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Betonová | Michal Richtr 

Showtime | Kamil Klekar 

Galerie

T vořte s  námi digitální  v ýstav u
v Galerii  Megapi xel
U nás se vaše díla rozhodně neztratí. Můžete přispívat svými foto a video snímky nebo 
grafickými výtvory, vzájemně se hodnotit a inspirovat a v neposlední řadě soutěžit o skvělé 
ceny v naší soutěži Rok s Megapixelem. Podívejte se na přehlídku vítězů minulých kol. 

I  vaše
fotografie 

může bý t ta 
v ítězná

Rozvíjej se poupátko | Nikita Šťastná Zo zivota minibudhov | Jozef Macak 

Z plzeňských ulic | Lukáš Tycar Křemelná | Josef Král  

Jarní poletování | Lukáš Veselý TRAIL TO HELL | Ondřej Grund  

megapixel.cz/galerie
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Inspirace př ichází na počk ání
Rok 2020 se začíná stávat v očích mnohých z nás nepříliš povedeným, a pro někoho dokonce nejhorším rokem, který zažil. 
Pravdou ale je, že emoce přejí umělcům. Protože tam, kde jsou emoce, je také inspirace. Proměňte s námi strach a nejistotu 
v něco úžasného. Foťte, natáčejte, upravujte, zkrátka využijte čas, který kvůli pandemii nemůžete trávit jako obvykle, ke vzni-
ku něčeho krásného a jedinečného. Připravte se na Vánoce z pohodlí a bezpečí vašeho domova s naším e-shopem a pořiďte 
blízkým dárky, které v nich probudí novou chuť stát se umělcem. Stát se inspirací a autorem něčeho, co přetrvá do doby, kdy 
už nám slovo pandemie bude připadat jako dávná minulost. Přejeme vám příjemné čtení a také mnoho sil, zdraví a skvělých 
nápadů v tomto náročném období.      
           – Monika Alinčová

Obsah
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Prodejny

Brno
Václav Tršo
vedoucí prodejny

V Brně nás najdete na velmi dobře 
dostupném Dominikánské náměstí 
v prostorách Paláce Jalta. Ani tady 

jsme nezůstali pouze u skvělé techniky, kterou si vyzkoušíte 
naživo. Součástí největší specializované prodejny na digitální 
tvorbu v moravské metropoli je fotoateliér, učebna, temná 
komora pro zkalibrované monitory a tiskárny, prostor pro služ-
by a pracovní IT stanice. Návštěva zkrátka stojí za to!

Brno
          Dominikánské náměstí 2, Tel.: 541 210 131
          E-mail: brno@megapixel.cz

Praha
Jakub Caha
vedoucí prodejny

Naše pražská prodejna nabízí 
mnohem více než jen skvělé pro-

dukty a pohodlný nákup. U nás nekupujete zajíce v pytli,
protože si můžete techniku na místě vyzkoušet. Dejte si skvě-
lou kávu, omrkněte ateliér, kde probíhají kurzy a eventy, nebo 
zkuste Wacom Experience Centre. Jediné místo v České
republice, kde si můžete zdarma vyzkoušet práci na všech 
grafických tabletech Wacom. Stojíme si totiž za tím, že osobní 
zkušenost je ta nejlepší.

Praha 7
Komunardů 42, Tel.: 276 006 169 
E-mail: praha@megapixel.cz

I v prodejně  se můžete
cítit jako doma

Spousta skvělé techniky, neotřelý design a náš zájem o vás. Zboží si v klidu prohlédnete, 
vyzkoušíte a ještě se od našich prodejců dozvíte vše, co budete zrovna potřebovat. 
Na našich prodejnách můžete využít také služby jako je bazar, pojištění 
nebo servis. Rádi vám pomůžeme i s prvním spuštěním
  a nákupem na leasing. 

           Těšíme se na vás!

Richard Hanáčik
vedoucí prodejny

V Ostravě nás nyní najdete na nové 
adrese. Na konci září jsme pro vás 
otevřeli zbrusu novou prodejnu,
která vás okouzlí čistým a neotřelým 
designem. Kromě foťáku si odsud 

můžete odnést třeba nový MacBook, dron, brašnu nebo mik-
rofon. Jsou tady samozřejmě také naši specialisté, kteří se vám 
budou věnovat při výběru. Zakládáme si na tom, abyste od nás 
odcházeli s úsměvem na tváři.

Ostrava
28. října 960/178, Tel.: 596 111 241
E-mail: ostrava@megapixel.cz
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Foto novinky

Už více než rok a půl s ohromnou radostí používám
k tvorbě fotografií a videí Nikon Z 6.  Je jednoznačně 
nejpoužívanějším přístrojem, který jsem si kdy 
koupil. Není divu, že jsem se na uvedení nové 
generace mirrorless fotoaparátů těšil.

Při uvedení novinek Z 6II a Z 7II 
jsem na Facebook zavěsil status, 
že mám radost, protože mi Nikon 
plní moje přání. A která to jsou?

Dva sloty pro paměťová média
Nikdy se mi nestalo, že by se mi poškodila karta ve fotoapa-
rátu, ale přiznám se, že jednou jsem si kartu ve fotoaparátu 
omylem zformátoval. Naštěstí se data podařilo zachránit. 
Tak jako tak, druhý slot pro SD kartu je vítaný a mám z něj 
radost a určitě i úlevu při tvorbě na důležitých projektech.

Vertikální grip a výdrž 
Při oznámení prvních mirrorless fotoaparátů se všichni vy-
děsili, když Nikon uvedl výdrž baterii něco málo přes 300 
záběrů na jedno nabití baterie. Dnes víme, že skutečnost je 
jiná a já například nafotím s původní Z 6 kolem 700 až 900 
záběrů, v sériovém snímání i víc. Větší výdrž baterií lze
podpořit i novým gripem MB-N11, který umožňuje plnohod-
notné vertikální ovládání pomocí voličů a tlačítek. Navíc grip 
zvětší tělo fotoaparátu, což je výhodné zejména při práci
s velkými objektivy, kdy větší tělo lépe vyváží.

Zaostřování a zrychlení procesů
U autofokusu je vždy co vylepšovat, a to se stalo i u druhé 
generace fotoaparátů Z 6II a Z 7II. Přístroje mají dva proce-
sory EXPEED 6, a to se projevuje celkově v rychlosti – reak-
cí, ostření i ukládání fotografií.

Video
Video ve starší Z 6 je krásné, plné detailů, bez šumu a s pří-
jemným plynulým ostřením. Jediné, co mi trochu chybělo, 
bylo snímání ve 4K fekvencí 60/50p. To budou mít nyní oba 
dva nové přístroje, sice jen v 8 bit záznamu interně na kartu 
a Z 6II s crop faktorem 1,6x. 10bit video zůstalo podobně 
jako u předchozích modelů ve frekvenci 30/25p. Toto je za 
mě jediná chybička, kterou jsem na těchto nových přístro-
jích shledal. Nezbývá mi než doufat, že by to mohl vyřešit 
update firmwaru. Každopádně vítám možnost 8bit nahrá-
vání videa ve 4K 60/50p s velmi slušným datovým tokem 
360 Mbps.

Čím mě  nové mirrorless fotoaparáty 
Nikon Z 6II a Z 7II potěšily

Foto: Julo Kotus

Autor: Julo Kotus
šéfredaktor Nikonblog.sk
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Jsem rodinná a svatební fotografka, 
zaměřuji se hlavně na focení při denním 
světle. A přesně o tom bude i dnešní 
článek. Nečekejte zásadní technické rady, 
půjde spíše o zamyšlení nad tím, jak 
můžeme focení našich dětí v interiéru 
udělat zajímavější a zábavnější a jak využít 
běžné světelné podmínky, které máme.
No a nakonec, jak se ze současné situace 
(pandemie) prostě nezbláznit.

Ateliér v dětském pokojíku aneb
Tipy a triky portrétní fotografky 
Petry Tomicové

Autor: Petra Tomicová
externí redaktor

Technika, kterou používám je DSLR Nikon 
D850, bezzrcadlovka Nikon Z6 a převážně
objektiv Nikon 35 mm/1,4.
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Fotit se dá i v tmavé místnosti
Pokud nemáte světlý byt s velkými okny, může být focení
v interiéru celkem výzva. Ale i v tmavé místnosti mohou 
vzniknout krásné záběry. Jako výchozí bod doporučuji projít 
si váš dům, byt a sledovat, kdy a do jakých místností svítí 
sluníčko a jaké má světlo charakteristiku. Dělám to i v přípa-
dě, kdy fotím u klienta doma.
S jejich svolením si projdu místnosti a podle světla vyberu 
nejvhodnější prostor na focení. Pokud je světla málo, vytáh-
něte žaluzie a roztáhněte závěsy i záclony. Když je naopak 
světla moc, udělejte pravý opak nebo přehoďte přes okno 
bílé prostěradlo. To funguje jako difuzor. Krásně rozptýlí
a zároveň změkčí světlo.

Využijte prach ve svůj prospěch
Mé nejoblíbenější fotky vznikly překvapivě ve velmi tmavé 
ložnici s téměř zataženými závěsy. Ráda si hraji i s prachem, 
který dodává fotkám zajímavou strukturu. Stačí trochu za-
třást závěsy a objeví se to, co my ženy tak nerady vidíme. :-) 

Hodně prachu! Co bychom ale pro hezkou fotku neudělali.
Dále doporučuji zhasnout všechna umělá světla v místnosti. 
Bude se vám lépe nastavovat vyvážení bílé (WB) a nebudete 
muset řešit žlutý závoj na oblečení nebo na obličeji.

Vyzrajte nad světlem
Pokud máte hodně tmavý interiér, přesuňte hračky dětí více 
k oknu. Ať je to dětská kuchyňka, malířské plátno nebo tře-
ba dětský ponk. Fotku níže jsem záměrně podexponovala, 
aby vyniklo světlo dopadající na synův obličej.
Experimentujte s různým nastavením clony. Tato fotka
například vznikla při stejném focení jako předchozí, ale zá-
měrně jsem zvýšila clonu, abych dostala do fotky jednotlivé 
sluneční paprsky.
Když je potřeba děti unavit a trochu zabavit, nechám je ská-
kat na posteli. Moji kluci to milují a já výsledné fotky taky!
Pří domácím focení, jak u svých dětí, tak i u klientů, je promě 
klíčové netlačit na pilu. Když děti nemají náladu nebo už je 
to nebaví, přestanu nebo jsem hrozně nenápadná. No
a když je nejhůř a opravdu potřebuji něco vyzkoušet, čoko-
ládka to jistí. Vždy se snažím, aby je to bavilo.

Nebojte se zkoušet nové věci
Experimentovat, experimentovat a ještě jednou experi-
mentovat. Při domácím focení si to člověk může dovolit. 
A kdy jindy vyzkoušet něco nového než teď. Už jste zkoušeli 
fotit třeba skrz měděnou trubku nebo plastový sáček? Mým 
oblíbeným předmětem, který používám ráda hlavně na
Vánoce, je křišťálové kolečko, které krásně odráží světýlka
z vánočního stromečku.
Určitě existuje spousta dalších možností, jak pracovat
s denním světlem v interiéru a já budu moc ráda, když se
o své výsledky podělíte v Galerii na stránkách megapixel.cz.
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Co je garance stability?
Pokud si u nás zakoupíte jakýkoliv stativ, dostanete k němu 
speciální záruku na dva roky. Speciální tím, že v případě re-
klamace vám po dobu opravy půjčíme adekvátní náhradní 
stativ. Nemusíte se tedy bát, že zůstanete bez stativu na
jediný den.

Podmínky garance:
» Vztahuje se pouze na reklamační opravu
» Náhradní stativ lze vypůjčit pouze fyzicky

na jedné z našich prodejen
» V rámci garance vám půjčíme stativ

z podobné kategorie
» Garance se vztahuje na všechny stativy

(tripody) v naší nabídce

Když stativ, tak jedině  od nás!

Služby
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Tipy

To poslední, po čem fotograf touží, je 
roztřesená fotka. Někdy ale prostě z ruky 
nevyfotíte to, co potřebujete v požadované 
kvalitě a v tu chvíli nastupuje na scénu 
fotografický stativ. Jak ale zvolit ten správný
a jaké varianty vlastně existují? Pojďme si to 
společně shrnout.

Kolik nohou máš,
tolikrát jsi stativem
Monopod — Jak už název napovídá, jedná se o sta-
tiv s jednou nohou, tedy o teleskopickou tyč. Tento 
typ stativu nikam nepostavíte a je nutné ho držet 
nebo někam připnout. Parádně se hodí například 
na sportovní či kulturní akce, kdy potřebujete být
v pohybu.

Tripod — Trojnožka vám umožní vyfotit ty nejkrás-
nější noční fotky, pomůže se skládanou fotografií
a zaručí opravdu velkou stabilitu. Jeho nevýhoda 
oproti Monopodu je velikost a trochu delší instala-
ce.

Jak je to s váhou a velikostí
Výška stativu — Pokud vybíráte stativ, jeho výšku byste mě-
li volit s ohledem na svoji výšku, aby pro vás byla práce s ním 
co nejpohodlnější. Pokud máte 160 cm, asi nebudete nutně 
potřebovat stativ, který se dá vysunout až do 190 cm. U lep-
ších výrobců můžete narazit na dvě výšky, nenechte se tím 
zmást, jedná se o výšku s vytaženýma nohama a ve druhém 
případě s vytaženou středovou tyčí.

Nosnost stativu — Při výběru se roz-
hodně zeptejte sami sebe, jaký foto-
aparát na stativ budete upevňovat
a s jakým příslušenstvím (objektiv, 
blesk…), a tedy jak velkou nosnost sku-
tečně potřebujete. Pokud máte malou 
bezzrcadlovku, určitě nebudete potře-
bovat nosnost 5 kg. Takový stativ pak 
unese i profi stroj s velkým objektivem.

Není stativ jako stativ
Neméně důležitý je také materiál, kte-
rý rozhoduje o nosnosti, odolnosti, vá-
ze a samozřejmě i ceně. K dostání jsou 
materiály jako plast, hliník nebo ocel
a její slitiny. Pro náročnější uživatele 
pak přichází na řadu pevný a lehoučký 
karbon. 

Naši prodejci vám velice rádi s výbě-
rem stativu poradí a v našem online 
magazínu najdete hned několik článků 
a videí na toto téma. Tak přejeme dob-
ré světlo, protože pevnou ruku se 
správným stativem nebudete potře-
bovat.

Jak vybrat stativ

Monopod Benro 
Adventure MAD49C

Autor: Tom Kalous
specialista na fototechniku

Stativ Benro KH25N
+ videohlava K5



10

Váš kód: Megazin10 *

*

Dárek

Sleva
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Foto novinky

Vše pro naše zákazníky
Společnost Sony naslouchá svým zákazníkům a když se
k nim dostane zpráva, že chtějí větší grip pro pohodlnější 
manipulaci a držení fotoaparátu, Sony jejich volání vyslyší! 
Tak tomu bylo u čtvrté generace Sony A7R IV, kdy tato řada 
zaměřená především na focení prošla celkovým oživením. 
Ať už to bylo již zmíněné zvětšení gripu, přepracování ovlá-
dacích tlačítek či zvýšení rozlišení snímače. Sony se prostě
s každým vydaným fotoaparátem posouvá o 5 kroků dále 
před konkurenci.

Čekání na Godota
Jednu chvíli se zdálo, že se společnost Sony zbláznila, když 
vydávala nový foťák každý půlrok. Čeho se lidé ale dlouhou 
dobu nemohli dočkat, byla Sony A7S III. Nástupce revoluční 
řady S zaměřené především na natáčení videa. Jedná se to-
tiž o úplně odlišný druh fotoaparátu, který má malé rozlišení 
snímače, což umožňuje natáčení s velmi vysokou citlivostí 
ISO při zachování minimálního šumu. 

Spousta kameramanů první model A7S používá dodnes. 
Druhý model byl opět o kus dál a nabízel věci jako přesnější 
automatické ostření, barevné profily a další věci, které 
usnadňovaly práci. Technologie a nároky na video ale
rostou raketovým tempem, a tak i kameramané chtěli něco 
nového a ještě lepšího. Vyrobit něco takového není pro-
blém, problém je zkombinovat technologie a zachovat při 
tom kompaktní tělo. Toho si dle mého názoru inženýři
v Sony byli vědomí a nechtěli uživatele zklamat. 

Vlajková loď A7S III
Čekání se rozhodně vyplatilo a světlo světa dne 27. červen-
ce spatřila Sony A7S III s novým BSI Exmor snímačem

s rozlišením 12,1 Mpx a novým BIONZ XR procesorem, který 
zásadně eliminuje „rolling shutter“ efekt. Přibyla také zcela 
nová možnost nahrávání 4K 60p 4:2:2 v 10bitové barevné 
hloubce bez ořezu interně na paměťovou kartu, 4K 120p
s minimálním ořezem 1,1 ×. No a pokud vám to přijde málo 
a chcete vyždímat A7S III na maximum, stačí přidat externí 
rekordér a získáte 16bitový RAW záznam ve 4K 60p. 

V Sony také vyvinuli nové režimy pro nahrávání videa. Napří-
klad režim All-intra a MPEG-H HEVC/H.265 kódování (XAVC 
HS™) usnadňující práci při střihu bez zbytečného zatěžová-
ní vašeho PC. Bitrate při záznamu videa je až 500 Mbps
v režimu XAVC-S-I (All-I). Unikátní systém odvádějící teplo 
udržuje teplotu obrazového snímače a obrazového
procesoru v normálních provozních podmínkách a zamezu-
je přehřívání. Nepotřebujete externí napájení, SSD disky, 
náhledový monitor ani klec, abyste mohli natočit video. 

Za cenu trochu přes 110 000 Kč se vám do rukou dostane 
hybridní fotoaparát, na který stačí nasadit objektiv a může-
te začít tvořit, což je na tom to krásné. 

Hybridní foťák s našlapanými video 
funkcemi, to je Sony A7S III
Není třeba spekulovat o tom, kdo na trhu s fotoaparáty udává trendy. Bezzrcadlovky Sony 
Alpha již od počátku ukazují, že se to dá dělat jinak a lépe, a proto jsou momentální 
jedničkou na trhu, kde mílovými kroky překonávají tradiční 
výrobce fotoaparátů. A to nejen v počtu prodaných foťáků 
a objektivů, ale také v rozvinutých technologiích, které 
usnadňují práci a dělají focení i natáčení zábavnější. 

Autor: Tom Kalous
specialista na fototechniku
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Bazar

Získejte 10% bonus při výměně starého foťáku za novou
full-frame mašinku od značky Sony, Canon nebo Nikon. 
A jak to tedy funguje? Stačí přinést na kteroukoliv pobočku 
Megapixel do bazaru použitý fotoaparát, může být i s objek-
tivy a příslušenstvím. Naši kolegové techniku zkontrolují, vy-

zkoušejí a navrhnou výkupní částku. Nezapomeňte zmínit, že 
chcete přejít na full-frame, aby vám k výkupní částce připočí-
tali bonus 10 %. Pokud budete s výkupní částkou souhlasit, 
tak je ruka v rukávě a vy máte foťák s pořádným snímačem!

Výkup
Přineste nám svůj starý foťák nebo nám ho pošlete na adre-
su Komunardů 42, Praha 7. My vám ho naceníme a rovnou 
nabídneme bonus až 10 % při nákupu na protiúčet. Vše
s vámi vyřešíme snadno a bez zbytečných starostí.

Technika z druhé ruky
Naši techniku z druhé ruky koupíte výhodně a s jistotou, že 
byla 100% testována. Na bazarové kousky vám proto dáme 
12 měsíců záruky, nabídneme pojištění a pokud nakupujete 
online, můžete do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání 
důvodu. Jestli vaše peněženka zrovna nepraská ve švech, ne-
zoufejte, dokonce i u foťáku z bazaru vám nabídneme nákup 
na splátky. 

Př ineste nám star ý foťák
a my vám př idáme na nov ý
V našem bazaru techniku nakoupíte, prodáte a ještě 
získáte bonus na svůj nový foťák. Vše funguje snadno, 
rychle a navíc máte jistotu ověřeného prodejce. 

Autor: Petr Malina
vedoucí bazaru

Foto: Shutterstock
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Foto novinky

T rend, kterým se budou nové stroje řídit, nám již japon-
ská firma naznačila na přelomu roku s foto-video
hybridním modelem 1DX mark III. Že to zní krkolomně? 

Možná ano, ale na všelijaké hybridy si budeme muset začít 
zvykat. Časy, kdy nám výrobci nabízeli fotoaparáty a videoka-
mery ve dvou samostatných kategoriích, jsou bohužel pryč. 
Dnes již, a i díky pokroku technologií, téměř každý nový foto-
aparát nabízí jak vysoce kvalitní fotografie, tak i ještě před pár 
lety nevídanou kvalitu videa. A i o tom jsou R5ka a R6ka. 

Vysoké rozlišení už je tradicí
EOS R5 nabídne 45Mpx snímač, který ocení 
nejeden krajinkář či studiový fotograf. Kromě 
toho nabízí jako první bezzrcadlovka na světě 
video v rozlišení 8K. U téhle hodnoty každého 
napadne jen prosté “wow”. Toto rozlišení ještě 
nedávno nabízely jen profesionální videoka-
mery. Přes hranici 4K se poprvé podíval
nedávno Panasonic a Canon ho přeskočil
a posunul možnosti videa zase dál. 

R6ka víří vody nikoliv rozlišením, ale primárně 
rychlostí. Nabízí plně dostačujících 20 Mpx 
spolu s 12 sn/s při mechanické a 20 sn/s
v elektronické závěrce. Video se u R6ky zasta-
vilo na hodnotě 4K při 60 sn/s.

Focení s R5 a R6
Zmíněné senzory spolupracují s novým procesorem Digic X, 
a díky tomu se dostanete na rychlost snímání až 12 sn/s
s mechanickou a 20 sn/s s elektronickou závěrkou. Taková 
rychlost při tomto rozlišení rozhodně není standardem.
Zároveň vylepšením prošel i AF systém, který nejen díky 
novému Dual Pixel Cmos AF II nabízí dvakrát více bodů 

(R)evoluce v čer veném 
háv u, Canon R5 a R6
Psal se rok 2018, bezzrcadlovky směřovaly do svého největšího rozpuku a Canon nám 
představil svého prvního zástupce systému R. Dnes, o dva roky později, máme celou 
ucelenou řadu včetně široké škály RF objektivů. Celkově je vývoj v této oblasti velmi rychlý, 
a tak fotografové čekali, jak na toto Canon zareaguje. Na konci léta se však dočkali a spolu 
s rožšířením řady RF objektivů se objevily dva nové fotoaparáty, vlajková loď R5 a její 
brácha R6.

Autor: Jakub Caha
specialista na fototechniku 
a vedoucí prodejny
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(5940 u R5, 6072 u R6). Je také jeden z nejrychlejších, ostře-
ní zvládá již za 0,05 sekundy! AF systém je rovněž schopen 
pracovat až do – 6,5 EV. Výborným vylepšením u obou
modelů prošla i detekce tváře a oka a svým fungováním
dohání konkurenci, která v tomto měla trošku výhodu.
Oba fotoaparáty umí snímat jak ve formátu RAW, tak v JPG
a nově i ve formátu HEIF, známém z 1DX mark III. Ten nabízí 
10 bitů barev (oproti 8 bitům u JPG), ale se zachování malé 
velikosti souboru. Osobně se mi tento formát hodně
zamlouvá a u spousty fotografů může nahradit mezeru
u nedostačujícího JPG a předimenzovaného RAWu.

Jak je to s videem?
Novinkou, primárně pro video, je mechanická stabilizace
v těle, která zvládne spolu s RF objektivy až dechberoucích 
8 EV! Tato technologie je u Canonu novinkou a “canoňáci” 
po ní dlouhou dobu volali. Splněno.

Zmíněné video taktéž otevírá uživatelům nové možnosti.
U R5 je rozlišení 8K totiž v celé šířce snímače při interním 
snímání ve formátu RAW rychlostí až 29,97 sn./s. S rozliše-
ním 4K při rychlosti až 119,88 sn./s (Externí snímání je
dostupné pouze při rychlosti až 59,94 sn./s a rozlišení 4K) 
buď v kvalitě 4:2:2 s 10bitovou hloubkou barev a C-Log, ne-
bo HDR PQ 4:2:2 s 10bitovou hloubkou. Parametry si tedy 
zandává s těmi nejlepšími kamerami a přidáme-li kombinaci
s RF skly, máme před sebou skvělý a výkonný set up.
R6 má své maximum na hodnotě 4K při rychlosti  až 59,94 
sn./s v kvalitě 4:2:2 s 10bitovou hloubkou barev a C-Log.

A co hardware?
Podíváme-li se na oba hybridy zvenku, nabídnou osvědče-
nou hořčíkovou slitinu, která odolá i těm největším
nárazům. Tělo je utěsněné a jak to u Canonu známe, dovnitř 
se tak nedostane vůbec nic. Oba fotoaparáty nabízejí 0,5” 
elektronické hledáčky, které nabídnou u R5 rozlišení 5,76 
milionů bodů a u R6 3,76 milionů bodů. Zadní displej je otoč-
ný a výklopný, nabídne 3” a rozlišení 2,1, respektive 1,62
milionů bodů. Čeho si všimnete ihned na první pohled, je 
chybějící horní stavový displej u R6, která díky tomu 
nabídne drobně pozměněnou ergonomii tlačítek. 

Na co určitě nesmím zapomenout, je staronová baterie. 
Všem dobře známý model LP-E6N prošel updatem, a tak 
nová LP-E6NH konečně umožní nabíjení přes USB skrz tělo 
fotoaparátu. Samozřejmostí je plná kompatibilita se starší-
mi bateriemi, jen je prostě v těle nenabijete. Co se týče
konektivity, obě těla nabízí jak WiFi, posunuté na frekvenci
5 GHz, tak i Bluetooth. Díky vylepšené WiFi je zde možnost 

přenosu fotografií rovnou do cloudového úložiště, tudíž
jejich záloha rovnou z akce.

Jeden z posledních rozdílů nalezneme u slotů paměťových 
karet. Po velké vlně kritiky, která se u předchozích modelů 
snesla na pouze jeden slot, najdeme u obou sloty dva. R5 
nabízí kombinaci rychlé CFExpress spolu s SD, R6 pak
kombinaci dvou SD karet. 

Revoluce či Evoluce? 
V každém případě oboje. Evoluce prvního Rka se povedla. 
Bylo vyslyšeno připomínek fotografů a vylepšeno to, co
pokulhávalo. Navíc ještě několik vylepšení v podobě plno-
hodnotné stabilizace či kvalitního videa z celého senzoru. 
Revoluce to je taktéž, ale nikoliv uživatelská, nýbrž pro
Canon. V tuto chvíli má Canon na trhu dva plnohodnotné 
foto-video hybridy, které jasně dávají směr, jakým se budou 
nové fotoaparáty ubírat. Široká škála objektivů, zpětná 
kompatibilita s EF systémem a zároveň nové technologie či 
velice zajímavá roadmapa budoucích RF objektivů. To vše 
dohromady vytváří ucelený systém schopný plně nahradit 
zrcadlovky a posunout se tak o dům dál.

Foto novinky
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Proč  fotit  bezzrcadlovkou

Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi…
Pokud někdo čeká, že se v tomto článku dozví, zda jsou lepší 
bezzrcadlovky, nebo stále vede koncept tradičních
digitálních zrcadlovek, asi bude zklamán. Podobnou otázku 
dostávají naši prodejci i redaktoři, kteří se starají o Magazín 
Megapixel a naše sociální sítě dnes a denně. Bohužel se na 
ni stále nedá jednoznačně odpovědět. Je to stejné jako chtít 
vyřešit odvěké hádanky lidstva typu Pepsi nebo Cola, diesel 
nebo benzín, iPhone nebo Samsung, ČeZeta nebo Glock, 
případně se šípkovou nebo se zelím. Objektivně vám ale 
mohu prozradit výhody bezzrcátkových fotoaparátu v po-
rovnání s těmi zrcátkovými.

Předtím ale dlužím odpověď na otázku, k čemu že vlastně 
slouží to legendami opředené zrcátko, když jde fotit i bez 
něj. Jde v podstatě pouze o konstrukční prvek. Zrcátkoodrá-
ží světlo, které projde objektivem a přesměruje ho směrem 
vzhůru do hledáčku. Díky tomu vidíte fotografovanou scénu 
skrze objektiv, takříkajíc z první ruky. Bezzrcadlovky buď ne-
mají hledáček vůbec, nebo mají, ale elektronický. Jde tedy
o kukátko vybavené displejem s vysokým rozlišením, který 
promítá obraz přenášený ze snímače. Bezzrcadlovky tedy 
zrcátko nepotřebují, a jsou díky tomu i kompaktnější.

Žádnej rámus, vy nemravo…
Tuhle legendární hlášku možná někteří znají z filmového 
zpracování Osudů dobrého vojáka Švejka. Zrovna tak ji ale 
slyšel nejeden majitel zrcadlovky, když fotil v nějakém pro-
středí, kde není dvakrát vhodné rušit cvakáním závěrky. 
Bezzrcadlovky jsou ale kromě mechanické závěrky vybave-
ny druhou elektronickou, díky které fotoaparát nevydává 
žádné zvuky. A to se při focení svateb, koncertů vážné hud-
by, street fotografie nebo i rodinných momentek může
sakra hodit.

Zaostřeno na ostření
Bezzrcadlovky využívají k ostření obrazový snímač, což má 
hned několik zásadních výhod. Na rozdíl od DSLR nehrozí 
problémy sladění fotoaparátu s objektivem (back/front
focus). Ostřící body pokrývají téměř celý snímač, ne pouze 
střední oblast hledáčku, jako je tomu u zrcadlovek. A navíc 
bezzrcadlovky využívají nejnovější technologie v oblasti AF 
jako je například detekce obličeje, detekce oka, a to nejen 
lidí, ale i zvířat a pokročilé 3D sledování pohybujícího se ob-
jektu.

Bratři Lumièrové by skákali radostí
Díky zmiňovanému systému ostření lze většinu bezzrcadlo-
vek využívat i jako videokameru střední a vyšší třídy, čemuž 
u nich výrobci přizpůsobili také vysoké rozlišení videa,
vysokorychlostní snímkování, vstupy a výstupy fotoaparátu
a v neposlední řadě také profesionální filmařské formáty
a profily.

To nejlepší na konec
No a pokud vás ani jedna z uvedených výhod nepřesvědčila, 
pak nezbývá než vytáhnout trumf z rukávu, a tím je funkce 
reálného náhledu expozice jak na displeji, tak v hledáčku. 
Díky tomu, že se obraz do hledáčku promítá přes snímač, 
vidíte v něm nejen světla a stíny, ale také reálné barvy, jak 
budou vypadat na fotografii ještě předtím, než zmáčknete 
spoušť. Určitě neříkám, že klasické digitální zrcadlovky patří 
do starého železa, ale to, že mnoho kolegů z teamu Megapi-
xelu podlehlo sladkému mámení bezzrcátkových systému 
napovídá, že tento systém je plnohodnotným řešením
v oblasti digitální fotografie. A ne, že bych chtěl nějak shazo-
vat fotografické dovednosti zmiňovaných kolegů, ale udělat
s bezzrcadlovkou blbou fotku je opravdu kumšt.

Dříve každý srovnával bezzrcadlovky se zavedeným konceptem zrcadlovek, 
jejichž historie sahá až do éry kinofilmu, a ke všemu ten divný název.
BEZ – ZRCADLOVKY. Jako by jim snad něco chybělo. Jak ze samotného 
názvu vyplývá, to „něco“ je zrcátko. Možná to 
někoho překvapí, ale to samo o sobě nemá 
na kvalitu výsledné fotografie vůbec žádný 
vliv. Ba co víc – v některých ohledech může 
být absence zrcátka výhodou.

Autor: Martin Lukeš 
lektor fotografických kurzů
a šéfeditor on-line galerie 
Megapixel
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Kurzy

N aše kurzy jsou určeny jak začátečníkům, kteří se 
s focením a natáčením teprve seznamují, tak i zkuše-
nějším tvůrcům, kteří by rádi prohloubili své znalosti. 

U nás si vyberete kurzy zaměřené na portrét, street foto, HDR, 
nebo třeba postproces a video. Snažíme se stále rozšiřovat 
naše portfolio, aby každý našel to, co hledá.

Na kurzech si také užijete přátelskou atmosféru v kolektivu 
lidí, které spojuje stejná vášeň v oblasti foto/video tvorby. 

Nenašli jste, co jste 
hledali?

Neváhejte se na nás obrátit 
a napište nám své tipy na:
kurzy@megapixel.cz.

Jsme otevření přáním zákazníka 
a vděční za každý názor a zpět-
nou vazbu.

Osobní přístup
Rádi vám poskytneme individu-
ální školení přímo na míru.

Individuální kurz nabízí osobní 
přístup lektora přizpůsobený va-
šim přáním a požadavkům. Mů-
žete si domluvit konkrétní datum 

a čas, probrat více témat najednou nebo uspořádat školení 
ve vašich prostorách. Kurzy umíme připravit jak pro jedno-
-tlivce, tak celý tým. 

Využijte čas doma ke vzdělávání?
Nově nabízíme také individuální on-line kurzy na míru. Z po-
hodlí vašeho domova se spojíte s lektorem a výuka může 
začít. Veškeré podrobnosti vám rádi zodpovíme prostřed-
nictvím emailu.

Neváhejte nás kontaktovat na kurzy@megapixel.cz.

Vzdělávejte se s námi a posouvejte 
hranice sv ých dovedností
Chcete pořizovat lepší snímky a videa přesně podle 
svých představ? Naši zkušení lektoři vám poradí, jak na 
to. Přijďte se zdokonalit v kurzech Megapixelu a tvořte 
přesně taková díla, jaká jste si vždycky přáli. Můžete se 
těšit na praktické ukázky, interakci s lektorem a spoustu 
cenných informací. Dosahujte stále lepších výsledků.

Autor: Diana Senová
koordinátorka fotoškoly

Foto: Jakub Caha
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Darujte víc než jen dárek
Focení je stejně jako jiné dovednosti během na dlouhou trať. 
Nespočet žánrů, které si lze osvojit, spousta věcí, které se
můžete naučit. Nic není zadarmo a skvělý fotograf z nebe ne-
spadl, proto máme celou řádku fotografických kurzů na téma 
focení, natáčení i postprodukce. Kurzy jsou jedním z nejlep-
ších dárků, protože nabyté vědomosti vám už nikdo nevezme. 

Zaostřete na obdarovaného
Jezdí váš blízký na kole, leze po skalách nebo se věnuje jiným 
adrenalinovým aktivitám? Pořiďte mu akční kameru, se
kterou může třeba i pod vodu. S ní bude snadné sdílet své 
zážitky s přáteli a rodinou, jako by tam byli s ním. Chcete daro-
vat foťák a nevíte, kam sáhnout? Zapátrejte v paměti, jak daný 
člověk tráví čas. Chce fotit všude a nosit si kompakt v kapse či 
kabelce, nebo mu naopak nevadí tahat se s těžší zrcadlovkou, 
kterou pak upevní na stativ a počká si na západ slunce? 

Párty nadšenci určitě ocení instax, aby si z každé akce přilepi-
li vzpomínku třeba do fotoknihy nebo připnuli na nástěnku. 
Pokud máte v okolí někoho, kdo stále básní o tom, že by se 
chtěl nechat vyfotit, ale nemá odvahu to konečně zrealizovat, 
objednejte mu focení od profesionálního fotografa. Jestli vy 
sami fotíte, určitě nezapomínejte, že skvělým dárkem může 
být vámi vyfocený snímek na plátně či v rámečku. Nápadů je 
zkrátka nespočet. Stačí jen sledovat, o čem naši nejbližší bá- 
sní a co rádi dělají ve volném čase.

Darujte možnost volby
Jestli si opravdu nevíte rady, co pořídit z tak široké nabídky 
dárků z foto světa, nechte obdarovaného, ať si svůj dárek
vybere sám. Dárkový poukaz může využít jak na techniku, tak 
na kurzy a vy budete mít jistotu, že nešlápnete vedle.

Jak v ybrat vánoční dárek
Někdy je opravdový oříšek vybrat milovaným osobám dárek, 
který skutečně využijí a zároveň z něj budou mít radost.
Pro nadšence foto a video světa je ale výběr dárků 
opravdovou radostí. Že nevěříte?  

Foto: Drahomíra Pechanová Foto: Tomáš Prášek

Autor: Monika Alinčová 
šéfredaktorka magazínu

Tipy
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Tipy

Nezapomínejte na příslušenství
Pokud nejste zrovna v balíku, nezoufejte. Velkou radost mů-
žete udělat i vhodným příslušenstvím. Designový fotobatoh, 
do kterého fotograf vše pohodlně uloží, záznamová karta, 
pouzdro na objektiv, stativ či externí zálohovací disk... 
Možností je nespočet a pokud si nebudete vědět rady, může-
te využít náš online chat, ve kterém vám rádi poradí naši
specialisté. Tak konec nekonečnému vzdychání “co by komu”
a pusťte se do toho na megapixel.cz. 

Foto: Lucie Lízlerová

Foto: Tomáš Sysel
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Marti, co tě na tvé práci nejvíc baví?
Baví mě na tom hrozně moc věcí. Jednak ta různorodost – jiný 
make-up člověk dělá na fashion editorial a jiný pro nevěstu. 
Boží je to, jak poznávám nové lidi, místa, cestuji... Užívám si tu 
kreativitu, kterou make-up poskytuje, je to pro mne forma
relaxu. A v neposlední řadě jsou to samozřejmě reakce spoko-
jených klientek. To je k nezaplacení. :)

Jaké ze zajímavých fotoprojektů, na kterých si praco-
vala, si vybavíš jako první?
Je těžké něco vypíchnout. V hlavě mi hodně utkvělo natáčení 
reklamy na pralinky Ferrero, kdy se celé náměstí pokrylo faleš-
ným sněhem. Letos v zimě jsem byla v Dominikánské republi-
ce, kde se fotil katalog prádla na exotických plážích.

Na foto make-upu se dá často dost vyřádit, jaké si vy-
bavuješ nejvíc crazy líčení, které si měla vytvořit?
Myslím, že to bylo na jeden fashion editorial do časopisu.
Modelce jsem celý obličej pokryla glittery. :) Podle mě to sun-
davala ještě týden… Jo a nebo nedávno si fotograf vymyslel, že 
by bylo fajn, kdyby modelka měla na sobě otisky rudých rtů. No
a byli jsme tam jen já, fotograf a modelka. Takže jsem se toho 
musela ujmout a olíbat modelce hlavu. :D

Jak tvé fotky vznikají? Máš většinou svou práci
zdokumentovanou fotografem, se kterým zrovna 
spolupracuješ, nebo jsi hrdý vlastník foťáku a líčení si 
fotíš i sama?
Je to různé. Ve většině případů fotím jen na mobil, je to pro mě 
nejrychlejší a nejjednodušší. Navíc mám pocit, že obecenstvo 
na instagramu to má radši – lidé tyhle fotky vnímají jako
opravdovější. Fotka z profi foťáku už je pro ně vyretušovaná
a nedokážou se s tím tolik ztotožnit. Ale samozřejmě pokud jde 
o ty dokonalé beauty fotografie, ráda spolupracuji s fotografy, 
kteří ten make-up dokáží patřičně zachytit.

No a poslední dobou se snažím i fotit sama, mám úplně obyč 
zrcadlovku a jedu dost metodu pokus omyl. :D Jo a taky neu-
mím retušovat, takže tady to bude ještě dlouhá cesta. :D Ale 
moc mě baví, že tu fotku tvořím komplet sama od nápadu, 
přes make-up, vlasy, doplňky atd.

Pro mě  je  dobrá fotk a taková, k terá 
vzbudí emoce, ř ík á Marta Šantorová
Není to fotografka, ani filmařka, ale její povolání
s obojím velmi úzce souvisí. Její práce se objevila 
na titulkách časopisů a rukama jí prošly tváře 
českého showbyznysu jako Dana Morávková, 
Andrea Kalousová nebo Kamila Nývltová. Vzala 
jsem si na paškál vizážistku se zlatýma ručičkama, 
Martu Šantorovou Rajohnson.

Autor: Monika Alinčová 
šéfredaktorka magazínu

Foto: Miroslav Hušek | MUAH: Marta Šantorová
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Protože jsi tak trochu z fotobranže, ale ne zas tak
úplně, zajímal by mě tvůj názor. Jak se podle tebe
pozná dobrá fotka?
Ježiš, to není úplně lehká otázka. Samozřejmě jsou tu nějaká 
pravidla, co se týká technické stránky fotografie... Ale pro mě je 
dobrá fotka taková, která vzbudí emoce. :)

Během své práce ses určitě setkala se zajímavými
lidmi. Kdo tě v poslední době zaujal, inspiroval nebo 
překvapil?
Alberta Černého s Bárou Podzimkovou, oba nejvíc milí lidé. 
Nebo Bára Basiková byla strašně fajn na focení. Jo a Andrejka 
Kalousová je například pro mě totální zjevení – je dokonale 
krásná, milá, s ničím nemá problém a ještě je talentovaná vše-
mi směry.

Kromě toho, že si skvělá vizážistka a vlasová stylist-
ka, věnuješ se i tanci a taky jsi manželka a máma.
Jak zvládáš svůj time management?
Noo je to fuška, vyžaduje to neustálé plánování, až mi z toho 
jde občas hlava kolem. Ale mám úžasného manžela, který zvlá-
dá péči o našeho chlapečka s přehledem, a taky máme skvě-
lou chůvu. Jinak bych se určitě nemohla svojí práci věnovat
v takovém rozsahu…

Bylo to, co děláš vždycky tvým přáním? Co si přála
dělat malá Martička? :)
No tak na tohle jsem se musela zeptat svojí mamky, protože já 
si to vlastně nějak nevybavuju. A mamka taky neví. :D Závodně 
jsem tancovala, takže to u nás bylo hlavní téma. Ale mám vy-
studované jazyky na filozofické fakultě, takže být vizážistkou 
jsem úplně neplánovala. To se stalo nějak samo přirozeně. A je 
to boží. :)

Jaké projekty, na které se těšíš, tě v blízké době čeka-
jí?
Čeká mě focení kampaně pro kadeřnické studio, kde bude
figurovat hodně barev a mám absolutně volnou ruku. :) Takže 
se vyřádím.

Když k tobě bude chtít jít někdo v blízké době na kurz 
a přiučit se v oblasti make-upu, co má pro to udělat?
Poskytuji kurzy osobního líčení, kde radím, jak sám sebe nalíčit 
na den, na večer, poradím s výběrem odstínů apod... Takže se 
stačí ozvat na instagramu nebo facebooku a domluvit si ter-
mín. :)

Foto: Richard Nowak | MUAH: Marta Šantorová

Foto: Zdeněk Buchlák | MUAH: Marta Šantorová
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Chci nejlepší tablet

Na jaře letošního roku nám Apple představil nový profesio-
nální tablet iPad Pro, a to společně s klávesnicí Magic Key-
board. Hned v první řadě je potřeba zdůraznit slovo „Pro“, 
tedy iPad pro skutečné nadšence nebo lidi, kteří chtějí na-
hradit svůj stávající počítač. 

Nový iPad Pro je opět k dispozici ve dvou velikostech – 11“
a 12,9“. Na zadní straně nově nalezneme o čočku navíc, tedy 
ultraširokoúhlý objektiv, který fotí stejně jako iPhone 11. 
K iPadu Pro samozřejmě patří i Apple Pencil a klávesnice.
Na výběr máte dvě – Smart Keyboard Folio nebo zmíněnou 
Magic Keyboard. Rozdíl je patrný. Magic Keyboard má
samostatný trackpad pro ovládání. Zkrátka splněný sen
každého člověka, co se chce zbavit svého Windows počíta-
če. V případě iPadu Pro máte na výběr dvě barvy a různé 
kapacity. S iPadem Pro nemůžete udělat chybu. 

Vyberte pod stromeček ten prav ý 
Apple dárek

Vánoce jsou za dveřmi a možná máte doma nebo ve svém 
okolí nadšeného Apple fanouška, kterému by udělalo radost 
nějaké nové železo s logem nakousnutého jablka. Ostatně, 
Apple nás letos vůbec nešetřil a celý rok nám sázel jednu 
novinku za druhou. Máme zde hned čtyři nové iPhony, nový 
iPad Pro/Air a samozřejmě Apple Watch.
Co a pro koho vybrat?

Chci iPad na všechno

Hledáte naopak univerzální iPad, který je barevný, moderní 
a má vše, co potřebujete? Pak je tu zbrusu nový iPad Air, 
který se v mnohém inspiroval u svého kolegy iPadu Pro. 

iPad Air má fantastický 10,9palcový Liquid Retina displej
a nadupaný čip A14 Bionic, který si poradí s jakoukoliv apli-
kací či hrou. iPad Air tak skutečně potěší i profesionály.
Novinkou je integrované Touch ID tlačítko do horního zapí-
nacího tlačítka. I díky tomu je displej od kraje ke kraji. 

iPad Air je neuvěřitelně rychlý a pohotový. Můžete k němu 
připojit 2. generaci Apple Pencil či klávesnici Magic nebo 
Folio Keyboard. iPad Air se stane vaším ateliérem – můžete 
kreslit, psát, editovat fotky/video, hrát hry nebo pracovat. 
Uvnitř naleznete nejnovější WiFi 6 a samozřejmostí je i pod-
pora LTE modelu. Prostě paráda. A ty barvy!

Autor: Filip Brož
externí redaktor
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Apple Watch

Svého blízkého či sebe můžete potěšit i novými jablečnými 
hodinkami. Vůbec poprvé Apple představil Apple Watch SE, 
které koncepčně vychází z páté generace. Můžete se spo-
lehnout, že se jedná o nejlepší vstupní zařízení do světa 
chytrých hodinek. 

Pro náročnější uživatele či lidi, kteří chtějí upgrade, tu máme 
Apple Watch 6, a to v několika barvách. Za pozornost jistě 
stojí RED edice a modrý odstín. Nová generace umí měřit 
nově okysličení krve, má stálý výškoměr a ještě lepší displej. 
A co teprve ty nové řemínky!

Z naší nabídky si prostě vybere každý, ať už jste nadšenec, 
obyčejný uživatel nebo profesionál, který potřebuje kvalitní 
vybavení. Přijďte na některou z našich prodejen nebo vybí-
rejte na našem eshopu. 

iPad, iPhone nebo Apple Watch?

Chci nový iPhone

Kdo by nechtěl pod stromečkem nalézt nový iPhone. Letos 
jsme si sice museli počkat o něco déle, ale vyplatilo se. Má-
me tu hned čtyři nové modely – iPhone 12 Mini, iPhone 12, 
iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. Seřadil jsem je rovnou 
dle velikosti a ostatně i dle ceny. 

Hledáte malý, rychlý a moderní telefon, který má podporu 
5G? Pak je tu pro vás iPhone 12 Mini! Zlatá střední cesta? No 
přeci iPhone 12. Chcete to nejlepší, pak je tu pro vás mode-
lová řada Pro. 

Všechny iPhony 12 mají zcela nový design, který vychází
z dnes již legendárního iPhonu 4. Uvnitř se skrývají nejno-
vější procesory a pomocí foťáku zachytíte klidně polární
záři. Ostatně, fotografie byly vždy největší doménou nových 
iPhonů. 



Rok
s megapixelem

Výzvy,
zkušenosti,
inspirace
a hodnotné ceny!

Soutěžte s námi o nejlepšího fotografa
a videomakera roku. Na vaší cestě soutěží 
se setkáte se zajímavými tématy, poznáte 
garanty jednotlivých kol a zúčastníte se 
inspirativních besed a workshopů. Posuňte 
své schopnosti zase o kus výš, probuďte
v sobě soutěžního ducha a v neposlední 
řadě si zahrajte o lákavé ceny.

Rok s megapixelem
Foto: Ondra Mašek


