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Galerie

Ga ler ie Meg api xel, m ísto pro v aši
t vorbu, feedbac k a i nspi raci
Buďte součástí fotografické komunity a sdílejte své snímky v naší Galerii. Diskutujte o své
tvorbě s ostatními fotografy a videomakery, dejte feedback dalším tvůrcům nebo
se přijďte prostě jen inspirovat. Pojďme rozvíjet umění fotografie společně.

Concentration | Jan Burkert

Portugalská pláž | Kryštof N.

Exotická kráska | Šárka Parkes

Naši g a ler i i
t voř íte
v y!
megapixel.cz/galerie
Malé – hlavní město | Bedřich Hrstka

V růžovém moři | Martina Valihrachová
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Loďka | Marcel Binder

Ammie Portugal | Petr Huser

Léto budiž pochváleno | Irena Řezáčová

Editorial

Jsme t u s v á m i už 20 let
Když se řekne léto, člověku to automaticky zvedne náladu, a fotografovi obzvlášť. Denní světlo s námi vydrží o pár hodin
déle, počasí nám trochu více přeje a příroda žije aktivnějším životem. Po měsících, kdy jsme byli zavření doma, se konečně
můžeme trochu nadechnout. Pojďme se společně ohlédnout za nedávnými foto a video novinkami, probrat nejoblíbenější
značky a jejich vývoj, načerpat tipy pro svou tvorbu a začíst se do zajímavých rozhovorů. Přejeme vám pozitivně naladěné
léto plné negativních testů na covid. :)
Děkujeme, že jste s námi. Už 20 let!							
									

Šéfredaktorka Monika Alinčová
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Rozhovor

Zá k a z n ic k á spokojenost
v Meg api xelu nen í jen pr á zdná
f r á ze, ř í k á majitel Tomáš M atějček
Foto a video specialista Megapixel pod
vedením Tomáše Matějčka slaví 20. jubileum.
Tohoto výročí se “Megáč” dočkal nejen proto,
že nabízí výbavu od prvního snímku až po
výsledné úpravy, ale také proto, že své
zákazníky edukuje, inspiruje a vytváří
komunitní prostředí, ve kterém je jejich
vášeň bude zkrátka bavit.
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Autor: Monika Alinčová
šéfredaktorka magazínu

Rozhovor

Tomáši, stojíš v čele firmy, která se na trhu drží již
20 let. Megapixel zná snad každý, kdo se aspoň trochu
zajímá o focení a natáčení. V čem je podle tebe ten
základní kámen úspěchu a důvod, že se “Megáč” drží
a prospívá již dvě desetiletí?
Jsem přesvědčený o tom, že máme skvělou firemní kulturu
a tah na branku. Milujeme svoji práci a “makáme”. Hlavní
prioritou je zákaznická spokojenost, což v Megapixelu není
jen prázdná fráze, ale hlavní indikátor úspěchu, který
měříme metodikou NPS. Až pak se díváme na byznysové
parametry, jako jsou zisk a obrat za prodané zboží. Navíc
dokážeme spojovat a vytěžovat témata a příležitosti tam,
kde to nejde vyřešit snadno.
Říká se, že každému úspěchu předchází i nějaká ta
zaškobrtnutí. Byla někdy chvíle, kdy jsi to chtěl vzdát
a vykašlat se na podnikání? Co ti v takových momentech dodává sílu a hlavně chuť jít dál?
Takové myšlenky jsem neměl nikdy. Každý problém má své
řešení. Hledání východisek a nových příležitostí je jedna
z věcí, která jak mě, tak moje nejbližší spolupracovníky,
opravdu hodně baví. Nepřešlapujeme na místě, ale kontinuálně inovujeme.
Když se řekne Megapixel, spousta lidí si vybaví pouze
prodej foťáků. To už ale dávno není jediné, co v této
speciálce zákazníci nakoupí. Kromě fotoaparátů, kamer, objektivů nebo třeba stativů tady zákazník
sežene i grafické tablety, notebooky, monitory, audio
výbavu nebo třeba dalekohledy. Plánuješ posílit
sortiment o další kategorie?
Určitě ano. Jsme foto a video speciálka, ale naše dlouhodobá vize je být “hračkářstvím pro dospělé”. Jsme tady pro
všechny, kteří chtějí tvořit digitálně a zaznamenávat svoje
vášně a koníčky.
Široký sortiment není jediný benefit. Kromě placených kurzů nebo workshopů najdeme na webu
megapixel.cz Magazín, kde je spousta skvělých článků. Velice aktivní jste i na YouTube. Vlastně radíte
zákazníkům nejen, jak si produkt vybrat, ale také jak
ho používat, a to je velká přidaná hodnota. Vyplatí se
vám to vůbec?
Nás to hlavně jako fotografy a videonadšence samotné baví.
Pro mnoho z nás je práce koníčkem, a tak se nám to vyplácí
už jenom proto. Zároveň jsme přesvědčení, že bez zábavy
a inspirace pro komunitu, bychom nebyli úspěšní v prodeji
zboží, a proto je to v pořádku i ekonomicky.

F O T O A V I D E O S P E C I A L I S TA

Čím se Megapixel liší od konkurence? V čem je jeho
největší hodnota?
Naše konkurence je skvělá. Ať už jsou to menší speciálky,
anebo giganti typu Alzy či Datartu. Všichni posouváme
kvalitu svých služeb rychle dopředu. Z toho těží hlavně
zákazníci, ale nám to pomáhá neusnout na vavřínech.
Vlastně jsem hrdý na to, že jsme se svým malým dílem
podíleli na úspěchu české e-komerce scény, která se napříč
celým trhem těší velké důvěře a oblibě zákazníků. V porovnání s jinými okolními zeměmi jsme eshopovou velmocí.
To, čím se lišíme, je náš skvělý tým odborníků na prodejnách, se kterými se můžete radit i diskutovat. Již zmíněný
Magazín se spoustou edukativních článků, Galerie plná
úžasných snímků nebo YouTube kanál, kde představujeme
novinky i tipy na používání či nastavení techniky. Chceme
dát zákazníkům mnohem víc, než jen vhodné vybavení.
Jak ovlivnila Megapixel pandemie koronaviru? Bude
mít na firmu dopad v následujících letech?
Pandemie nám pomohla udělat rozhodnutí, která jsme delší
dobu odkládali. Věřím, že navenek nejsou škrty v rozpočtu
patrné, ale nebylo to jednoduché období. Některým segmentům se během platnosti omezení dařilo ve srovnání
s předchozím obdobím lépe, ale u foto a video techniky
tomu tak bohužel nebylo.
Každopádně jsme se s tím vypořádali statečně. Máme čistý
stůl a pěkné ambice. Těším se, jak si za dva roky vyhodnotíme aktuální cíl, kdy chceme krizi využít jako obchodní
příležitost.
Když zkusíme nahlédnout do budoucnosti, co by sis
přál, aby se o Megapixelu psalo u 30. výročí?
Přál bych si, abych u toho stále byl, stejně jako většina mých
kolegů. Máme skvělý tým. Někteří z kolegů jsou se mnou již
od roku 2004 a firma jim stejně jako mně přirostla k srdci.
Chtěl bys ještě na závěr něco vzkázat čtenářům?
Chci hlavně poděkovat. Za všechno!

—
Dí k y, že
jste v tom
s ná m i.
—
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Foto novinky

L av i na objek t iv ů Sony
Letošní jaro v Sony vůbec nezaháleli. Nové
objektivy se na nás jen valily a my psali jeden
článek za druhým. Pojďme si tedy shrnout,
čím se tento rok bude fotit a co by vám
nemělo uniknout.

Autor: Tom Kalous
specialista na fototechniku

Obě skla jsou velmi robustně postavena, takže vydrží nápor
při vašem každodenním focení. A aby vás v ničem neomezovala, tak jsou utěsněna proti prachu i vlhkosti, takže můžete
fotit nonstop. Co se mi líbí, je volitelné tlačítko, které
si naprogramujete dle libosti a urychlíte si tak nějaký krok
při nastavování funkcí. Abychom jenom nechválili do nebes,
tak mě dost znepokojilo, jak “lehce” jde točit clonovým
kroužkem. I když jsem měl zapnutou funkci “Click”, tak stačilo trochu zavadit a změnila se mi clona. Abych tomuto
nechtěnému jevu zabránil, přepnul jsem clonový kroužek
do režimu “A” (automat), kdy otáčení dost ztěžkne a clonu
si nastavíte voličem přímo ve foťáku.

J

iž před dvěma lety představený objektiv 24 mm f/1,4 GM
naznačil, že se chystají velké věci. A taky jo! Po delší odmlce jsme se dočkali dalších 2 pevných skel s označením GM.
Jako první byl letos představen Sony 35 mm f/1,4 GM, který
podle mě udeřil hřebík přesně na hlavičku. Tohle ohnisko je
mezi fotografy i kameramany totiž jedno z nejoblíbenějších,
a když ještě přidáme krásnou světelnost f/1,4 plus označení
G-Master, tak dostáváme perfektní kombinaci, kterou už
nebudeme chtít pustit z ruky!

Ještě než vám ale povím, v čem je tohle sklo dobrý, musíme
si představit také Sony 50 mm f/1,2 GM. To je totiž také
novinka, která má stejné parametry, je skoro stejně velká,
a navíc má světelnost f/1,2, což z ní dělá “bokeh mastera”
a všem portréťákům spadne brada!
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Cena za GMka je trochu vyšší, ale je třeba brát v potaz, že se
jedná o profi skla, která jsou precizně zpracovaná a nenechají vás ve štychu!
Já asi 35 mm GM vynechám. O čem ale často přemýšlím, je
přechod z mého současného Sony 55 mm f/1,8 právě na
50 mm f/1,2 GM. Ne z důvodu světelnosti, ale z důvodu
větší velikosti kvůli držení a stabilitě při natáčení. Dále kvůli
lepší odolnosti a utěsnění proti prachu a vlhkosti. A hlavně
kvůli ostřícímu kroužku, který je na nové padesátce
mnohem lépe zpracovaný, tudíž se mi bude lépe a přesněji
manuálně ostřit ve videu. To, že objektiv nabízí tak malou
hloubku ostrosti, programovatelné tlačítko a clonový kroužek, už je jen příjemný bonus navíc.
Cestujete nebo fotíte ve městě a na velikosti objektivu vám
záleží? Pak pro vás máme dobrou zprávu! V Sony také
představili trojici malých pevných objektivů, které jsou
ideální na celodenní nošení, kdy je pro vás důležitý každý
gram i centimetr. Jedná se o 24 mm f/2,8, 40 mm f/2,5
a 50 mm f/2,5 G. Všechny nabízí vysokou kvalitu obrazu
a nádherný efekt bokeh. Mají intuitivní ovládání a podle
mého jsou také ideální volbu pro začátečníky, kteří chtějí
fotit portrét. Za cenu necelých 19 tisíc tak dostanete hodně
muziky.
Tak co, budete upgradovat techniku?

Služby

Buď te Meg a s naší m
zá k a z n ic k ý m prog r a mem
Získejte nadstandardní služby a výhody v rámci našich
zákaznických programů Mega a Mega+. Výhody můžete
rovnou čerpat ve svém zákaznickém účtu.
•

vrácení zboží i z offline objednávek
až do 30 dnů

•

Doprava zdarma i přes PPL
a Zásilkovnu

•

čištění snímače zdarma až 2× za rok

•

Sleva na pronájem ateliéru

•

Slevy na fotokurzy až 20 %

•

Větší bonus při výkupu na protiúčet

•

Slevy na tiskové služby až 15 %

•

Profil v Galerii

A ještě mnohem víc…

+

Zjistěte, na co máte nárok a využívejte své
výhody už dnes
Kompletní přehled výhod, na které máte nárok najdete na
megapixel.cz/zakaznicky-program, odkud se snadno prokliknete na souhlas s marketingovým oslovením, který je tím
jediným, co vás dělí od nadstandardní péče.
M E G A P I X E L . C Z

Díky marketingovému souhlasu budete mít pravidelný
přehled o novinkách ze světa foto a video techniky a budete
mít přístup k celé řadě zajímavých článků z naší fotoporadny.
Také vás budeme pravidelně informovat o našich kurzech,
besedách, workshopech a dalších zajímavých akcích.
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Naše tipy

Vy užijte kou zlo slu nečn ích paprsk ů
Víte, co skrývá za významem výrazu FOTOGRAFIE?
V podstatě jde o složení dvou řeckých slov.
FÓS = světlo a GRAFIS = štětce. Doslovně by se to
tedy dalo přeložit jako kreslení světlem. A právě
o paprscích světla, tedy o tom skutečném
světelném štětci, dnes bude řeč.

Autor: Martin Lukeš

lektor fotografických kurzů
a šéfeditor Galerie Megapixel

Foto: Marek Ondráček

Foto: Jan Bavor

Čarování se sluncem

Jak vzniká hvězdicový efekt

Jedním ze způsobů, jak do fotografie dostat nějaký zajímavý
světelný efekt, je vytvořit si zdrojem světla hvězdičku tvořenou paprsky slunce, nebo jiného světelného zdroje. Taková
světelná hvězdice je velmi zajímavým výtvarným prvkem,
který může oživit vaše fotografie napříč žánry. Pracovat se s ní
dá v krajině, při fotografování portrétů, architektury, produktové fotografie, nočních snímcích, ale stejně tak i při makru,
sportu, nebo reportážích.

Sluneční paprsky orientované do hvězdice a vycházející
z jednoho bodu jsou ve skutečnosti vedlejším produktem
optické vady, která se nazývá difrakce. Tento efekt vzniká při
průchodu světla malým otvorem, v našem případě hodně
zacloněným objektivem. Světelné paprsky se začnou lámat
o hrany malých lamel, jejichž soustava je součástí clonového
mechanismu. To způsobí rozptyl světla, jenž tvoří geometrický stín, který se následně promítá na snímač fotoaparátu.
Tedy i na fotografii v podobě hvězdicového tvaru. Celé kouzlo
tedy spočívá v tom, že zacloníte objektiv.

Mnoho začínajících fotografů si myslí, že jde o nějaký trik,
který vzniká v počítači pomocí Photoshopu, či jiného pokročilého editoru. Jiní zase hledají ten správný filtr, který by jim
takové hvězdičky vykouzlil. Jde to sice obejít oběma způsoby,
ale ani Photoshop, ani hvězdicový filtr nejsou to pravé
ořechové. Existuje však třetí cesta, která je tou nejefektivnější,
a navíc k ní nepotřebujete žádné další příslušenství. Paradoxně vám stačí základní výbava, tedy fotoaparát a objektiv.
Nemusíte tedy pořizovat nic extra.
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V tomto bodě bych se ale rád zastavil. Na difrakci trpí
v podstatě každý objektiv, to ale neznamená, že by každý
vykresloval tak krásné hvězdičky, jak bychom si představovali.
Clona v kompaktních fotoaparátech a mobilních telefonech
není zdaleka tolik sofistikovaná, a navíc je v detailu poměrně
nepravidelná. Když se k tomu navíc přičte nízký počet lamel,
výsledkem jsou paprsky, které nepůsobí zrovna esteticky.

Naše tipy

Jednak je jich málo, mnohdy dva, nebo čtyři, a navíc mohou
být jednotlivé paprsky také velmi nepravidelné. Mnohdy jdou
i přes nějakou důležitou část fotografie. Když to řeknu jednoduše, vypadá efekt tak nějak vypelichaně.

nenajdete v žádných oficiálních ani neoficiálních parametrech k objektivu, a tak pokud chcete kouzlit se světlem, je
lepší si objektiv před nákupem vyzkoušet, ideálně přímo na
některé z našich prodejen.

V tomto směru jsou na tom o něco lépe pokročilejší kompakty
a vůbec nejlépe pak digitální zrcadlovky a bezzrcadlovky.
Ty mají navíc výměnné objektivy, takže si fotograf může zvolit
přesně takovou optiku, která vyhovuje nejen danému žánru,
ale také světelným podmínkám. A v neposlední řadě také
tloušťce jeho peněženky.

U některých objektivů vzniká hvězdička už při cloně F7,1
u jiných se objeví až při F16 a některé potřebují zaclonit na
maximum, což je obvykle clona F22. I to se vyplatí vyzkoušet
před nákupem. Lepší zkušenost mám s pevnými objektivy,
které mají dobrou světelnost a více lamel. Z těch jsou obvykle
paprsky jak podle pravítka, a dokonce se začínají objevovat už
při střední hodnotě clony.

Vyšší clona může
znamenat také
lehčí ztrátu
ostrosti

I levnější objektivy vždy nějakou tu hvězdičku vyčarují a určitě
vypadá lépe než z mobilu, ale i zde se může objevit nějaká ta
geometrická nepravidelnost. Některé objektivy mohou mít
jednotlivé paprsky zdvojené a jiné jich mají pro změnu moc,
takže se vytrácí taková ta čistá elegance. Bohužel tento údaj
F O T O A V I D E O S P E C I A L I S TA

Při hrátkách s hvězdičkami
je nutné pamatovat na dvě
důležité věci, které souvisí
se clonou. Tím prvním je
větší hloubka ostrosti.
V okamžiku, kdy zacloníte
u středního a kratšího
ohniska na clonu více než
F11, počítejte s poměrně
velkou hloubkou ostrosti
a proostřením celé scény.
Hvězdičky se proto nedají
kombinovat s rozostřeným
pozadím, které naopak
vzniká otevřením clony
objektivu.
No a druhým nešvarem
difrakce, kromě samotného ohýbání paprsků, je
menší ztráta vykreslovacích schopností objektivu.
Většina objektivů má nejlepší kresbu a ostrost
kolem střední hodnoty
clony, což je F6,3 až F11.
Ve chvíli, kdy zacloníte víc,
Foto: Igor Vozka
počítejte s tím, že se lehce
sníží ostrost, což bude patrné především v jemných detailech
a texturách. Musíte si tedy vybrat, zda je pro vás důležitější
hra s paprsky, nebo maximální ostrost fotografie.
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Očima fotografa

Ca non EOS R, budouc nost ji ž dnes
Na podzim 2018 se nám na trhu objevila první
vlaštovka tehdy nového systému EOS R. Byl to
dlouho očekávaný a příznivci Canonu vymodlený
přístroj s příznačným názvem. V té době málokdo
tušil, o jakou se jedná revoluci a co to přinese
v následujících letech.

Autor: Jakub Caha
specialista na fototechniku
a vedoucí prodejny

Ten nejmenší
Nejmenší variantou nadále zůstává model RP, který nabídne
skvělý poměr cena/výkon a zároveň plnoformátový snímač
v kompaktním těle. Následován je původním Rkem, které za
poslední dva roky prošlo velkým vývojem a nabízí tak funkce
jak pro pokročilé amatéry, tak poloprofíky. Znám však
osobně spoustu profesionálů, kteří jej nadále využívají.
V posledním roce se nám pak řady rozšířily o modely R5
a R6, oba primárně profesionální přístroje. Jeden s rozlišením 45 Mpx a 8K videem přinesl nový, svěží vítr a druhý, jeho
20megapixelový brácha pro uživatele, kteří tolik rozlišení
nepotřebují a využijí spíše rychlejší práci s fotoaparátem.

A co objektivy?

C

anon, podobně jako Nikon, byl v této době osočován,
že si nechává v bezzrcadlovkách ujet vlak, že nemá
žádný Full-frame model vyšší třídy a přeci jen, aktuální
5Déčko trošku ztrácelo dech v rámci současných modelů.
V tuto chvíli však s klidem můžeme říci, že za ty necelé tři roky
se Canon velmi rychle vypracoval zpět na přední pozici.

Co nám tedy řada EOS R nabízí?
4 různá těla a 20 nativních objektivů, včetně možnosti
využití adaptéru EF-R a následného použití dalších 70
aktuálních EF objektivů. Nesmíme však opomenout ani
druhovýrobce jako Sigma, Samyang, Tamron či Zeiss.
Do toho nám Canon oznámil vývoj dalšího těla, modelu R3
a roadmapu dalších 12 objektivů v řádu dvou let. Inu není
toho málo a nebojím se říct, že v tuto chvíli se již jedná
o velmi ucelený systém. Fotografové, kteří v době rozvoje
CSC od Canonu neutekli a zůstali mu věrní, chrochtají
blahem.
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Nechybí nám oblíbená Lka, ani běžné varianty. V zoomech
je pokryt rozsah od 15 až po 500 mm, nechybí oblíbené
verze 70-200 mm ve dvou verzích. Zajímavé a vyčnívající
jsou v tomto případě dva. Zoom 24-240 mm, který nabízí
zajímavý poměr rozsahu, kvality obrazu a velikosti, druhý
pak model 28-70 mm f/2. Ten je celkem macek, ale rozsahem je univerzální, s výbornou světelností a špičkovým
podáním výstupu.
Prime lenses, neboli pevné ohnisko má v tuto chvíli Canon
pokryté od 35 až po 600 mm. Za zmínku stojí určitě oblíbená 50 mm f/1,2, či 85 mm se světelností f/1,2, která se vyrábí
dokonce ve dvou verzích. Zapomenout však nesmíme ani
na novou 100 mm f/2,8 Macro či velmi zajímavou dvojici
600 mm a 800 mm f/11. Ty mají pevnou clonu umístěnou
celkem vysoko, kompenzuje to však vysoký dosah s výborným výkonem a přívětivou cenou.
Canonu se tak povedlo přes vlažnější začátek velmi rychle
zareagovat a přinést během velmi krátké doby ucelený
systém se zakomponováním nových trendů. Skvělé ostření
včetně ostření na oko, velmi kvalitní video a sestava skvěle
zpracovaných objektivů potěší nejednoho fotografa a jestli
někdo váhal s přechodem z DSLR na CSC, v tuto chvíli již
není důvod.

Mega značky

Meg a př ísluško
Pořiďte si kvalitní příslušenství, které doporučuje
11 z 10 zaměstnanců Megapixelu. Potřebujete
spolehlivou paměťovku, batoh pro bezpečné
a pohodlné nošení techniky, nebo stativ pro ostré
snímky? Naše Mega značky jsou tu pro vás.
Tenba pro vaši techniku
Batohy, brašny, kufry, či
všelijaké druhy pouzder
nabízí americká značka
Tenba. Léty ověřené produkty našimi zákazníky
i námi samotnými.

Autor: Adam Kahánek
produktový manažer

Shimoda, společník dobrodruha
Produkty značky Shimoda jsou na trhu teprve tři
roky. Za tu dobu si však
získaly srdce mnoha
dobrodruhů a mezi fotobatohy sklidily ocenění
jako nejlepší fotobatohy
vůbec.

Jedním z nejoblíbenějších batohů je Tenba Axis Tactical 20L.
I přes svou kompaktnost pojme velké množství techniky. Je
z kvalitních materiálů a balení s ním sdílí praktická pláštěnka. Kromě spousty kapes a úchytů, nabízí pohodlný přístup
k foťáku i z boku a místo pro až 15,6“ notebook. Jako bonus
si můžete vnitřek batohu rozvrhnout přesně tak, jak potřebujete.

Nejoblíbenějším batohem značky Shimoda je Action X50 ve
Starter Kitu s Core Unit Medium DSLR v2 modulem pro
techniku. Vydrží i to nejnáročnější zacházení, a navíc obstojí
v nejtěžších přírodních podmínkách. Je velmi prostorný,
takže pojme víc než jen techniku. Navíc je tak extrémně
pohodlný, takže ani s velkou náloží o něm téměř nebudete
vědět.

Benro pro ty nejostřejší záběry

Lexar pro bezpečné uložení snímků

Benro je tradiční značkou, která se zabývá
primárně výrobou stativů, se kterými vyhrála
mnoho ocenění po celém
světě. Minulý rok byly na
trh uvedeny špičkové
cestovní stativy se “zvířecími názvy”.
Sada stativu Benro Rhino 05C s kulovou hlavou VX20 má po
složení pouhých 35 cm a po maximálním vytažení naopak
až 140 cm. Díky karbonovému provedení váží jen 1 240 g.
Hravě si poradí i s trochu těžší technikou a pro lepší stabilitu
můžete na připravený háček pověsit například batoh.

F O T O A V I D E O S P E C I A L I S TA

Jednou z tradičních značek mezi fotografy je
i Lexar. Tato společnost
nabízí primárně paměťové karty vysoké kvality,
u kterých opravdu nemusíte mít žádné obavy
o bezpečnost svých
snímků.
Taková karta Lexar SDXC 128GB 1066× nabídne výborný
poměr cena/výkon, rychlost čtení/zápisu až 160/120 MB/s
a hlavně dostatečnou kapacitu pro snímky ve vysokém rozlišení, ať už foto, či video.
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Naše tipy

Ja kou te ch n i k u sba l it na dovolenou
a neb Připrav te se na vše ch no
Poznávání světa se nyní stalo cenově dostupné,
a pokud se dodržují všechna psaná i nepsaná
pravidla, je také bezpečné. Spousta lidí cestuje právě
proto, že někde viděli fotku či video z místa, které
touží navštívit. Tak foťte a natáčejte i vy a inspirujte
tím vaše kámoše, rodinu a všechny ostatní!

Autor: Tom Kalous
specialista na fototechniku

Foto: Tom Kalous

S kompaktem bez starostí
Kompaktní foťák je zajetá klasika, kterou nikdy nic nezkazíte!
Volbu modelu bych určil dle druhu použití. Pokud si chcete
jen tak cvakat rodinku, nějakou tu krajinku a zároveň
nechcete utratit moc peněz, doporučuji zvolit například
Sony RX 100 III nebo Canon G7X. S těmito malými kompakty
máte zaručeno, že je můžete nosit stále u sebe, a to bez
větší námahy. Díky jednoduchosti a intuitivnímu ovládání
vyfotíte v automatickém režimu parádní fotky bez složitého
nastavování.
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Moderní kompakty už v dnešní době dosahují kvality profesionálních fotoaparátů. Mají světelné objektivy (vhodné
i pro focení po soumraku) s ideálním rozsahem na vyfocení
památek, krajiny i portrétů. Jejich ostřící systém se postará
o to, aby byly vaše fotky ostré bez sebemenší námahy. Mnoho z nich také disponuje funkcí natáčení, takže si z dovolené
nebo výletu přivezete také vzpomínkové videozáběry.

Tvořte bez zábran
Pokud si s fotkou či videem rádi hrajete, a to nejen při focení
či natáčení, ale také následně v počítači, zvolte cestu pokro-

Naše tipy

čilejší zrcadlovky nebo bezzrcadlovky. Ta vám nabídne poloautomatické režimy nastavení nebo dokonce plné ovládnutí
fotoaparátu v režimu “Manuál”. Máte svobodnější ruce
a můžete tvořit bez zábran. Typickým příkladem je Nikon
Z50, který má také kompaktní rozměry, ale díky APS-C
snímači máte mnohem větší možnosti. Pokud byste chtěli
něco profesionálnějšího, podívejte se třeba na Sony A7 III.
To je momentálně nejprodávanější bezzrcadlovka, která si
hravě poradí s fotkou i s videem.
Jestli chcete vsadit na klasiku a potřebujete k životu zrcátko,
pak bych volil Nikon D750 nebo Canon 6D Mark II. Tyto
modely nestárnou!

Čeká vás velká zábava?
Pokud se chystáte na cestách něco slavit, ať už je to svatba,
narozeniny a nebo si chcete pověsit fotky na lednici, pak
bych vám poradil fotoaparát Instax. Ten je věhlasně známý
a populární díky okamžitému vytisknutí fotek.
Tyto fotoaparáty jsou především velice jednoduché na
obsluhu, nemusíte nic složitě nastavovat a stiskem jednoho
tlačítka máte fotku cobydup! Jejich pořizovací cena je malá
a za těch pár korun kvalitně pobavíte nejen sebe, ale i své
známé a kamarády. Zajímavé tipy, co s fotkami z instaxu,
najdete na straně 18.

Akční dovolená? Není problém!
Chystáte se na dovolenou, na které se nebudete “válet”?
Vyrážíte za sportem a chcete všechno zaznamenat? I pro
vás máme na výběr! Akční kamera DJI Osmo Action má velice odolnou konstrukci, takže odolá drobnějším nárazům
a hlavně s ní můžete i do vody bez nutnosti použít voděodolný kryt. Samostatné Osmo Action totiž můžete vzít až
do hloubky 11 metrů a prozkoumávat s ním podvodní svět!

Jestli jezdíte na kole, tedy především horském, už nebudete
muset řešit roztřesené záběry. O ty se totiž postará vestavěná stabilizace RockSteady. No a aby akce byla akcí, tak
nesmí chybět zpomalené záběry. DJI Osmo Action umí
natočit až 60 snímků za sekundu v TOP kvalitě, tedy 4K a až
240 snímků za sekundu ve Full HD!

Poznejte svět z ptačí perspektivy
Že nevlastníte letadlo? Nevadí, stačí vám pořádný DRON!
Pokud dodržujete určená pravidla, zažijete s dronem
nevídaná dobrodružství. Já osobně jsem si nedávno jeden
koupil a mám z něj obrovskou radost. Dovolí mi vyfotit věci,
které bych ze země nikdy cvaknout nedokázal a můžu díky
němu hledat originální kompozice.
Pokud chcete létat bez větších starostí, pořiďte si DJI Mini 2.
Váží méně než 250 gramů, takže je lehký zhruba jako
průměrný smartphone. Díky tomu je výjimečně přenosný
a řadí se do nejnižší a nejbezpečnější hmotnostní třídy dronů, což pro mnoho zemí znamená létat bez potřebných
povolení a restrikcí. Na cestování ideální parťák do batohu.
Navíc ho nabijete i pomocí powerbanky!
Těžší kalibr, více bezpečnostních senzorů a větší snímač
i rozlišení nabídne DJI Mavic 2 Pro. O perfektní záběry se
postará kamera Hasselblad s 1” CMOS snímačem. Je o dost
větší než Mini 2, takže bude stabilnější v silnějším větru
a nebude se tak rychle vybíjet. Antikolizní senzory ve všech
směrech (přední, zadní, horní, dolní a boční) zabrání
nechtěnému střetu se stromem či jinou překážkou.

Nezapomeňte na příslušenství
Pozor, ještě nekončíme! Nesmíme také zapomenout na
drobnosti, které se vám budou hodit. Do čeho si techniku
před cestou poskládáte? No přece do batohu. My doporučujeme fotobatoh, který bude vaši techniku po celou dobu
chránit! Například batohy Shimoda nabízejí hned několik
velikostí, jsou odolné a pohodlně se nosí i celý den, takže
vás nebudou bolet záda. Zároveň díky promyšlenému
úložnému systému pojmou hodně věcí.

Rozhodně byste neměli podcenit šťávu
Ne tu na pití, ale tu elektrickou. Náhradní baterky se hodí
vždycky a čím více jich máte, tím méně bude doba vaší
tvorby omezena. No a pokud chcete mít zásobu, pořiďte si
Powerbanku, kterou nabijete foťák i telefon.

Foto: Tom Kalous

M E G A P I X E L . C Z

Tak doufám, že letos na dovolenou nebo výlet vyrazíte náležitě připraveni.
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Foto novinky

DJI, letošn í m ist r přek v apen í
a neb Neček a né nov i n k y
Tento rok je i díky pandemii dost specifický. Většina
značek měla kvůli celosvětovým opatřením čas
pracovat na novinkách, takže jednoznačně není
nouze o nové a nečekané přírůstky. A tak by
se daly označit obě letošní novinky od DJI.

Autor: Jakub Caha
specialista na fototechniku
a vedoucí prodejny

Foto: Jakub Caha

Potenciál využitý na jedničku

Předskokan Mavicu 3?

Jak DJI FPV, tak i AIR 2S jasně ukazují potenciál nových modelů a technologií. První zmíněný model FPV byl tak trochu
překvápkem, ale zároveň logickým vývojem. Značka DJI už
do FPV kategorie, donedávna primárně určené modelářům,
zasáhla s brýlemi FPV Googles s Air Unit a ovladačem.
Jednoznačně zabodovaly, ať už díky kvalitě zpracování,
jednoduchosti použití nebo digitálnímu přenosu informací.
Model FPV byl tak logickým tahem, včetně druhé generace
brýlí. Jak už jsem zmínil, tyto drony byly víceméně doménou
modelářů a dodnes se používají na závodění. Později se
začal rozšiřovat trend akčních kamer namontovaných na
drony a záběrů typu cinematic.

Druhý model, který letos vyšel hodně nečekaně, je AIR 2S.
Ten je updatem Mavicu 2, rok po jeho představení, což je
u DJI nevídaně krátká doba. Upgrade je to ovšem výrazný.
Vyzdvihl bych 1” 20Mpx snímač a až 5,4 K video. Zároveň
nechybí 10bitový záznam či logaritmický profil. Zvýšil se
i počet senzorů pro bezpečnější let, se kterým mu pomáhá
také vylepšený systém APAS pro vyhýbání se překážkám.
Jak jeden z mých kolegů řekl: „Je to takový lepší a menší
Mavic 2 Pro.” A s tím musím souhlasit. Za mě z toho ale
vychází další signál. Dočkáme se na podzim Mavicu 3?

Na to DJI reaguje tímto modelem, který snoubí vlastnosti
a technologie klasických dronů ve spojení s rychlým a mrštným tělem, schopným velmi rychle reagovat na změnu
směru a rychlosti. Díky zabudovaným senzorům a hlídání
výšky letu značně usnadňuje létání (oproti klasickému FPV).
Ve třech režimech Normal, Sport a Manual nabízí varianty
pro začátečníky i pro pokročilé piloty. Maximální rychlost
letu je až 140 km/h. Více se o něm dozvíte v recenzích na
YouTube kanále megapixelcz a v našem online Magazínu.
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Co mají tyto dva drony společné a do budoucna to bude
velmi důležitá věc? Nově mají zabudovaný přijímač ADS-B
signálu, což je komunikační nástroj vrtulníků a letadel.
Pokud se tedy přiblíží k dronu, upozorní vás na obrazovce,
jaké stroje se v blízkosti nacházejí. Díky tomu předchází
teoretické kolizi a udržuje větší bezpečnost ve vzduchu.
A to je pro všechny piloty velmi důležité, nejen dnes, ale
i v budoucnosti.

Očima fotografa

Ni kon Z6II a Z7II poh led
na d r uhou gener ac i
Když se před pár lety objevily na trhu první
bezzrcadlovky, které mířily především do řad
náročnějších hobby fotografů a profesionálů, byla
odezva této cílové skupiny velmi vlažná. Většina
z nich vlastní fotovýbavu v hodnotě desítek až set
tisíc, jsou sžití se svými zrcadlovkami, a tak
v bezzrcadlovkách neshledávali žádné výhody.

Autor: Martin Lukeš

lektor fotografických kurzů
a šéfeditor Galerie Megapixel

Časy se mění!

Jak to vidím já?

„Dyť na to nejsou žádný objektivy“ – „ještě to nejni pořádně
vozkoušený“ – „proč zas novej bajonet?“ – „nevim, přijde mi
to nějaký pomalý“ – „ta baterka nic nevydrží“ – „vono to má
slot jen na jednu kartu?“ – „neni ten hledáček ňákej zabržděnej?“… Tak přesně tyto reakce se nesly éterem, když do hry
vstoupil Nikon s první generací bezzrcadlovek Z6 a Z7, které
byly postaveny na novém bajonetu Nikon Z. Uplynulo pár
let a máme tu druhou generaci Nikon Z6 II a Z7 II. A jaké
reakce jsou slyšet nyní?

Žádný z těchto chvalozpěvů není ani trochu přehnaný.
Naopak. Praxe ukázala i ostatní vylepšení, kterých se dočkala druhá generace Nikonů Z. Přibyl druhý slot na kartu,
prodloužil se nejdelší čas expozice až na 900 sekund, dále
vzrostla kapacita vyrovnávací paměti, stejně jako výdrž
baterie. Podstatně se zlepšila také obnovovací frekvence
hledáčku a došlo k potlačení jeho blackout efektu.
V menu přibyly funkce intervalového snímání a časosběrného videa a firmware se dá nově instalovat velmi jednoduše
přes aplikaci Nikon Snapbridge. No a v neposlední řadě
vzrostla rychlost snímkování při natáčení videa ze 30 fps
na 60 fps, které má nově výstup v HLG/HDR.
Mimo jiné se také značně vylepšila citlivost automatického
ostření, které je teď nejenom rychlejší, ale také mnohem
přesnější, a to i za zhoršených světelných podmínek.

„Ten hledáček je fakt vychytanej, vůbec není poznat, že se
nekoukám skrz objektiv, a navíc ukazuje, jak bude fotka
vypadat ještě před vyfocením.“ – „Nechápu, jak ještě někdo
může fotit na zastaralou zrcadlovku.“ – „Ty nový zetkový skla
jsou fakt hustý. Mají lepší kresbu než zrcadlovkový objektivy
nejvyšší řady.“ – „Automatický ostření i sledování obličeje
a oka funguje neskutečně. Nemám teď u reportáží v podstatě žádnej odpad“. – „Sekvence s rychlostí 14 sn/s, to je
slušný, stejnou rychlost má i vlajková loď DSLR Nikon D6“.
– „Ten odstup od šumu je fakt parádní. Teď se dá fotit skoro
potmě.“
M E G A P I X E L . C Z

Obě nové bezzrcadlovky Nikon Z6 II i Z7 II se tak plnohodnotně zařadily do kategorie fotoaparátů pro nejnáročnější
uživatele, kteří nyní nemusí přistupovat na žádné kompromisy. Ti, kteří stále ještě váhají s přechodem ze zrcadlovky
na bezzrcadlovku, a navíc mají v oblibě právě značku Nikon,
patrně již nenajdou žádný argument proti. U nové generace
Zetek v podstatě není nic, co
by brzdilo vaši tvorbu. Navíc
nezapomeňte, že stávající
zrcadlovkové objektivy s bajonetem Nikon F, lze použít
díky adaptéru FTZ. Stačí
tedy vyměnit tělo a většinu
objektivů můžete využívat
dál bez jakýchkoliv omezení.
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Očima fotografa

Posv iť me si na z načk u Sig ma!
Najdete pro sebe to pravé?
Společnost Sigma v současnosti vyrábí několik
skupin objektivů zaměřených přímo na konkrétní
druh focení i fotoaparátu. V nabídce se v minulosti
objevilo několik foťáků a nedávno Sigma
představila dvě hybridní bezzrcadlovky
s nejmenšími rozměry na světě.

Autor: Tom Kalous
specialista na fototechniku

Sigma fp versus fp L

Nejmenší na světě

Točíte video? Pak vás bude zajímat hybridní bezzrcadlovka
Sigma fp nebo novější Sigma fp L. Na první pohled si můžete
říkat, co je to za malé “hranaté krabičky”. Když ale začnete
procházet menu, zjistíte, že se jedná o poměrně výkonný
nástroj nabízející záznam v 12bitovém RAW formátu CinemaDNG ve 4K.

Tyto foťáky jsou nejmenšími hybridními bezzrcadlovkami na
světě (pro představu Sigma fp L má rozměry 113 × 70 × 45 mm).
Momentálně je ještě nikdo z první příčky nesesadil. Ale nebojte malá velikost neznamená, že jsou to třasořitky. Tělo je
vyrobeno z hořčíkové slitiny, takže vydrží víc, než myslíte.
Jsou to celkem robustní kousky, a když je poprvé vezmete
do ruky, budete mít z jejich zpracování dobrý pocit.

Je nutné zmínit, že oba modely fp i fp L umí také fotit. V tomto případě bych spíše volil ten novější, Sigma fp L, který má
61megapixelový snímač oproti 24,6 Mpx u modelu fp.
Vysoké rozlišení oceníte, pokud hodně vyřezáváte nebo
s fotkami pracujete v postprocesu a potřebujete v nich mít
informace. Z mého pohledu se tyto bezzrcadlovky spíše
zaměřují na video, díky funkcím, které jsou oproti focení více
odladěné.
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Na velikosti záleží
Malé rozměry mají několik velkých výhod. Když se balíte na
cesty, většinou chcete ušetřit místo na oblečení, a pokud
letíte, tak řešíte i váhu. V tomto případě jsou rozměry
techniky rozhodující. Kompaktnosti uvítáte i v případě, že
natáčíte z malého stabilizátoru typu Ronin S nebo konvenčního dronu. Nemusíte se bát, že je neudrží.

Očima fotografa

S bezzrcadlovkami Sigma fp se dobře natáčí také z ruky.
V tomto případě bych ale volil klec a top handle pro lepší
rozložení těžiště a stabilnější záběry. To zároveň umožní
připevnit si externí disk (pro možnost záznamu v nejvyšší
kvalitě) a také třeba náhledový monitor, jelikož tyto modely
nenabízejí výklopný displej.

A co všechno tedy umí?
Pojďme se blíže podívat na specifikace. Oba modely umí
automaticky zaostřovat. U první verze Sigma fp jsem nebyl
s automatickým ostřením zcela spokojen, ale nová Sigma fp
L by měla všechny neduhy zvládnout a poradit si s nimi.
Je na tom totiž o něco lépe díky hybridnímu ostřícímu systému. Ten využívá fázovou detekci, což by mělo zpřesnit
a urychlit celkové ostření.

určený pro APS-C snímač. Druhá zkratka, tedy DN (Digital
Neo), říká, že se jedná o objektiv určený pro digitální bezzrcadlovky. Objektivy, které mají v názvu DG DN jsou tedy
určeny pro full-frame bezzrcadlovky. A právě o těchto
objektivech si tady něco málo povíme.

Objektivy Sigma pro každého
Objektivy Sigma stále rostou na popularitě a také spňují
nové potřeby uživatelů. Společnost Sigma buduje silnou
základnu, a tak je nabídka objektivů DG DN široká a nové
kousky přibývají. V nabídce jsou objektivy pevné i zoomové,
světelné i kompaktní a hlavně cenově dostupné.

Z čeho si konkrétně vybrat?

Co se videa týče, již v úvodu jsem zmínil RAW záznam. To
je silný nástroj pro všechny, kteří potřebují vyšší dynamický
rozsah a možnost detailního color gradingu. Jedná se o formát Cinema DNG a budete ho moci využívat jak ve FullHD,
tak i ve 4K, a to až do 12 bitů, pokud si připojíte externí disk.
Interně na paměťovou SD kartu můžete nahrávat FullHD
i 4K, ale pouze v 8bitu. Sigma fp i fp L mají také možnost 100
snímků za sekundu pro natáčení zpomalených záběrů.
Oba modely mají po celém obvodu fotoaparátu mřížku,
která zajišťuje pasivní chlazení při natáčení a hravě chladí
i ty nejnáročnější formáty. Sigma fp i fp L jsou pečlivě
utěsněny proti prachu a vlhkosti a poradí si i s natáčením
v nepříznivých podmínkách.

Nepodceňujte doplňky
Dobrou vychytávkou je také možnost připojení externího
hledáčku (EVF-11). Ten vám zpříjemní práci za jasných
a slunečných dnů. Jednoduše ho připojíte k fotoaparátu
pomocí aretačního šroubu, aby se nehýbal a neodpojil. Na
hledáčku nalezneme konektory USB-C, HDMI i sluchátkový
jack, takže nepřijdeme o možnost připojení externího
monitoru nebo disku. Ve chvíli, kdy aktualizujete první verzi
Sigma fp, bude hledáček kompatibilní i s tímto modelem.
Velkou výhodou je možnost použití objektivu řady CINE.
Stačí připojit adaptér MC-31 a dostanete kompletně jiný,
ještě lepší vzhled svých videí.

Co znamená zkratka DG DN u objektivů?
Jistě si říkáte, co asi znamenají zkratky DG DN. První z nich
DG (Digital) označuje objektiv pro full-frame snímače.
V případě označení DC (Digital Camera) se jedná o objektiv
F O T O A V I D E O S P E C I A L I S TA

V pevných objektivech v kategorii DG DN máme na výběr od
širších ohnisek až po portrétní. Nová Sigma 24 mm se světelností f/3,5 je malá a hezky doplní fotoaparát Sigma fp.
Dále je na výběr mezi třemi objektivy s asi nejpoužívaným
ohniskem 35 mm. Opět malý a kompaktní 35 mm f/2, dále
pak světelnější 35 mm f/1,4 a extra světelný 35 mm f/1,2, se
kterým můžete tvořit v horších světelných podmínkách
a zároveň s ním vytvoříte malou hloubku ostrosti a perfektní rozmazané pozadí.
Pokud chcete nějaké delší a portrétnější ohnisko, je tam
45 mm f/2,8, 65 mm f/2, 85 mm f/1,4 a 105 f/2,8 Macro.
Zajímá-li vás zoom na architekturu nebo krajinky, zvolil bych
14-24 mm f/2,8. Pokud chcete jeden univerzální objektiv na
všechno, pak jděte do 24-70 mm f/2,8 Art nebo 28-70 Contemporary. No a něco delšího například na zvířátka může
být model 100-400 mm f/5-6,3.
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Naše tipy

Co s fot k a m i z i nsta x u?
Instantní vzpomínky, okamžitá radost a kreativní
možnosti, to je focení s instaxem. Co ale s těmi všemi
snímky? Máme pro vás hned několik tipů, jak fotky
z instaxu kreativně využít.

Autor: Monika Alinčová
šéfredaktorka magazínu

Fotorámeček na několik způsobů

Pomalujte si zeď

Natáhněte do rámečku provázek v několika řadách nebo ho
různě propleťte a fotky náhodně připněte dřevěnými kolíčky. Fotografie se také dají do rámečku jednoduše přilepit na
bílé pozadí do tvaru srdce, písmene, či důležitého data.
Nebo snímky seřaďte podle barev a vytvořte tak třeba
duhový obraz či black&white klasiku.

Vezměte štetec a barvu a namalujte na zeď holý strom
s větvemi nebo jen jednu větev rozrůstajíci se od kraje zdi.
Fotky pak jednoduše přilepte, aby působily jako listy. Skvělý
bude i obrys mapy, do kterého přilepíte fotku vždy na místo,
kde byla pořízená. Vytvoříte si tak bohatou stěnu vzpomínek, která bude zároveň i vypadat skvěle.

Využijte instax k tvorbě
originální kuchařky
Rádi vaříte a už delší dobu uvažujete, že si své recepty
a vychytávky někam zaznamenáte? S instaxem to půjde
snadno. Pořiďte si čistý blok nebo zápisník a pokaždé, když
se vám povede nějaký recept, cvakněte to instaxem,
nalepte fotku do své kuchařky a připište k ní recept. Jistě si ji
rádi prolistují nejen vaši přátelé, ale i budoucí generace.

Foto: Tom Kalous

Oživte svůj lapač snů
Ozvláštněte svůj starý lapač snů tak, že navážete fotky
z instaxu mezi visící provázky a peříčka. Stačí vytvořit dírku
do horního a dolního okraje vytištěného snímku a šikovně
ho zakomponovat do vaší závěsné dekorace. Podobným
způsobem můžete navázat fotky na provázky spolu s korálky nebo peřím a zavěsit je třeba na kus obroušené větve.
Foto: Tom Kalous

Vlastní fotomagnetky
Jste vášnivým sběratelem magnetů na ledničku? Nebo
byste rádi ozvláštnili kovové zárubně dveří? Vytvořte si
z fotek vlastní magnety, které můžete “přicvaknout”, kam
je libo. Bude vám k tomu stačit samolepící magnetická fólie
nebo magnetická lepící páska, které snadno seženete
v papírnictvích i spoustě eshopů.
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Osvícená domácí galerie
Pokud se vám líbí světelné řetězy v interiéru nejen na Vánoce, není nic jednoduššího, než připnout mezi jednotlivá
světýlka své instax fotky. Až se setmí, můžete se kochat
svou osobní galerií, která bude osvícená jako v muzeu.

Očima videomakera

Pa nason ic, špičk a pro v aše v ideo
Kralují fotoaparáty Panasonic své kategorii? Každý má
svá pro a proti, ale Panasonic rozhodně patří ve videu
mezi špičku. Důkazem je hojnost používání, a to
nejen při běžném hobby natáčení. Videa natočená
právě na Panasonic můžeme zahlédnout i na
komerčních televizních stanicích.

K

dyž se řekne Panasonic, jako první se mi vybaví
perfektní stabilizace, odolné a kompaktní tělo fotoaparátu a velké množství formátů a funkcí. Stabilizace
funguje v 5 osách snímače a u novějších modelů dosahuje
účinnosti až 6,5 expozičních kroků. Sám jsem si to vyzkoušel
a byl jsem velmi mile překvapený. Když jsem foťák držel v obou
rukách a šel vpřed, obraz se ani nehnul. Tuto funkci oceníte při
natáčení z ruky, ale i při natáčení aut, kdy z auta natáčíte druhé jedoucí auto. Ale také na svatbách či jiných reportážních
akcích.

Autor: Tom Kalous
specialista na fototechniku

U Panasonicu mě baví také rozverné možnosti nastavení
kvality a formátů při natáčení. Tady si vybere opravdu každý
tvůrce. Ať už tvoří často a potřebuje ušetřit paměť nebo jde
o náročného profíka očekávajícího nejvyšší kvalitu a nejširší
možnosti postprocesu, bez ohledu na množství dat.
Dlouhou dobu jsme u Panasonicu měli možnost vybrat
si pouze z fotoaparátů se snímačem micro 4/3, to se ale
začátkem roku 2019 změnilo a přišly revoluční full-frame
fotoaparáty Panasonic S1 a S1R. Ty nabídly nové možnosti,
na které hodně uživatelů slyšelo.

Jaký model je momentálně ve vedení?
Momentálním video lídrem z dílny Panasonic je Lumix S1H,
který byl navržen pro náročné video makery. Hlavním
důvodem je možnost nahrávání v rozlišení 6K 24p a C4K 30p
z celého snímače (bez ořezu) s datovým tokem 10-bit 4:2:2,
a to interně na paměťovou kartu. Velkou výhodou
u S1H je vestavěný větrák, který se nachází mezi snímačem
a displejem. Slouží k chlazení snímače, díky čemuž je
možné nahrávat v takto vysokém rozlišení bez omezení.
Nejprodávanějším univerzálem je momentálně Panasonic
Lumix S5. Ani tam chybu určitě neuděláte.

Odolné tělo, široké možnosti
Některé modely Panasonic jsou zaměřené na cestovatele,
dobrodruhy, akční fotografy a kameramany (např. G9, G80).
Fotoaparát tedy musí obstát i ve zhoršených podmínkách.
Modely jsou perfektně utěsněné proti prachu a vlhkosti,
tělo je z kvalitní hořčíkové slitiny a odolá tak i drobnějším
nárazům, kterým se téměř nelze vyhnout.
M E G A P I X E L . C Z

Filmařům hodně usnadní práci zobrazení Wave Form monitoru a Vektorscope s volitelnou velikostí okna a umístění.
Dále dvojitá zebra, která umí zobrazit šrafování ve stínech
i ve světlech, takže už nikdy nebudete mít špatně naexponovaný záběr.
Pokud přemýšlíte o koupi fotoaparátu Panasonic, určitě
neváhejte a navštivte naše prodejny. Všechny fotoaparáty si
u nás můžete osahat a vyzkoušet a případně si u nás rovnou
i výstup zpracovat na pracovní stanici, která je na každé
naší pobočce.
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Rozhovor

So ciá l n í sítě jsou dobr ý m slu hou
a zlý m pá nem, ří k á Ja k ub
„K Ubajsz“ Fišer
Influencera, fotografa a propagátora brandu
Sony asi netřeba představovat. Mohli jste ho
vidět na přednáškách, workshopech či
předváděcích dnech Sony. Byl také několikrát
garantem naší soutěže Rok s Megapixelem.
V rozhovoru jsme s KUbajszem
rozebrali nejen sociální sítě.

Autor: Martin Lukeš

lektor fotografických kurzů
a šéfeditor Galerie Megapixel

Kubo, prozraď nám na začátek, na jakých projektech
pracuješ v současnosti a které ze svých několika
profesí se věnuješ nejvíc?
Věnuju se svýmu webu photo.kubajsz.com, na kterém jsem
si před rokem rozběhl takový základní eshop a snažím se ho
postupně plnit. To je moje profese přes zimní období. V letním
období většinou fotím svatby a ve volných dnech se snažím
cestovat takříkajíc kolem komína. Otázkou je, jak to bude letos.
Proto ještě pracuju na jednom projektu, který zatím nechci
úplně zveřejňovat. Nedílnou součástí toho všeho je taky tvorba obsahu na můj Instagram @kubajszcom.
Během posledního roku se životy nás všech otočily
o 360° a na všechny dopadla nejrůznější omezení
a restrikce. Jaký dopad to mělo na tvou práci a jak ses
s tím vším vypořádal?
Od mala mi rodiče vštěpovali, že všechno zlý je k něčemu
dobrý. Tudíž se tuhle dobu snažím brát spíš jako příležitost
a adaptovat se na ni. Protože se nedá tolik cestovat a vytvářet
třeba obsah pro různé brandy, jsem byl donucen vymyslet
něco jiného. Proto vlastně vznikl můj malej eshop, kde mám
videokurzy a balíček presetů.

Foto: Jakub Fišer
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Prozradíš nějaký svůj úspěch z poslední doby? Případně něco, co tě opravdu potěšilo?
Ono to není moc z foto branže, ale mám radost, že jsem se
vrátil do svého rodného města, Děčína. Užívám si tady okolí,
přírodu a relativní klid. To byl pro mě velký posun a zároveň tu
cejtim větší svobodu. Z profesního hlediska mám obrovskou
radost z prohloubení vztahů s automobilkou Land Rover, se
kterou plánujeme ještě pár projektů. A jinak to jsou takový
malý radosti. Je důležitý, umět se z věcí radovat a může to být

Rozhovor

prostě jen dobře načasovaný focení východu slunce na správnym místě.
Když se budeme bavit konkrétně o naší branži, co
z novinek v oblasti foto nebo video ti v poslední době
udělalo největší radost a z čeho si byl opravdu nadšený?
Nedávno jsem si pořídil nový objektiv, Sony FE 1,4/35 GM
a určitě to znáš. Ten pocit, když si koupíš novou techniku, a pak
tě baví s tím fotit všechno možný. Takovej ten správnej nakopávač. A co se týče přímo focení, na přelomu roku se mi povedlo
udělat pár fotek, ze kterých mám opravdu radost. Ve Švédským Laponsku jsem měl tu čest s obrovským měsíčním halo
efektem. Povedlo se mi nafotit pár kamzíků u nás na Děčínsku
a objevil jsem i pár nových míst na focení.

zřejmě se to furt lehce vyvíjí, ale myslím, že je dobré se držet
nějakého základu. Není to jen o presetu. Spousta lidí si myslí,
že na něj stačí kliknout a je hotovo. Nebo se mě ptají, jestli
nemám preset na krajinky nebo na auta. Ale všechno to začíná
u té fotky – jak je vyfocená, jaké obsahuje barvy, jaké tam je
světlo atd. Podle toho je potřeba vybrat správný preset.
Některé presety ovlivňují hodně zelenou, a když ta zelená na
fotce není, tak je potřeba sáhnout po jiném. Já presety beru
jako takový základní recept, který je potřeba dochutit.
Jak vidíš současnou situaci, kdy se sociální sítě během posledních let staly v podstatě plnohodnotným
médiem?
Jak se to říká? Sociální sítě jsou dobrým sluhou a zlým pánem?
Můžou nás lehce pohltit a je tam velké množství dezinformací
a nepravd, ve kterých se můžeme snadno ztratit. Dá se tam
promarnit hodně času, ale zároveň vydělat mraky peněz.
Špatné je, že spousta lidí s tím ještě neumí pracovat, nechá se
strhnout do pasivního užívání, a to může být problém. Ale je to
vývoj. V době, kdy byly pouze tištěné noviny a rádio, bys taky
neřekl, že za pár let bude televize v každé domácnosti…
Máš představu, jak se budou vyvíjet sociální sítě
a jaká bude jejich role v budoucnu?
Trochu se bojím, že to bude víc a víc o krátkých videích, o virtuální realitě a o tom, že se lidi nebudou už fyzicky moc potkávat.
A to mě trochu děsí. Krásným příkladem toho je teď Clubhouse. Lidem prostě přijde normální říct: „Hele potkáme se
večer v místnosti Marketing a pokecáme“...

Foto: Jakub Fišer

V jakém programu upravuješ fotky? Vzpomeneš si
jaké byly tvoje začátky?
Momentálně dělám naprostou většinu fotek pouze v Adobe
Lightroomu a sem tam se kvůli nějaké retuši překliknu
do Photoshopu. Popřípadě použiju určitou mobilní appku
na doladění. A moje začátky? Tuším, že jsem chvíli zkoušel
Zoner, ale to bylo v roce 2006–2007. Poměrně rychle jsem
přešel na Photoshop a pak na Lightroom.
Velkým trendem současných fotografií i videí, zvláště
pak těch pro sociální sítě, jsou barevné úpravy
a posuny. I Tvé fotografie mají v tomto směru určitý
rukopis. Používáš na to nějaké presety, a pokud ano,
vytváříš si je sám?
Přesně tak, mám své postupy editování, které jsem si uložil
do presetů. Díky tomu se mi daří držet určitý rukopis. SamoM E G A P I X E L . C Z

Podobný dotaz budu mít na současnou fototechniku.
Dnešní foťáky mají snad všechny funkce, které si
člověk dokáže představit. Nemáš někdy pocit, že už
ani není co vymýšlet a posouvat? Máš nějaký odhad,
kam bude směřovat budoucnost digitální fotografie?
Je super, že je aktuálně na trhu velký výběr a hodně dobrých
a dostupných fotoaparátů i objektivů. A kam by to mohlo
směřovat? Celkem logické mi přijde, že se to všechno bude víc
propojovat a mířit k nějakému urychlení, co se týče zpracování
a odeslání. Už tu máme první fotoaparáty, který v sobě mají
zabudovaný Lightroom. Určitě se ještě o něco zlepší mobilní
fotografie, ale tam naštěstí naráží výrobci na fyziku. Díky bohu
pro fotografy. :)
Celý rozhovor najdete v našem online Magazínu
na megapixel.cz/magazin.
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Služby

Vaši sta rou te ch n i k u v ykoupí me
i na dá l k u,můžete ji v y měn it t řeba
za f u l l-fra me s 10% bonusem

Výkup na dálku snadno
a s dopravou zdarma
Vy objednáte svoz zdarma —> My zboží naceníme
—> Souhlasíte = Vyplatíme vás
—> Nesouhlasíte = Techniku pošleme zdarma zpět
Prodej vaší staré techniky už nemůže být snazší.
Přibližnou hodnotu zboží k výkupu si jednoduše ověříte
pomocí výkupní kalkulačky na megapixel.cz/vykup.

Přejděte na full-frame
a získejte 10% bonus
Vyměňte starý foťák nebo objektiv za novou full-frame
mašinku od značky Sony, Canon nebo Nikon. Stačí
uvést, že chcete přejít na full-frame, a my vám k výkupní částce připočítáme bonus 10 %. Pokud budete s výkupní částkou souhlasit, tak je ruka v rukávě a vy máte
nový foťák s pořádným snímačem!

Darovanému foťáku na stáří nehleď
aneb Proč využít náš Bazar
•
•
•
•
•
•
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Bonus při nákupu na protiúčet až 10 %
12 měsíců záruky
Možnost vrácení zboží do 14 dnů
Hotovost při výkupu do 5 000 Kč ihned na ruku
Technika je odborně zkontrolována specialisty
Bazarové zboží si můžete na pobočkách vyzkoušet

Očima ajťáka

L éto s Applem
Přemýšlíte, s jakým Apple zařízením vyrazíte na dovolenou?
Bude lepší nový iPad Pro s M1 čipem nebo snad nový
MacBook Air? Jaké trendy v Apple světě aktuálně frčí?

Autor: Filip Brož
externí redaktor

M1 čip vás vystřelí
Samozřejmě je to hlavně o výkonu a funkčním ekosystému.
Kdo jednou propadl Applu, tak ví, že cesty zpět není. Proč
taky, když to funguje tak dobře. Apple začal spoléhat jen
sám na sebe a nové M1 čipy jsou toho důkazem. V testech
překonávají jeden rekord za druhým, a to se stále bavíme
o čipech pro „základní“ zařízení. Co se stane, až Apple dá M
čip do nejvýkonnějších strojů a počítačů.

Nový filmový rozměr
Apple po mnoha letech také aktualizoval svoji Apple TV,
která nabízí lepší výkon, a to především po grafické stránce.
Je to nový zážitek, který dá vašemu obýváku další rozměr.
Na Apple TV 4K s Dolby Vision působí filmy a seriály jako živé. Nabídka Apple streamovací televize TV+ se navíc každý
týden rozrůstá a sbírá jedno ocenění za druhým.

Kdo hledá najde

N

a poslední prezentaci nás Apple zahrnul novými
barvami a produkty. V kurzu je teď jednoznačně
nový Apple čip M1, který aktuálně nalezneme již
v několika zařízeních. Po MacBooku Air (Pro) a Macu mini už
tepe i v profesionálních tabletech, a dokonce v počítačích
iMac. Právě ty se barevně vyjímají mezi černo-šedou konkurencí. Kde jinde si můžete sladit počítač, myš, klávesnici
nebo nabíjecí kabel do jedné barvy

Je fajn mít své věci pod dohledem, a tak Apple představil
vlastní trackovací zařízení – AirTag. Bílá placička ve tvaru
padesátikoruny spolehlivě ohlídá věci každodenní potřeby.
Hodí se na váš kufr, batoh, klíče či do peněženky. Skrz
aplikaci Najít ve vašem iPhonu budete přesně vědět, kde se
věc nachází. Pokud ji ztratíte, stačí zapnout režim ztráty
a spoléhat na hledání pomocí jiných Apple zařízení a Bluetooth. Ztracený AirTag se tak připojí a pošle vám svoji
polohu. Velmi praktické.
Hitem nejen tohoto roku také nadále
zůstávají sluchátka AirPods, a to ve všech
variantách. Oblibu získávají i AirPody Max,
náhlavní sluchátka se špičkovým a prostorovým zvukem a potlačením hluku.

Každý si vybere
Ať pořídíte od Applu letos cokoliv, chybu neuděláte. Stačí
zavítat na náš eshop či kamennou prodejnu a vybrat si.
Nový iPad Pro s M1 čipem je prostě must-have, který by
žádnému tvůrci neměl chybět.
F O T O A V I D E O S P E C I A L I S TA
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Rok
s megapi xelem

Překonejte konkurenci
i sami sebe!
Soutěžte s námi o nejlepšího fotografa
a videomakera roku. Díky Roku s Megapixelem
si vyzkoušíte témata a žánry, na které byste si třeba
jinak netroufli, zúčastníte se inspirativních besed
a workshopů a posunete své schopnosti o level výš.
Tak se naučte něco nového a získejte
hodnotné ceny!
Foto: Tom Kalous

Rok s meg api xe lem

