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Galerie

Staňte se součástí největší
fotografické komunity
Galerie Megapixel
Sdílejte svoje fotky s ostatními nadšenci a nechte svého koníčka vydělávat. V naší Galerii si
fotky můžete vzájemně hodnotit, komentovat a dokonce je můžete nabídnout i k prodeji.

Podzimní

inspirace

z naší Galerie

ostře vysoké, lukas kastovsky koloběh, lukáš VeselýPřístav, Jan Bucek

Co Buffalo Bill již nestihl…, Milan Fiala karlova koruna, Michal Bernátek

Úprk, Jiří Hřebíčekkamarádi, Petra Petřeková lítám, Alena trojanovičová

www.megapixel.cz



M E G A P I X E L . C Z 3

Editorial

4 /
Full‑frame vs. APS‑C aneb  
Na velikosti záleží
Plnoformátové fotoaparáty  
i pro běžné uživatele 

5 /
Budoucnost patří bezzrcadlovkám
Výhody i nevýhody zrcadlovek  
a bezzrcadlovek

6–7 /
Social store, vaše opora ve světě  
digitální tvorby
Aby to k nám zákazníci měli blízko

8 /
Dron DJI Mavic 2
Řada inovací ve verzích: Pro a Zoom

9 /
Nikon Z6 a Z7 – špičkové mirrorless  
foťáky s plnoformátovým snímačem
„Bezzrcátkové“ fotoaparáty Nikon

10 /
Tiskáren je mnoho, 
ale jen jedna Mega
Tiskněte na kvalitní papír  
či plátno

11 /
Zachyťte vánoční hemžení aneb  
Jak s foťákem na Ježíška
Rady pro praxi: Jak se fotí atmosféra

12 /
Recenze Canon EOS R
Nový standard menšího plnoformá‑ 
tového fotoaparátu budoucnosti

13 /
Proč jsem si vybral Sony A9
Našlapaná mašinka, která i dnes  
kraluje v mnoha disciplínách

14–15 /
Máte doma mazlíčka?  
Vyfoťte ho, jak nejlépe to jde

16 /
Rádi fotíte?
Přemýšlejte nad vhodným dárkem 

17 /
Žádný učený z nebe ještě nespadl…
Zkušení lektoři naší fotoškoly rádi poradí

18 /
Recenze Fujifilm X‑T3
Nový senzor lépe reaguje na šum

19 /
Jak na fotky a videa pro Instagram
Nové trendy ve focení mobilem 

20–21 /
Průvodce výběrem vybavení  
pro zpracování fotek a videa
Přehled,  tipy a rady pro výběr

22 /
Zapojte se do fotografické soutěže  
Rok s Megapixelem

T vořte a vzdělávejte se
Listopad je obdobím ranních mlh, dlouhých večerů a předvánočního hemžení. V našem podzimním čísle jsme pro vás proto 
připravili i několik článků, ve kterých vám poradíme, jak správně fotit u vánočního stromku či jak zvládnout portrét vašeho 
(čtyřnohého) miláčka. Chybět nebudou ani novinky z fotosvěta, kterých bylo letos opravdu požehnaně. Na své si přijdou 
i fanoušci sociálních sítí a všichni, kdo se zajímají o zpracování fotek a videa. Jelikož stále rosteme, dovolili jsme si v tomto 
čísle věnovat větší prostor i službám, které vám nabízíme, a našim prodejnám v Praze, Brně a Ostravě. Ty jsou pro nás nejen 
místem, kde lidé nakupují, ale také kde se v rámci kurzů a přednášek setkávají s lidmi s podobnými zájmy a diskutují nad za-
jímavými tématy. Příjemné čtení. – Anna Poledňáková
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Technické rozdíly mezi snímači
měřítkem pro velikost digitálních senzorů je kinofilmové pole
o rozměrech 36 × 24mm. Obrazové snímače třídy full‑frame
mají přibližně stejnou velikost. snímače aPs‑C jsou o polovi‑
nu menší a jejich rozměry jsou přibližně 24 × 16mm. s veli‑
kostí snímače úzce souvisí velikost jednoho pixelu, tedy sa‑
mostatné světlocitlivé buňky, ze kterých se senzor skládá.
Počet buněk na snímači udává rozlišení snímače. fotoapa‑
rát, který má rozlišení 24 megapixelů, má snímač složený
z 24 000 000 buněk (pixelů). Je tedy zřejmé, že i když bude
mít snímač aPs‑C stejné rozlišení jako full‑frame, jednotlivé
buňky musí být menší. kvalitu snímače ale v žádném přípa‑
dě nelze hodnotit pouze podle velikosti pixelu. velkou roli
hraje technologie, kterou je senzor vyroben, procesor, který
následně zpracovává záznam, a samozřejmě také kdy byl
snímač vyvinut. s každou novou generací používají výrobci
pokročilejší technologie a kvalitnější procesory, takže roz‑
hodně nelze vybírat fotoaparát jen podle velikosti jeho buň‑
ky. U snímačů menších než full‑frame figuruje tzv. crop fak‑
tor, což je konstantní číslo, které definuje poměr zmenšení
snímače vůči kinofilmu. U zrcadlovek Canon je to hodnota
1.6x, nikon, sony a Pentax mají crop faktor 1.5x.

Na jaké žánry je lepší full‑frame a na jaké
APS‑C?
menší snímače s poloviční velikostí označované jako aPs‑C
využijí všichni, kteří mají zálibu ve focení na větší vzdálenost.
Typickými zástupci takových žánrů jsou reportéři, milovníci
wildlife, fotografové sportovních a kulturních akcí apod. malý
snímač prodlužuje ohnisko a díky tomu se z běžného teleob‑
jektivu70–300mmstávásuperzoomsohniskem105–450mm.

Oproti tomu stojí nejvyšší třída digitálních zrcadlovek a bez‑
zrcadlovek, fotoaparáty se snímačem full‑frame. výhody vel‑
kého snímače ocení každý, kdo má rád pod kontrolou hloub‑
ku ostrosti a kdo chce získat obrazový výstup v maximální
možné kvalitě. Dále to mohou být fotografové, kteří pracují
v náročnějších světelných podmínkách a potřebují docílit mi‑
nimální hladiny šumu i při vyšších citlivostech. Typickým pří‑
kladem jsou svatební fotografové, kteří ocení jak malou
hloubku ostrosti, tak velmi dobrý odstup od šumu. Dále to
jsou všichni, kteří chtějí zachytit věrné barvy a maximální
množství jemných detailů. Do této kategorie patří portrétní
fotografové, krajináři a všichni, kdo se zabývají reklamní a pro‑
duktovou fotografií. Z výše uvedených důvodu s full‑frame
fotoaparáty pracuje většina těch, kteří své fotografie tisknou
na větší formáty. Celý článek najdete na webu megapixel.cz.

Full‑frame vs. APS‑C
aneb Na velikosti záleží
Full‑frame fotoaparáty byly dlouhou dobu považovány
za nástroje profesionálů. to bylo dáno především
vysokou cenou, která se však už díky velké konkurenci
mezi výrobci snížila natolik, že jsou plnoformátové
fotoaparáty dostupné i pro běžné uživatele. Autor: Tomáš Kalous

marketingový specialista
Megapixel

Crop faktor u full‑frame vs. APS‑C Foto: Martin Strouhal
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D igitální zrcadlovky, označované jako Dslr, to měly
u svého rodu podstatně lehčí než jejich mladší ses-
třičky bezzrcadlovky. výrobci zrcadlovek, jednodu-

še řečeno, vyměnili kinofilmové pole za digitální snímač
a fotilo se vesele dál. Princip konstrukce se jinak v podstatě
nezměnil a objektivy zůstaly také stejné. Po nějaké době se
ale zrodil nápad vytvořit fotoaparát se stejnými vlastnostmi
jako zrcadlovka, také s výměnnými objektivy, ale v kompakt-
nějším těle. Jenže jak to udělat? Jednoduše se vypustila sou-
částka, která nemá na kvalitu fotografie žádný vliv, a to je sa-
motné zrcátko, podle kterého zrcadlovky získaly svůj název.

Potřebuji velké zrcadlo
Zrcátko má ve fotoaparátu jedinou funkci a tou je přenesení
světla, potažmo obrazu, z objektivu do hledáčku. U bezzr-
cadlovek byl proto optický hledáček nahrazen hledáčkem
elektronickým a u některých malých bezzrcadlovek chybí
hledáček úplně. leckomu stačí na focení hlavní displej
na zadní straně fotoaparátu.
mnoho konzervativnějších fotografů prorokovalo bezzrcad-
lovkám jepičí život. na první bezzrcadlovky nebyl dost velký
výběr objektivů, neostřily tak rychle jako zrcadlovky, elek-
tronické hledáčky měly zpoždění a malé rozlišení a přes dis-
plej se také nefotilo moc dobře, zvláště pak na ostrém slun-
ci. Tyto porodní bolesti se ale podařilo velmi úspěšně od-
stranit a dnes bezzrcadlovky směle konkurují zrcadlovkám,
a to dokonce i těm profesionálním.

Pro koho je (bez)zrcadlovka vhodná
nelze s určitostí říci, že by byl jeden systém lepší než ten
druhý. každý fotograf má své individuální potřeby a poža-
davky a každému vyhovuje něco jiného. v první fázi sáhli
po bezzrcadlovkách především lidé, kteří chtěli malý ka-
pesní přístroj vhodný například na cestování anebo jedno-
duše chtěli být nenápadní, což s velkou zrcadlovkou větši-
nou nelze. Bezzrcadlovky mnohdy zvládnou několikaná-

Budoucnost patří bezzrcadlovkám
Zrcadlovku, nebo bezzrcadlovku?
tato otázka trápí mnoho fotografů
bezmála jedno desetiletí.

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

Výkonná bezzrcadlovka
Sony A7R III

sobně více snímků za sekundu než tradiční Dslr a nabízí
i možnost natáčení videa ve vysokém rozlišení s velmi vyso-
kou snímkovou frekvencí. nevýhodou je pro někoho zmi-
ňovaný elektronický hledáček, který má přece jenom nepa-
trné zpoždění proti tomu, když se díváte přímo skrze objek-
tiv.
stále ale existuje skupina fotografů, která dává přednost
klasické digitální zrcadlovce. Ta má kromě optického hledáč-
ku velmi rychlý autofokus, a to i při velmi špatných světel-
ných podmínkách. na druhou stranu trendy současného
trhu a nezávislé průzkumy naznačují, že budoucnost patří
bezzrcadlovkám. Široká veřejnost dala přednost kompakt-
nějším rozměrům a technologickým vychytávkám.
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Prodejna Praha

Karel Tkáč
vedoucí prodejny

náš „social store“ koncept funguje v Praze už pět let. Za tu
dobu jsme uspořádali bezpočet workshopů, kurzů
a přednášek. na čem si zakládáme nejvíc, je možnost si
zboží v prodejně vyzkoušet a poradit se s našimi prodejci,
specialisty v oblasti digitální tvorby. máme vystaveno tisí-
ce položek odmalých kompaktů až po profesionální tech-
niku za stovky tisíc. srdcem našeho konceptu je velký fo-
toateliér, který si lze pronajmout, a oblíbená je i naše ka-
várna, kdepodávámedobrou kávu z pražírnyDoubleshot.
nově nám přibylo i droniště, kde si můžete bezpečně vy-
zkoušet všechny naše nabízené drony. vznikla tak celá
nová sekce pro tento dynamicky se rozvíjející druh focení
a natáčení. Přijďte se k nám podívat!

Praha 7
komunardů 42, Tel. 276 006 169
E‑mail: holesovice@megapixel.cz

Social store,
vaše opora ve světě digitální tvorby
Protože si přejeme, aby to k nám zákazníci měli blízko, naše obchody s filozofií „social store“
jsou umístěny ve třech důležitých městech: Praze, Brně a ostravě. Naším cílem přitom je,
aby si lidé od nás odnesli příjemný pocit z nakupování. Zboží u nás nejen nakupují, ale
mohou si ho v prodejně i vyzkoušet a prohlédnout a také se setkat s lidmi se stejnými
zájmy. Nesnažíme se za každou cenu prodat, ale poradit a být vaší oporou ve světě
digitální tvorby. Na každé naší prodejně můžete využít všech našich služeb, jako je bazar,
půjčovna nebo servis. rádi vám pomůžeme i s prvním spuštěním a společně vybereme
to nejlepší příslušenství.
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Prodejna Brno
Václav Tršo
vedoucí prodejny

Prodejna v Brně nabízí největší specializovaný
obchod na digitální tvorbu v brněnské metro-
poli, a protože nám to nestačilo a chtěli jsme
se více přiblížit pražské prodejně, tak pro vás
otevřeme po novém roce zcela novou poboč-

ku v centru Brna na Dominikánském náměstí. Bude dvakrát větší než
ta současná a nově nabídne i plně vybavený ateliér, temnou komoru
pro kalibraci monitorů a mnoho dalšího. Co se ovšem nezmění, jsou
naši profesionální prodejci, ani fotografové, kteří mají špičkové znalosti
v oborua světemdigitální techniky doslova žijí. Jemoc fajn, že semůžeme
díky našemu „social store“ konceptu u nás setkávat. megapixel je mís-
tem, kdemáte přístup ke špičkové technice, kterou si můžete vyzkoušet.
Už teď je jasné, že vás to bude bavit! Přesný termín otevření se dozvíte na
našemwebu a sociálních sítích. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Brno
londýnské náměstí 1, Tel. 541 210 131
E‑mail: brno@megapixel.cz

Prodejna Ostrava
Richard Hanáčik
vedoucí prodejny

naše ostravská prodejna se nachází v samém
srdci města, a je tak snadno dostupná pro
všechny lidi z blízkého i širokého okolí. najdete
v ní více než 3500 fotoaparátů, objektivů a další-
ho fotografického příslušenství, které je k dis-

pozici také skladem. naši specialisté vám rádi pomohou s výběrem zbo-
ží i poskytnou nezávaznou konzultaci. megapixel je místem, které spo-
juje lidi se stejnou vášní pro fotografování. Baví nás seznamovat lidi
s informacemi o fotografické technice a vybírat jim zboží šité na míru.
Díky tomu si dlouhodobě udržujeme přízeň, které si velice vážíme.
na fotografických kurzech pomáháme našim zákazníkům k lepším
fotkám a také k tomu, aby měli z focení opravdu radost. Prostřednic-
tvím fotosběrny pak vyrábíme v každém detailu kvalitní tiskové produk-
ty, ale i průkazové fotky a další drobnosti, které potřebujete. Tak nevá-
hejte a přijďte se přesvědčit na vlastní oči!

Ostrava
28. října 65, Tel. 596 111 241
E‑mail:ostrava@megapixel.cz
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Zpracování a vylepšená aerodynamika
skládací konstrukce maviců zůstala zachována, rozdíly jsou
však patrné. rozměry narostly hlavně do výšky. Zjevný je ele-
gantnější design – zaoblenéhranynebogimbal schovaný v těle
dronu. Tenbyl zcela přepracován, přináší vylepšenou stabiliza-
ci a větší manévrovací možnosti v rámci natáčení.

Obrazová kvalita a výstup
mavic 2 Pro přináší velký 1“ snímač s rozlišením 20mpx a díky
spolupráci s hasselbladem i dosud nevídanou kvalitu zázna-
mu. mavic 2 Zoom disponuje novinkou, 12mpx kamerou
s přepracovaným 1“ snímačem a hlavně možností až čtyřná-
sobného zoomu.Optický zoom je v tomtopřípadědvojnásob-
ný (ekvivalentně se jedná o rozsah 24–48mm) a při natáčení
ve full hD je k dispozici až čtyřnásobný bezztrátový zoom. To
dává pilotovi zcela nové možnosti v natáčení a přináší řadu

výhod. nově se také kombinuje fázové a kontrastní ostření.
standardem je již rozlišení 4k, avšak nyní lze využít 10bitový
profil D‑log umožňující lepší následné barevné úpravy.
slow‑motion lze natáčet ve full hD až při 120 fps. nový kodek
h.265/hEvC nabízí až o 50% vyšší kvalitu. mavic 2 vylepšil ta-
ké panoramatické fotky, 48mpx „super‑resolution“ fotografie
přinesou kvalitu detailů, navíc při šířce záběru ekvivalentní
ohnisku 24mm. vylepšeno bylo i hDr s rozsahem až 14 stop.
Zásadní je i nová technologie hyperlight zlepšující kvalitu
fotografií pořízených za horších světelných podmínek. no-
vinkou v záložce Quickshots jsou i hyperlapse, tedy zachy-
cení zrychleného světa při pohybu, a Dolly Zoom, který při
oddalování dronu pomocí zoomumění perspektivu záběru.

Výbava dronu a autonomní systémy
velkým vylepšením prošly antikolizní senzory, ty nyní nabízí
kompletní ochranu ve všech směrech letu s integrací systé-

mu pro mapování terénu a vylepše-
ným vyhýbáním se překážkám. Díky
novému akumulátoru a modernějším
motorkům byla prodloužena i doba
letu na celých 31 minut. U mavicu 2
se také poprvé objevuje nová genera-
ce přenosového systému Ocusync
2.0, který přenáší 1080p obraz až
na 8km vzdálenosti.
mavic 2 je prostě game changer a na-
bízí něco, co bylo dosud dostupné
pouze uprofesionálních dronů. vmém
batohu budemít určitě své místo.

recenze

Dron DJI Mavic 2
Mavic 2 vtrhnul na světlo světa po dlouhém čekání, a to trošku
překvapivě hned ve dvou verzích – Pro a Zoom. Verze Zoom
zůstala po představení poněkud neoprávněně schovaná
ve stínu svého sourozence, který láká na větší snímač.
V obou případech jsme se ale dočkali celé řady inovací
nejen po stránce designu.

Autor: Jakub Caha
specialista na fototechniku

Snímek zachycený pomocí
DJi Mavic 2 Zoom

Foto: Jakub Caha
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Nikon D750 tělo

+ Brašna Tenba Messenger DNA 15 Graphite
+  Dárkový poukaz na 1 000 Kč a tiskněte  

s 20% slevou po celý rok

s dárky v hodnotě 4 990 Kč

Recenze

O ba přístroje sice na první pohled vypadají jako „dospě-
lé“ zrcadlovky, nicméně jsou menší a lehčí než jakáko-
liv fullframová DSLR Nikonu. Díky mohutnému gripu 

pro pravou ruku a mnoha ovládacím prvkům pro přímý pří-
stup k funkcím ale i přes malé rozměry vynikají perfektní ergo-
nomií držení i ovládání. Modely se od sebe liší zejména rozliše-
ním – Z6 je vybaven 24Mpx snímačem, Nikon Z7 má rozlišení 
45 Mpx. Oba snímače jsou stabilizované. Další rozdíly jsou 
např. v rychlosti sériového snímání nebo v počtu AF bodů, kte-
ré ale u obou modelů pokrývají 90 % obrazového pole. Obě 

nová „Zetka“ jsou shodně vybavena špičkovým elektronickým 
hledáčkem a výklopným zadním displejem. Nikony Z umožňu-
jí natáčet video v maximální kvalitě 4K UHD/30p nebo Full HD 
až 120p. Podporují také 10bitový výstup HDMI a nový profil 
N‑log, který rozšiřuje dynamický rozsah až na 12 EV.
Spolu s novými těly Nikon Z6 a Z7 byla vyvinuta i řada objek-
tivů Nikon Z. Jako první přichází na  trh kompaktní Nikkor 
Z  24–70 mm f/4 a  dvě pevná skla Nikkor Z  35 mm f/1,8 
a 50 mm f/1,8. S adaptérem je ale možné používat také ob-
jektivy Nikkor F pro DSLR.

Nikon Z6 a Z7 – špičkové mirrorless 
foťák y s plnoformátov ý m snímačem
Na stále se zvyšující poptávku po vyspělých systémových 
fotoaparátech bez zrcátka zareagoval nedávno Nikon 
uvedením nového mirrorless systému Nikon Z.  
A hned první dvojice fotoaparátů – Nikon Z6 a Z7 – 
vstupuje do poloprofesionální a profesionální kategorie.

Autor: Petr Lindner
Nikon BLOG

Nikon D3500 + 18–55 mm AF‑P VR

+ Brašna Nikon CF‑EU11 SLR
+  Dárkový poukaz na 1 000 Kč a tiskněte  

s 20% slevou po celý rok
+ Vánoční svíčka

s dárky v hodnotě 1 660 Kč

Naše vánoční tipy
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Fotosběrna

Proč tisknout u nás?
vmegapixelu jsme všichni profesionálové,
milujeme fotografii a věříme si i při jejím zpracování. víme,
jak rozdílné je barevné vnímání každého z nás a plně to re-
spektujeme. všechny fotografie v objednávkách upravuje-
me do podoby, která nejvíce koresponduje se zvoleným
rozměrem, materiálem a záměrem. když máme o něčem
pochyby, autory kontaktujeme, abychom dokázali naplnit
očekávání a odevzdali precizní výsledek. navíc jsme schopni
dlouhodobě garantovat nejlepší ceny velkoformátového tis-
ku na trhu, pětiletou záruku a nyní i dopravu zdarma.

Jak to funguje?
fotografie stačí nahrát do fotosběrny na našem webu
a o zbytek se už postaráme. Těm, kdo by se chtěli na svém
monitoru přesvědčit, co je naše tiskárna schopna reprodu-
kovat, nabízíme color management. všechna používaná
média jsou ve fotosběrně zdarma k dispozici ke stažení
v podobě iCC profilů. Že se o kvalitu nemusíte bát, potvrzu‑

jí i naši zákazníci: „s megapixelem jsem velice spokojená.
Objednávka byla připravená k vyzvednutí ještě před termí-
nem, což se jen tak nevidí. Objednávala jsem si tisk nekvalit-
ní fotografie ve velkém rozměru a ještě ten den mi z mega-
pixelu volali, jak to udělat, aby byla fotka co nejkvalitnější
a jestli se změnami souhlasím. Za mě veliká spokojenost.“

Tipy na dárek
největší radost udělá dárek, který člověk vyrobí sám pro
druhého – z lásky. vyberte tedy svou nejlepší fotku a nechte
si ji u nás zvěčnit na bavlněné malířské plátno. Jestli naopak
razíte heslo, že nejlepší dárek si stejně člověk vybere sám,
věnujte dárkový poukaz v hodnotě 1000 kč, k němuž jako
bonus nabízíme celoroční slevu 20% na tiskové služby.
Podrobnosti ohledně materiálů, rozměry a ceny jednotlivých
formátů najdete na webu megapixel.cz v sekci fotosběrna.

Tiskáren je mnoho,
ale jen jedna Mega
Máte spoustu krásných fotografií z dovolené
a rodinných sešlostí? Nenechávejte je ležet
na externím disku. Vdechněte jim život
a vytiskněte je na kvalitní papír či plátno.

Autor: Veronika Lebdušková
manažerka tiskových služeb

Foto: Martin Lukeš
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tipy

Stromeček jsou Vánoce
aby romantická atmosféra na váno-
ce vynikla, je potřeba nechat svítit
hlavní objekt a vmístnosti zhasnout.
Jinak je to podobné, jako fotit ohňo-
stroj ve dne, vidět možná bude, ale
nezazáří. vzhledem k nízké hladině
osvětlení se vyplatí použít stativ ne-
bo se při focení alespoň opřít. Po-
kud to dispozice bytu a vymyšlený
záběr neumožňují, nezbývá než zvý-
šit citlivost, tedy hodnotu isO.

Světelná romantika
focení komplikuje
svíčky, prskavky a barevné žárovič-
ky na vánočním stromečku podtr-
hují romantickou atmosféru. ne-
chat vyvážení bílé (white balance)
na fotoaparátu však může být ris-
kantní. Bezpečnější je nastavit ho
natvrdo, aby snímky měly stejnou
barevnou náladu. v případě barev-
ných žárovek se vyplatí nastavit vyvážení „na mráček“, udělat
zkušební snímek a posoudit, zdali vyhovuje. Pokud nastavíte
nejmenší clonu, půjdete co nejblíže ke svíčce a do obrazu za-
komponujete další světelný zdroj co nejvícemimo hloubku os-
trosti, bude svíčka krásně ostrá a zbytek světel vytvoří světel-
nou atmosféru s romantickými rozostřenými kroužky. Pokud
budete fotit dárky z podhledu tak, aby byl vidět i stromeček,
bude se hromada jevit díky optickému zkreslení větší.

Vybalování dárků
Zachytit emoce při vybalování není jednoduché. Co zkusit
sekvenční snímání, kdy foťák seká jeden snímek za druhým?

U dětí se tak snáze povede zachytit prchavý úsměv nebo
překvapením rozšířené oči. a co třeba použít delší čas
a blesk? Že je to nesmysl, protože lidé budou rozmazaní?
ne, pokud si nastavíte blesk na druhou lamelu (rear). Díky
prioritě času tak bude závěrka otevřená déle, dejme tomu
1/10 nebo 1/8 sekundy, což skutečně pohybující se objekty
rozmaže, ale těsně před tím, než se závěrka zavře, blýskne
blesk a ten okamžik zůstane zachycený ostrý. Jen musíte
stát dost blízko na to, aby tam světlo blesku „dostřelilo“
v dostatečné intenzitě. i tohle si můžete s figurantem vy-
zkoušet dopředu. a rada jako bonus – pokud jste opravdu
blízko, můžete si snížit intenzitu záblesku, vyhnete se tak
nehezkým stínům za fotografovanou osobou.

Zachyťte vánoční hemžení aneb
Jak s foťákem na Ježíška
Vánoce jsou jen jednou za rok, a přestože jde o tradici,
stejně jsou pokaždé jiné. Co je tentokrát uchovat
ve fotografické vzpomínce? Autor: Topi Pigula

Portrét a bokeh v pozadí – použití nízké clony.
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recenze

P lnoformátový snímač s rozlišením 30,3 mpx s půso-
bivými detaily, vysokou citlivostí isO a technologií
Dual Pixel CmOs af. společně s novými objektivy rf

nabízí EOs r jedinečný zážitek z fotografování.
Tělu fotoaparátu dominuje bajonet. Obsahuje osm stan-
dardních kontaktů a čtyři další sousedící, které jsou nepatr-
ně odsazeny. Této soustavě vděčíme za zrychlení komunika-
ce až 40násobně. Dostatečně to demonstruje rychlost
ostření s adaptérem i stávajícími Ef objektivy. Zadní straně
dominuje lCD. Ze zkušenosti oceňuji, že je displej otočný
a dá se i plně zakrýt. hledáček parametrově rozlišením sice
odpovídá aktuálním konkurenčnímmodelům, ale zobrazuje

lépe. nejen kvůli prosvětlení tmavých scén, ale i v detailech.
Prosvětlení napomáhá fakt, že EOs r jako jediná ff bezzr-
cadlovka ostří stejně jako Dslr, tedy při otevřené cloně.
lamely clony se nastaví až ve chvíli expozice.
v případě EOs r je všechno pěkně zabaleno do odolného
a částečně utěsněného těla. Doménou tohoto přístroje je
hledáček, práce v horších světelných podmínkách, rych-
lost ostření a kompatibilita s dosavadními objektivy. Pokud
je to možné, EOs r bych asi v pomyslné hierarchii přirovnal
k 6D mkii. Jde o dílek, který zapadá do velké stavebnice a dá-
vá smysl.
Celou recenzi najdete na webu megapixel.cz v sekci magazín.

Recenze Canon EOS R
eoS r vytváří nový standard menšího, lehčího
plnoformátového fotoaparátu budoucnosti.
Nastavitelné tělo ze slitiny hořčíku ukrývá novou
úroveň výkonu eoS.

Autor: Bohuslav Brož
komunitní specialista
a lektor kurzů

Naše vánoční tipy

Canon PowerShot G7 XMark II

+ Paměťová karta Sony SDHC 32GB Class 10 uHS‑i
expert 94 Mb/s

+ Akumulátor Canon NB‑13l
+ Dárkový poukaz na 1 000 kč a tiskněte s 20% slevou
po celý rok

+ Vánoční svíčka

s dárky v hodnotě 4 050 Kč

EOS 200D + 18–55mm IS STM černý

+ Paměťová karta SanDisk SDHC 32GB eXtreMe 90MB/s
Class 10 uHS‑i u3 V30

+ Brašna Canon SB100
+ Dárkový poukaz na 1 000 kč a tiskněte s 20% slevou
po celý rok

+ Vánoční svíčka

s dárky v hodnotě 2 650 Kč
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P ro mě je a9 foťák,
který mě uklidnil
v neustálém spe‑

kulování, co lepšího si
pořídit. foťák, který mě
naučil úplně jinak fotit.
foťák, který mě v ničem
neomezuje. foťák, se kte‑
rým mě focení znovu za‑
čalo neskutečně bavit.
sepsal jsem v několika
bodech hlavní vlastnosti,
které jsou pro mě u a9
nejdůležitější.

Tichá závěrka
a9 je stále jediný full frame foťák, který má plnohodnotně
využitelnou tichou závěrku. nešvary jako rolling shutter
(zkreslování pohybu) nebo banding (proužkování pod ně‑
kterým umělým světlem) jsem nezaregistroval.

Eye focus
funkce, která u sony foťáků vzbuzuje největší nadšení. mož‑
ná proto, že se často hodí spoustě fotografů. Prostě zmáčk‑
nete zvolené tlačítko, přidržíte ho a během kontinuálního
ostření vám zelený čtvereček najde bližší (nebo kontrastnější)
okoosoby ve snímkua toho seboddrží jakopřibitý, ať se hýbe‑
te vy, nebo model/modelka. Co si budeme povídat, dají se tak
vyfotit věci, o kterých se nám dříve ani nezdálo. momentky,
děti v pohybu, dá se fotit naslepo…možnosti jsou nekonečné.

Rychlost a přesnost AF
Odezva foťáku a rychlost ostření je prakticky okamžitá. Při
sledování pohybujících se objektů a9 propočítává každý os‑
třící bod 60krát za vteřinu, což přispívá k lepší plynulosti
a přesnosti kontinuálního ostření. Jak to u většiny sony foťá‑
ků bývá – přesnost kombinace fázové a kontrastní detekce
je naprosto bezchybná. front focus, back focus a s nimi spo‑
jená frustrace při focení na velké clony v dnešním sony svě‑
tě neexistuje.

Nabídka objektivů
na sony e‑mount se dá nasadit téměř cokoliv. navíc se ale
rodina nativních sony objektivů rychle rozrůstá. sony G
master a sony/Zeiss objektivy patří k vůbec nejlepším auto‑
focusovým sklům, jaká se dají pořídit.
Pak je zde 693 ostřících bodů, pětiosá stabilizace na senzo‑
ru, vlastní nastavení menu a funkcí na tlačítka, dva sloty
na kartu, velká kapacita baterie, špičkový hledáček, rychlost
snímání 20 snímků za vteřinu a mohl bych pokračovat.
a9 byla odbornou veřejností zařazena jako profesionální
sportovní foťák. svou tichostí, rychlostí a nenápadností je to
ale naprosto ideální foťák především pro svatební, repor‑
tážní a street fotografy. krajina, architektura, wildlife, sport…
no vlastně si nedokážu představit, co by a9 nezvládla skvě‑
le. Celý článek najdete na webu JanTichyPhotography.com.

rady

Proč jsem si vybral Sony A9
už je to skoro rok a půl, co světlo světa spatřila Sony A9.
Velmi našlapaná mašinka, která nebyla ve své době
úplně pochopena, ale která i dnes kraluje v mnoha
disciplínách. Autor: Jan Tichý

Sony ambasador

Foto: Jan Tichý
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tipy

P ři focení není nejdůležitější otázkou, jaký foťák máte,
ale jak moc ho umíte ovládat. Jsou majitelé drahých,
profesionálních zrcadlovek fotící na automatický re-

žim i majitelé pokročilejších kompaktů, kteří při vhodně na-
staveném isO, vyvážení bílé a ideální cloně dosáhnou srov-
natelných výsledků.
Zatímco vminulosti bylo nutno použít citlivější film, dnes se dá
isO měnit u každého snímku. v praxi to znamená, že pokud
fotíte při nízké hladině osvětlení, zvýšíte si isO a vyšší citlivost

se s menším množstvím světla „spokojí“. Ovšem odvrácenou
stranou této možnosti je vyšší elektronický šum, což jsou ne-
hezké, hrany „rozbíjející“ tečky. snímek pak působí neostře.
Clona je nejkreativnější a zároveň nejjednodušší nástroj, dí-
ky kterému určujete hloubku ostrosti. Čím nižší clonu pou-
žijete, tím menší je hloubka ostrosti, tedy oddělí se popředí,
které je zaostřené, od pozadí, jež bývá rušivé. Pokud vám
tedy jde o portrét na vánoce darovaného pejska, s nímž jde-
te poprvé na procházku, a nechcete mít vzadu zaostřený

Máte doma mazlíčka?
Vyfoťte ho, jak nejlépe to jde
Vyfotit si krásně miláčka, ať už lidského
nebo zvířecího, není tak složité, jak by to
mohlo na první pohled vypadat. Autor: Topi Pigula

Foto: Alena Trojanovičová
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zbytek ulice, volte nejmenší clonu. Tedy foťte na prioritu clo-
ny a buď pejska vyzoomujte, nebo jděte co nejblíže. v obou
případech dosáhnete rozostřeného pozadí. navíc pokud
máte v pozadí prosvítající světlo, dosáhnete pěkného boke-
hu, tedy romanticky rozmazaných kroužků.

Dostaňte pohyb pod kontrolu
Prioritu času zvolte, pokud chcete mít pod kontrolou pohyb.
snažíte‑li se zachytit jedoucího cyklistu či běžícího pejska,
nastavte si například čas kolem 1/50 vteřiny a švenkujte, te-
dy sledujte fotoaparátem pohybující se objekt a během po-
hybu zmáčkněte spoušť. Pozor! nesmíte se ale zastavit, jinak
dojde k rozmazání snímku. vy se sice zastavíte, ale pejsek
běží dál. Zprvu to vypadá složitě, ale dá se to nacvičit. Pejska-
ři vědí, že jejich miláček, pokud mu to dovolí, je úplatný. Pak
se stačí domluvit s někým, kdomu dá pamlsek tak, aby si pro
něj musel vyskočit, a vy jen ve vhodný okamžik zmáčknete
spoušť. a pokud máte nastavenou sekvenci, vyberete si
z několika snímků ten nejlepší. Třeba ten, kde nebude plan-
dající ucho zrovna zakrývat radostný výraz v očích.

a rada na závěr, tedy vlastně dvě. Pokud fotíte jakéhokoli živé-
ho tvora, ostřete na jeho bližší oko. Jsme totiž zvyklí dívat se
lidem i zvířatům do očí. a snažte se fotit z výšky jeho očí. Do-
sáhnete přirozenějšího vyznění snímku. i tady vám fotoapa-
rát pomůže, tedy ten, který disponuje funkcí detekce obličeje.

Foto: Kristýna Kvapilová

Foto: Lukáš Polívka
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Nejkratší fotografický vtip
víte, jaký je nejkratší fotografický vtip? „Už to umím.“ foto-
grafování je totiž neustálý proces sebezdokonalování, proto-
že kdyby to bylo jednoduché, je dobrým fotografem každý.
Cesta k lepším snímkům vede buď přes celoživotní samostu-
dium, nebo rychlejší a efektivnější cestou přes fotografický
kurz. lektoři mají často desítky let zkušeností a rovnou pora-
dí, jak se vyhnout chybám, které vás při samostatném hledá-
ní lepších cest zavedou do slepých uliček.

Víte, koho obdarováváte?
Základem dobrého dárku, tedy toho, který udělá radost
a skutečnou službu a neskončí pro další léta na dně šuplíku,
je znát obdarovávaného. někdo nepotřebuje velký foťák,
ale malé pohotové záznamové médium, kompakt, který bu-
de vždy po ruce a v kabelce nezabere místo. Jiný už dlouho
touží po portrétu, ale stydí se sám oslovit fotografa, a milov-
ník adrenalinových sportů, od vodních lyží po padák, neví,
jak si své vzpomínky efektivně uchovat. v tomto případě je
ideální dárek nasnadě, domluvené fotografování, třeba for-
mou poukazu u portrétního fotografa, a v druhém případě
malá, ale výkonná kamerka GoPro. ne náhodou ji využívají
připevněnou na helmách extrémní lyžaři i motocyklisté, za-
tímco připevněná na řídítkách pořizuje záznamy drsných
cyklistických sjezdů.
Zatímco GoPro jsou kamery s kvalitním záznamem, instant-
ní fotoaparáty typu instax naopak nabízí výhodu okamžité-
ho záznamu. Jsou tedy ideální pro party, svatby, vánoce či
narození dítěte, kdy si babička z moravy odnese snímek
vnoučka okamžitě a je jisté, že se může začít chlubit přírůst-
kem do rodiny hned po návratu i těm, kdo nejsou on‑line.
samozřejmě překvapit můžete i fotoobrazem či souborem
papírových fotografií, jen musíte nenápadně získat zdrojová
data. samotný proces výroby už je jednoduchý – kvalifikova-
ní prodavači poradí, zdali je lepší tisk na plátno či jaký by se
do daného interiéru hodil typ zarámování.

Nechte vybrat obdarovaného
může se stát, že nabídka bude tak široká, že se nedokážete
rozhodnout, který dárek je top. Řešení je jednoduché – vě-
novat dárkový poukaz, protože tím zajistíte, že obdarovaný
se sám rozhodne, co jemu osobně přijde nejužitečnější. i fo-
tograf totiž může využít grafický tablet, novou záznamovou
kartu s vysokou rychlostí zápisu a velkou kapacitou nebo
monitor k počítači, který má ideální rozlišení a podání barev
právě pro věrné zobrazení fotografií. a dříve nebo později
každý zjistí, že už nemá kam fotky dávat. Pro tuto příležitost,
stejně jako pro případ zálohování je velmi dobré mít záloho-
vací externí disky. Ještě pořád máte pocit, že si není z čeho
vybrat?

Rádi fotíte? Přemýšlejte nad vhodným
dárkem pro vás i vaše blízké
S blížícími se Vánoci roste pocit zodpovědnosti
za vhodně vybrané dárky. tady je pár tipů,
které vám mohou pomoci se rozhodnout. Autor: Topi Pigula
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Fotoškola

V rámci kurzů fotoškoly vedených zkušenými lektory
a ambasadory megapixelu vás naučíme ovládat veš-
keré záznamové technologie. Pomůžeme vám s tří-

děním a úpravou snímků, poradíme, jak natáčet a stříhat vi-
dea. vydáme se do atraktivních lokalit v jednodenních kur-
zech či vícedenních expedicích u nás i po celém světě.
vmegapixelu přitomnezůstávámepouze při zemi a prostřed-
nictvím letecké školy nabízíme poradenství majitelům bez‑
pilotních letadel DJi, kteří by si rádi prohloubili své dovednosti
anebo získali potřebná oprávnění pro komerční využívání
dronů. výuka letecké školy probíhá individuálně pod taktov-
kou profesionálního instruktora bezpilotního létání. Díky
tomu zvládnete ohromné pokroky i za velmi krátkou dobu.

Tip na dárek
máte doma nadšence do focení? Pořiďte mu k vánocům fo-
tografický kurz. Takový zážitek udělá radost každému, kdo
chce na sobě pracovat. Pokud si výběrem kurzu nejste jistí,

v nabídce je i dárkový poukaz na tříhodinový individuální
kurz, kdy si obdarovaný sám vybírá téma, termín a lokalitu.

Na co se lze příští rok přihlásit?
Třeba na exkluzivní fotografický kurz s ambasadorem mar-
tinem rakem v jeho oblíbeném saském Švýcarsku. Cílem
kurzu je výstup na jednu z nejkrásnějších vyhlídek, Carola-
felsen, a fotografování v soutěskách Českého Švýcarska.
Zde budete mít jedinečnou příležitost nahlédnout do práce
tohoto krajináře a společně zachytit snové západy této po-
hádkové krajiny.
Dále se můžete přihlásit třeba na kurz o létání s drony s Pe-
trem Janem Juračkou a vydat se s námi na celý den k Orlici
u Třebechovic pod Orebem natáčet fantastické záběry z pta-
čí perspektivy.

všechny další podrobnosti, termíny i ceny a také další kurzy
najdete na webu megapixel.cz v sekci fotoškola.

Žádný učený z nebe ještě nespadl…
Přáli byste si pořizovat lepší snímky? Nevíte si rady
se stříháním videa? Máte chuť se ve své tvorbě
dál posouvat? Zapojte se do naší fotoškoly.
Zkušení lektoři vám poradí, jak na to.

Autor: Jan Kárník
produktový manažer
tiskových a vzdělávacích
služeb

Fotografování v pohádkové
krajině skal Saského Švýcarska

létání s drony
s Petrem Janem Juračkou

Foto: Petr Jan Juračka Foto: Martin Rak
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Recenze

K am se tento model ubírá, je patrné i v menu. Největ-
ší inovací je ostření a video, ty mají v menu své sa-
mostatné záložky. Pro video jsou možnosti obsáh-

lejší. Základem jsou nastavení v  nejjemnějších detailech, 
například volby tónu apod. Pohrát si můžeme kvalitně 
i s nastavením zvuku, a to aniž bychom připojovali sofistiko-
vanější periferii v podobě mikrofonu. 
Tělo fotoaparátu se od verze X‑T1 příliš neliší, je osvědčené. 
LCD je výklopné, což je neocenitelná funkce při kreativním 
focení. Základní ovladače jsou vyvedeny v kruhových retro 
voličích s pojistkou na horní straně. To znamená, že stačí 
přetočit z písmene A a jsme rázem v manuálním nastavení 
nebo prioritě. Prioritu času nebo ISO máme po ruce. Ovla-

dače na zadní straně slouží pro vedlejší funkce. Naprogra-
movat se dají snad všechna tlačítka, včetně kurzorů pro po-
hyb v menu. Jedna „zásadnější“ změna je ve dvířkách pro 
komunikační rozhraní. Vodicí hřídel se dá zatáhnout a dvíř-
ka odstranit. Fajn věc při natáčení videa a osazení kabeláží 
pro vstupy a výstupy potřebné k videu.
Po fotografické stránce mi X‑T3 nabídla maximum, po video‑ 
stránce dokonce takové, které jsem nedokázal ani zpraco-
vat. Jde o  fotoaparát s  kvalitním výstupem a  technologic-
kým přesahem. Tohle všechno je zabalené v osvědčeném 
odolném a z větší části utěsněném těle s intuitivním rych-
lým ovládáním.
Celou recenzi najdete na webu Megapixel.cz v sekci Magazín.

Recenze Fujifi lm X‑T3
Pokud si nejste jistí, že potřebujete full-frame,  
je pravděpodobně X-T3 fotoaparátem právě  
pro vás.

Fujifilm Instax mini 9 
(všechny barvy)
+   Fujifilm Instax mini film na 10 foto
+ Fujifilm Instax minipouzdro
+ Vánoční svíčka

s dárky v hodnotě 750 Kč

Fujifilm X‑T3 + 18–55 mm černý
+ Popruh Peak Design Slide Lite 
+ Akumulátor Fujifilm NP-W126S
+  Dárkový poukaz na 1 000 Kč a tiskněte s 20% slevou 

po celý rok

s dárky v hodnotě 4 180 Kč

Naše vánoční tipy

Autor: Bohuslav Brož
komunitní specialista
a lektor kurzů
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tipy

Selfie je out
Umělé fotky vystřídaly perfektní momentky zvané plandid –
fotky plánované (planned) a současně přirozené (candid).
na nich člověk vypadá, jako kdyby ho fotil profesionální foto-
graf bez jeho vědomí. stejně jako selfie jsou tyto fotky aran-
žované, zpravidla se při nich ale nedíváme do objektivu
a zaujímáme výhradně ležérní postoj. Typickým příkladem
jsou zasněné výrazy pozorující západ slunce.

Fotky na plocho
možná jste si všimli fotek jídla či fotek s rádoby nahodile
vyskládanými produkty focenými seshora. Takovým fotkám
se říká flatlay a patří ke žhavým trendům na instagramu. Je-
jich základem je rovné pozadí, ideálně světlejší barvy, která
nepohlcuje světlo. aby produkty na fotce vynikly, je jim po-
třeba dopřát dostatečný prostor a nekombinovat s nesou-
visejícími věcmi. fotky naplocho je důležité pořizovat v při-
rozeném světle. Zabráníte tak nehezkým stínům a žlutým
nádechům.

Tipy na nejlepší fotomobily
iPhone XS Max
Dnešní vlajková loď applumá největší pixely, jaké kdy v iPhonu
byly, a díky jim zaručuje nízkou hladinu šumu a věrnější obraz.
v portrétním režimunavícmůžete upravovat hloubkuostrosti.

Huawei P20 Pro
Jeden z nejdokonalejších fotomobilů nabízí rozlišení 40 mpx
a skvělou optickou sestavu od společnosti leica. Díky třem
snímačům a třem objektivům jste schopni zachytit dokona-
le ostré snímky i za horšího světla a bez stativu.

Samsung S9+
Už nemusíte dlouze přemýšlet nad správnými podmínkami
pro stvoření skvělých snímků. se dvěma hodnotami světel-

nosti je inovativní variabilní clona schopna reagovat namnož-
ství okolního světla podobně jako lidské oko.

Zenfone 5
inteligentní systém s duální kamerou v Zenfone 5 vám díky
pokročilým funkcím umělé inteligence pomůže předvídat
vaše potřeby, takže se můžete soustředit na samotný sub-
jekt, nikoliv na fotoaparát, a získat vždy perfektní výsledky.

Tip pro videotvůrce
Vertikální videa
Oblíbenost videí na sociálních sítích se projevila i u nejzná-
mějších outdoorových kamer GoPro. v nejnovější generaci
hErO7 totiž nabízí modely White, silver a Black možnost na-
táčení vertikálního videa, které lze přes telefon okamžitě
sdílet právě na instagram. krom toho můžete například i ži-
vě vysílat na facebooku. GoPro hErO7 Black je navíc vyba-
vena unikátní a špičkovou stabilizací hypersmooth, a to i při
nejvyšší kvalitě 4k a 60 snímcích za sekundu.

Jak na fotky a videa pro Instagram
V době sociálních sítí nepoužívá většina lidí
mobil pouze k volání a psaní SMS, ale stále častěji
také ke sdílení zážitků, zachycení momentek
či focení jídla. Jak se s novými trendy vypořádat
a čím je fotit?

Autor: Anna Poledňáková
content manažerka
a šéfredaktorka Megazinu

Foto: Kateřina Danielová
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Vše pro zpracování fotografií
Ideální notebook nejen pro fotografy
Žádný fotograf se neobejde bez pořádného počítače. ideál-
ní je vybrat dostatečně výkonný procesor. minimálně i5,
který zvládne i složité operace. Další užitečná věc je ssD
disk s kapacitou alespoň 256 GB. Ten odstraní zbytečné
prostoje při ukládání, a tím pádem zrychlí váš pracovní pro-
ces. v neposlední řadě je důležitým parametrem váha a ve-
likost zařízení, chcete mít přece počítač při svých fotovýpra-
vách stále po ruce. všechny tyto požadavky optimálně spl-
ňuje například lenovo ideaPad 530s‑15ikB.

Monitor je základ
Pokud chcete fotku kvalitně upravit, musíte ji hlavně dobře
vidět. To vámumožní pouze kvalitní monitor s věrným zobra-
zením barev a možností kalibrace. abyste měli nad svojí pra-
cí rozhled, měli byste pracovat na minimální ploše 24”. Důle-
žitá je rovněž barevná hloubka, ta by měla být alespoň osm
bitů. Dobrá volba je třeba monitor Eizo ColorEdge Cs2420.

Místa není nikdy dost
místa na fotografie není nikdy dost, zejména pokud fotíte
celodenní akci a potřebujete fotografie zálohovat. abyste se
nemuseli omezovat, použijte bezdrátový externí disk, který
vám snímky stáhne přímo z sD karty. skvělý je například
externí disk Western Digital my Passport Wireless. Pokud
chcete ale disk použít přímo pro práci, oceníte spíš ssD.

užitečný pomocník při retuši
Užitečný pomocník při úpravě fotografií je grafický tablet.
například Wacom intuos Pro m vám velice usnadní nejrůz-
nější postupy zejména při retuši fotek. Osvědčená jsou ze-
jména programovatelná tlačítka pro rychlý a pohodlný pří-
stup ke klávesovým zkratkám přímo na tabletu.

kvalitní tisk z pohodlí domova
v dnešní době zůstávají digitální fotografie často pouze
na disku. Tištěná forma má však něco do sebe. Pokud chce-
te fotografie tisknout v pohodlí domova, neobejdete se bez
kvalitní tiskárny. ideální je například Epson l850, která dis-
ponuje šestibarevným tankovým systémem pro kvalitní, ale
i úsporný tisk fotografií.

Tipy pro úpravu videí
Výkonný počítač pro náročné
Co se úprav videí týče, tak tady není prostor pro kompromi-
sy. na střih těch nejnáročnějších videí potřebujete počítač
s obrovským výkonem. nutností je procesor i7 a ssD disk
s velikostí 512 GB. na export hotové práce zase oceníte vý-
konnou grafickou kartu, která vám ušetří spoustu času.
Ověřená volba je například apple macBook Pro 15“ 512GB.

Barevný rozsah a kalibrace
video v 4k rozlišení není v dnešní době již nic zvláštního.
monitorů, které zvládnou takové rozlišení, je mnoho, ale po-

Průvodce výběrem vybavení
pro zpracování fotek a videa
Prodlužující se večery přináší ideální příležitost k třídění
a upravování domácího foto‑ a videoarchivu.
Podívejte se na stručný přehled toho nejdůležitějšího
vybavení včetně tipů, jak jej vybírat. Autor: Tom Spáčil

produktový specialista

Monitor Eizo
ColorEdge CS2420
černý
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kud potřebujete video zpracovat i barevně, tak se neobe-
jdete bez monitoru s velkým barevným rozsahem a mož-
ností kalibrace. monitor, který vždy podá skvělý výkon, je
například Eizo ColorEdge CG248.

rychlé externí úložiště
Po celodenním natáčení máte obrovské množství dat, která
je potřeba zálohovat a zpracovávat. neobejdete se proto
bez externího úložiště, které musí být velmi rychlé. velice
praktická volba je například externí disk laCie 2big DOCk
16TB hDD s rozhraním Thundernolt 3 (UsB‑C).

Nezapomeňte na zvuk
Občas je potřeba do videa i něco namluvit a to je přesně
chvíle, kdy oceníte kvalitní mikrofon. rODE nT1 bez chyby
zachytí každý tón, který potřebujete zaznamenat. Převést
záznam z mikrofonu do vašeho počítače vám zase pomůže
zvuková karta Tascam Us‑42 minisTUDiO Creator. v jejích
útrobách se skrývají originální hlasové a zvukové efekty pro
ještě kreativnější postprodukci vašich videí.

Sluchátka, která vydrží
Zvuk je samozřejmě potřeba i bezchybně slyšet. kvalitní slu-
chátka vám pomohou jak při samotném natáčení, tak při
postprodukci videa. Pokud hledáte sluchátka, která by vám
nevadila při celodenní práci, zkuste bezdrátová sennheiser
PXC 550. nejenže dobře sedí na hlavě, ale vydrží až 30 hodin.

Foto: Ondřej Mašek

Notebook Apple MacBook Pro 15“ 512GB (2018)
s touch Barem Mr942CZ/A šedý

Na pracovní stanici v naší prodejně si můžete vyzkoušet
střih videa i editaci fotek na profesionální úrovni.
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Co pro vás děláme

Jak se zapojit?
Je to velmi snadné. stačí se zaregistrovat v naší Galerii a na-
hrát minimálně jednu soutěžní fotografii, která korespon-
duje s daným měsíčním tématem, a označit ji jako soutěžní.
všechny další podrobnosti najdete na webu megapixel.cz.

Ukázky z říjnového soutěžního kola na téma
architektonický prostor

Zapojte se do fotografické soutěže
Rok s Megapixelem
každý rok pro vás připravujeme
12 soutěžních kol, spoustu tematických
článků, řadu zajímavých besed
a workshopů a hodnotné ceny.

Foto: Martin Lukeš

Bazar
Plánujete výměnu starší techniky za novou?
vykoupíme ji i s bonusem 5 % k výkupní ceně

Půjčovna
Chcete si techniku vyzkoušet ještě před koupí?
vyberte si z nabídky naší půjčovny.

Pronájem ateliéru
láká vás focení v ateliéru? splňte si svou touhu
a pronajměte si u nás plně vybavený ateliér.

Foto: Ladislav Dvořák

Foto: Juraj BalazFoto: Michal Plecitý

Nejen fotografům nabízíme výkup techniky, financování na splátky a další služby
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Sony CyberShot DSC-RX100

+ Sony pouzdro LCJ-RXF
+ Dárkový poukaz na 1 000 Kč a tiskněte
+ s 20% slevou po celý rok
+ Vánoční svíčka

s dárky v hodnotě 3 460 Kč

Sony Alpha A7 III tělo

+ 2 x Paměťová karta Sony SDXC Tough SF-G 64GB
+ Class 10 U3 UHS-II
+ Popruh Peak Design Slide Lite
+ Dárkový poukaz na 1 000 Kč a tiskněte
+ s 20% slevou po celý rok

s dárky v hodnotě 13 470 Kč

Kurz seznámení s fotoaparátem 
v hodnotě 690 Kč zdarma!

Seznámíme vás se základními funkcemi 
a prozradíme vám, jak je vhodně používat. 
Stačí si na Megapixel.cz vybrat Kurz sezná-
mení s fotoaparátem a v objednávce zadat 
kód: SEZNAMENIMEGAZINE

Získejte dopravu zdarma
k nákupu nad 1000 Kč 

Vy objednáváte, my vozíme. Nakupte na Me-
gapixel.cz nad 1000 Kč a zadejte do poznám-
ky kód: VANOCEZDARMA2018. Vaše zboží 
poté doručíme zdarma. 

DK KUPON KUPON

Naše vánoční tipy



Nekupujte
blbé dárky

PRODEJNY PRAHA BRNO OSTRAVANEBO NAVŠTIVTE

Ty správné dárky pořídíte u největšího
specialisty na digitální tvorbu

Fujifilm Instax Square
SQ6 edice Taylor Swift

U NÁS EXKLUZIVNĚ
S DÁRKY V HODNOTĚ 770 KČ

Fujifilm Instax Square 
SQ6 edice Taylor Swift

Když si chcete
vzpomínky
užít hned


