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Canon EOS 400D, ohnisko 118 mm, F5,6, 1/320 s
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Uvedením telezoomu se světelností F2,8 zaplnil Tamron jedno 
z prázdných míst ve svém portfoliu nabízených objektivů. Příznivci 
značky si přitom na to, až se na trhu objeví první kus z této řady, 
museli nemalou chvíli počkat. Nám nezbývá než podotknout, 
že čekání na 70–200mm Tamron se vyplatilo.

Tomáš Slavíček
Protože tento telezoom je zatím k dispozici 
pouze s bajonetem na Canon, testovali jsme 
jej primárně na těle přístroje EOS 400D. 
Jedná se však o objektiv, který můžete nasa-
dit také na kinofilmové přístroje. Testování 
jsme tedy podrobili i jeho kvality na těle 
fullframové zrcadlovky Canon EOS 5D, kde 
jsme předpokládali vyšší výskyt optických 
vad – což nám ostatně výsledky testování 
potvrdily. Ukázalo se však, že v některých 
disciplínách zde naopak objektiv dopadl 
lépe – například v přenosu rozlišení. Více 
vám prozradí následující strany a také testo-
vací obrazce zveřejněné na webu DIGIareny. 

Objektiv se v rukou chová bez problémů 
a konstrukce působí již na první pohled 
solidním dojmem. Nepřekvapí vás žád-
nou nechtěnou vůlí. Při změně ohniskové 
vzdálenosti nedochází k jeho prodloužení. 
Díky internímu ostření se ani při zaostřo-
vání nijak nemění jeho velikost. Přestože 
se jedná o nejlehčí telezoom ve své třídě, 
s hmotností téměř jednoho a půl kilogramu 
se na delších cestách slušně pronese. Ode-
jmout pochopitelně můžete sluneční clonu 
a také stativovou objímku, čímž snížíte cel-
kovou váhu na necelých dvanáct set gramů. 
Odšroubování stativového kroužku vřele 
doporučujeme také kvůli lepší manipulaci 
při fotografování z ruky. Kroužek je celoko-

vový, a přestože povrch objektivu tvoří pře-
vážně plast, místo pro nasazení kroužku je 
také kovové, což kvůli delší životnosti povr-
chu chválíme. 

Technické problémy
Rotace prstence zoomu v rozsahu přibližně 
od 100 mm do 200 mm je mírně volnější. 
Měl jsem v rukou dlouhodobě používa-
nou 70–200mm Sigmu a chod ve stej-
ném rozsahu ohnisek se mi u ní zdál příliš 
vychozený. Nevím, zda se jedná o kon-
strukční shodu, pravděpodobně pouze čas 
a míra užívání Tamronu prokáže, jestli zde 
v budoucnu nebude zoom úplně bez jaké-
hokoli odporu. 

Podobně jako účastníci čtenářského 
testu, také my jsme během prvních pár chvil 
zaznamenali menší „zádrhel“ při přepínání 
mezi autofokusem a ručním ostřením. To je 
u Tamronu realizováno posunem ostřicího 
prstence vpřed, respektive vzad. Problém 
zde nastává během přepnutí z automa-
tického ostření na ruční; ostřicí kroužek 
ne vždy přesně zapadne na své místo a je 
třeba jej mírně pootočit do strany. S tro-
chou tréninku lze přepínání zautomatizovat 
a již při přepínání pamatovat na lehké oto-
čení prstencem. Tento postup dával lepší 
výsledky než samotný posun prstencem. 
Samotný autofokus není ani tak pomalý jako 
hlučný. V některých případech se nám stalo, 

70–200 mm 
|112–320 ekv. 
kinofilmu|

ohnisko

F2,8
světelnost

D-SLR/SLR 
|Canon, Nikon, 
Pentax, Sony|

kompatibilita

18 999 
|Kč vč. DPH|
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	 základní technické parametry

kompatibilita   D-SLR/SLR
bajonet   Canon, Nikon, Pentax,  

 Sony
ohnisková vzdálenost   70–200 mm
světelnost   F2,8
clona  7 lamel, max. F32
filtrový závit   77 mm
velikost – průměr/délka 89,5/194,3 mm
hmotnost   1 434 g
Podrobné technické parametry najdete
na www.digiarena.cz

Canon EF 70–200 mm F2,8 L USM 
39 600      

Sigma 70–200 mm F2,8 EX II DG 
Macro HSM 
20 690     

Tamron AF SP 70–200 mm F2,8 
Di LD IF Macro
18 999     

Tamron AF SP 70–200 mm F2,8 Di LD IF Macro

6/2008
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 Námi testovaný kus si na těle EOS 5D, co se týče rozlišení, vedl velice dobře, 
podobně dopadl také s celkovou ostrostí. Nasazením na nižší model EOS 400D 
došlo díky crop faktoru k potlačení či dokonce eliminování některých optic-
kých vad. Lépe zde tak „zvládl“ barevné vady a vinětace. Na výborný bokeh 
pochopitelně nemá různá třída zrcadlovek vliv. U obou kategorií zrcadlovek 
na vás ale čeká jedna nepříjemnost, a tou je nepřímé protisvětlo. Zde totiž 
dochází ke zhoršení kresebných vlastností objektivu. Jestliže je slunce přímo 
v záběru, dokáže si s ním optika objektivu ve většině případů velmi dobře 
poradit. Problémy ovšem nastávají v nepřímém protisvětle. Dochází zde nejen 
k řadě odlesků, ale navíc k nepříjemnému závoji a ztrátě kontrastu. Zabránit 
tomu často nedokázala ani nasazená sluneční clona.
Originální demosnímky naleznete na www.digiarena.cz

obrazová k valit a

Canon EOS 400D, ohnisko 200 mm, F5,6, 1/640 s
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že objektiv nezaostřil na zvolený objekt hned napoprvé a projel celou 
stupnici k nejkratší zaostřovací vzdálenosti zpět, což výrazně zpozdilo 
konečné zaostření. Fotografování sportu či rychle se pohybujících objektů 
se tak může stát obtížné. Řešením by bylo umístění omezovače pro rozsah 
zaostřovacích vzdáleností, například od dvou či tří metrů po nekonečno. 

Testovaný teleobjektiv nese ve svém názvu označení makro. Největší 
poměr zobrazení, který nabízí, je 1:3,1. Skuteční fotografové makra mi dají 
za pravdu, že si stejně raději pořídí pevný makroobjektiv s poměrem 1:1, 
nejkratší zaostřovací vzdálenost necelého jednoho metru v celém rozsahu 
ohnisek však může být užitečná. 

S brilantní ostrostí
Při plně odcloněném objektivu vykazují snímky měkčí kresbu, přesto jsou 
použitelné. K ostrosti výrazně pomůže již slabé zaclonění na F4 a při cloně 
F5,6 dosáhnete perfektní ostrosti až k rohům obrazu. Na nejkratším ohnisku 
jsme z testovacích obrazců, pořízených s tělem Canonu EOS 5D, odečetli 
vynikajících 2100 horizontálních linek. Můžete zde sami pozorovat výraz-
něji měkčí vykreslení levého horního rohu, pravděpodobně způsobené 
špatným vycentrováním optiky. Mírným zacloněním na F5,6 tento rozdíl 
úplně smažete díky zvýšení hloubky ostrosti. Od clony F11 se začíná pro-
jevovat difrakce, její vliv na nejkratším ohnisku si však uvědomíte až při F16 
a výše. Nasazením na model EOS 400D si od horizontálních linek odečtěte 
hodnotu 250 lph. Rovněž zde můžete pozorovat měkčí kresbu a ostrost 
až k rohům obrazu dosáhnete se zacloněním na F5,6. Perfektní ostrost při-
nášela až clona F8, přestože jsou snímky použitelné i při nižších clonách. 

Bez vady to nebude
Na fotografiích pořízených 70mm ohniskem můžete pozorovat chroma-
tickou aberaci, kterou lze jemně potlačit vyšším zacloněním, ovšem úplně 
ji odstraníte až při konverzi z RAWu. Lépe už si 70–200mm Tamron vede 
na delších ohniscích, kde barevnou vadu velmi slabě spatříte okolo 100mm 
ohniska na těle EOS 5D. Nevyskytuje se zde však v míře viditelně větší než 
u objektivů podobné třídy. Na delších ohniscích se objevuje tak slabě, 
že byste ji okem spatřili pouze při zvětšení snímků na 200% či 300% náh-
ledy. Nasazením na tělo EOS 400D sice ke snížení chromatické vady dojde, 
respektive ořeže se díky crop faktoru, stále ovšem zůstává patrná na nej-
kratším ohnisku. 

Bokeh, přestože nedosahuje perfektní dokonalosti jako u pevných por-
trétních objektivů, nelze však hodnotit jinak než velmi kladně. Sametově 
rozostřené pozadí totiž nabízí oku lahodící pohled. 

Ve standardní výbavě u objektivu nalez-
nete také stativovou objímku, která je 
velice praktická při fotografování se sta-
tivem. Sám jsem ji několikrát použil 
s monopodem. Šroubovat stativ přímo 
na tělo modelu EOS 400D s nasazeným, 
skoro půldruhého kilogramu vážícím 
teleobjektivem ve mně totiž vzbuzovalo 
jisté obavy o výdrž plastové konstrukce 
v okolí bajonetu zrcadlovky.

Kromě držáku na stativ dostanete spolu 
s 70–200mm Tamronem rovněž měkké pouzdro 
a sluneční clonu. Osobně jsem ji většinou 
nechával v batohu. Při fotografování s bočním 
protisvětlem totiž konstrukce objektivu nevy-
kazovala žádný problém s odlesky či dalšími 
optickými vadami. Na druhou stranu, když už 
se na snímcích objevila „prasátka“ a ne příliš 
pohledný závoj, bylo to v tak ostrém úhlu, že ani 
nasazená sluneční clona jim nedokázala zabránit.

zdroj: Penta CZ, Strakonice       tel.: 383 369 120, www.tamron.cz
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Tamron AF SP 70–200 mm 
F2,8 Di LD IF Macro

teleobjektiv 
pro D-SLR/SLR

Testovaný Tamron je nejlehčím a nejlevnějším telezoomem ve své třídě. Navíc s výbor-
nými optickými vlastnostmi a odolnou konstrukcí. Ostatně přesvědčit se můžete sami 
na webu www.digiarena.cz v sekci časopisu DIGIfoto, kde naleznete testovací snímky 
pořízené fullframovými i APS-C zrcadlovkami.

VÝBORNÝ

Ostrost (20 %)

Chromatická vada (20 %)

Sférické zkreslení (15 %)

Vinětace (15 %)

Bokeh (15 %)

Konstrukce a zaostřování (15 %)

Názor DIGIfota

Objektiv byl testován na tělech Canon EOS 400D a EOS 5D

Vinětace dopadla přesně tak, jak se dalo očekávat. Výraznější ztrátu jasů v rozích oproti středu obrazu 
spatříte na fullframovém těle EOS 5D. Zacloněním na F5,6 se dostanete k hranici pětaosmdesáti procent jasu 
v rozích, což jsou hodnoty, na kterých vinětace u EOS 400D začíná. Nasazením na APS-C tělo nelze vinětaci 
hodnotit jinak než jako výbornou, s clonou F4 totiž dosáhnete pouhých pěti procent ztráty a tato hodnota 
se skrz všechny další clony již nesníží.

Vinětace

Graf vinětace, Canon EOS 5D Graf vinětace, Canon EOS 400D

Canon EOS 400D, ohnisko 200 mm, F8

střed roh

Canon EOS 400D, ohnisko 70 mm, F8

střed roh

Canon EOS 5D, ohnisko 200 mm, F8

střed roh

střed roh

Canon EOS 5D, ohnisko 70 mm, F8

Podobně jako vinětace dopadlo srov-
nání sférického zkreslení. Na 70mm 
ohnisku můžete pozorovat mírnou 
soudkovitost, která postupně přechází 
v poduškovité zkreslení. Nejméně 
patrné prohnutí linií se nachází 
za 100mm ohniskem. Při ohnisku 128 mm na Canonu EOS 400D jsme byli malými rozdíly 
dokonce nuceni jej označit za neměřitelné.

Sférické zkreslení

Sférické zkreslení

70 mm 128 mm 200 mm

full-frame 1,28 % -0,83 % -1,67 %

APS-C 0,63 % neměřitelné -0,62 %

průměr 89,5, délka 194,3 mm, 
1 434 g

technika


