopta 10x

VÁLEČI
Na snímku jsou pod 

mikroskopem zachyceni váleči 
zlatí (Volvox aureus). Patří mezi 
sladkovodní zástupce zelených 

řas s nejdokonalejšími 
koloniálními útvary, tzv. 

cenobii.



Lumix G7 + CZJ 40x

CIK CAK
Na snímku je pod mikroskopem 
zachycen koloniální zástupce 

rozsivek Tabellaria flocculosa. 
Běžně utváří takto řetízkově 

tvarované kolonie. Jedná se o 
druh obývající vody s menší 

vodivostí a úživností.



Lumix G7 + CZJ 40x

PINNULARIA SP.



literatura a rady
• doporučená: 
• TAYLOR, David a Nikol ZACHOVALOVÁ BAROCHOVÁ. Ovládněte makro 

fotografi. Zoner Press, 2018, 176 s. ISBN 978-80-7413-388-6.

• DAVIS, Harold L. Kreativní detail a makro: tipy a techniky pro digitální 
fotografie. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3332-3.

• zajímavá a naučná videa:
• https://www.youtube.com/@AllanWallsPhotography
• https://www.youtube.com/@MicaelWidell

https://www.youtube.com/@AllanWallsPhotography
https://www.youtube.com/@MicaelWidell


µPHOTO & 
makroPHOTO


