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Galerie

Staňte se součástí komunity
Galerie Megapixel
Sdílejte svoje fotky, videa a ilustrace s ostatními nadšenci. V naší Galerii si díla můžete 
vzájemně hodnotit a komentovat, přihlásit je do soutěže Rok s Megapixelem
a dokonce je můžete nabídnout i k prodeji. 

Podzimní 
inspirace

z naší
Galerie

… a byl podzim | Přemek Jánský Buchlovským podzimem | Vojtěch Peša Před dosednutím | Milan Fiala 

Podzim | Jana Zemanová Praryba | Jiří Nárta 

Kamarádi | Lenka Zajíčková  Podzimní | Marie Zálešáková  Volnost | Kristýna Kvapilová 

megapixel.cz/galerie
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Cesta je cíl
Konec léta neznamená konec výletů. V našem podzimním čísle jsme pro vás proto připravili hned několik článků o cestování, 
ve kterých vám poradíme, jak nejsnáze upravovat fotky a videa mimo domov, či na co si dát pozor při cestování s dronem.
O tom, jak skloubit cestování s prací a jak probíhají fotoexpedice, se s námi v rozhovoru podělil i náš ambasador Honza Bře-
zina. Na své si přijdou také milovníci nakousnutého „jablíčka“ a chybět nebudou ani recenze zajímavých novinek a zamyšlení 
nad současnými trendy z fotosvěta. Přejeme příjemné čtení!
           – Anna Poledňáková
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Rozhovor

Spolu se známe už více než deset let, takže o Tobě 
vím, že jsi publicista, zakladatel jedné z prvních ko-
merčních fotografických škol, dodnes se věnuješ ces-
tování a fotoexpedicím, máš svůj blog a točíš podcas-
ty... Mohl by ses ale Ty sám v kostce představit našim 
čtenářům, kteří Tě neznají?
Je pravdou, že fotografii, cestování a Apple technologiím se 
věnuji vlastně už od studia vysoké školy a aby mě to pořád 
bavilo, tak těch aktivit je poměrně hodně. Na druhou stra-
nu se vlastně pořád věnuji těm samým tématům, v různých 
podobách. Protože to, co dělám je pro mě zároveň koníč-
kem. Takže jsem spojil cestování a fotografování do podoby 
fotoexpedic a díky tomu jsem už procestoval 117 zemí svě-
ta a expedic se zúčastnilo přes 500 fotografů. Když jsem
v ČR, tak nejvíc času věnuji kurzům zaměřeným opět na fo-
tografii a dále na Apple produkty, které jsou pro mě také 
srdcovou záležitostí. Stal jsem se postupně Applem certifi-
kovaným trenérem, podílím se na vzniku Apple magazínu 
iPure, snažím se natáčet výuková videa, psát články a jsem 
spoluautorem několika knih. 
Jako protiváhu technickým tématům, publikování a vedení 
kurzů mám pak samotné fotografování. Komerčně se věnu-
ji hlavně svatební a portrétní fotografii, což mi neuvěřitel-
ným způsobem vrací energii a dobíjí mě. Práce s lidmi
a emocemi je pro mě vždy novou inspirací. A pak je tady 
řada menších projektů, které tyto hlavní aktivity doplňují.

Vzpomeneš si na to, jak ses vůbec dostal k digitální 
fotografii a co pro Tebe znamenalo objevení tohoto 
fenoménu?
To je poměrně jednoduché. Když jsem studoval informati-
ku na MFF UK, tak jsem se připletl k projektu, ve kterém se 
programoval grafický editor. Bylo potřeba připravovat da-
ta, na kterých by se jeho funkce testovaly a prezentovaly, 
což byl můj úkol. No, a protože v té době se v ČR objevil 
první komerčně dostupný digitální fotoaparát, tak jsem si 
ho půjčil - a tak to celé začalo. Řadu let jsem fotografii bral 

více jako technickou záležitost a vlastně jsem nikdy nefotil 
jinak než digitálně. Až v průběhu času jsem se začal víc

věnovat obsahové stránce, práci s prostorem, figurou
a světlem, takže nebýt digitální fotografie, tak bych pravdě-
podobně nikdy fotit ani nezačal.

Pro Megapixel pořádáš několik fotoexpedic. Mohl 
bys popsat případným zájemcům, kam by s Tebou 
v nejbližší době mohli vyrazit, jak takové expedice 
probíhají a co je tam všechno čeká?
Letos mám za sebou již 8 cest a do konce roku se chystáme 
ještě do Kalifornie, Namibie, na Nový Zéland a fotografovat 
polární záři na zimní Island. Fotoexpedice v našem podání 
je skvěle připravená cesta s programem speciálně navrže-
ným pro fotografy a možností individuálně se vzdělávat. 
Máme cestovní kancelář, takže cesty jsou nejen profesio-
nálně organizovány, ale mají i všechna pojištění a zákonné 

Nebýt digitální fotografie, tak
bych pravděpodobně  nefotil
Jméno Honzy Březiny je známé nejen mezi cestovateli
a digitálními fotografy, ale také mezi fanoušky značky 
Apple. Spolupracujeme s ním na několika
fotoexpedicích a mimo to, jsme si ho vybrali
za ambasadora Megapixelu. 

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

Foto: Jan Březina
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Rozhovor

náležitosti. Pro účastníky zajišťujeme komplexní servis. Le-
tenkami a ubytováním počínaje, přes vstupy a unikátní pří-
ležitosti fotografovat, až po samotný fotografický workshop. 
Díky tomu jsme měli možnost fotografovat na místech, kam 
se běžní turisté nemohou dostat nebo třeba neopakovatel-
né události, jako byl start raketoplánu.

Když se bavíme o cestování, zaznamenal jsem před 
časem kampaň na Tvou mobilní aplikaci. Mohl bys ji 
trochu představit?
Aplikace se jmenuje Fripito a je vlastně takovým tržištěm, 
které propojuje lokální fotografy s cestovateli. Aplikaci si 
můžete stáhnout bezplatně do telefonu s operačním systé-
mem iOS nebo Android a najdete v ní průvodce pro 60 zemí 
světa a v nich několik tisíc unikátních fotografických desti-
nací. Pokud do některé z nich vyrazíte, můžete si koupit 

průvodce napsaného speciálně pro fotografy a podpořit 
tak lokálního autora, který dostává podíl ze získaných pe-
něz. Jsem opravdu rád, že ve Fripitu máme řadu skvělých 
fotografů a že máme nejvíc průvodců pro Českou republi-
ku. Na druhou stranu je nutné přiznat, že cestu ke globální-
mu trhu jsme zatím moc nenašli. Ale s tím se dnes myslím 
potýká většina startupů. Přesto Fripito je velice cenná zku-
šenost.

Velká část Tvé činnosti se točí kolem výrobků se 
značkou nakousnutého jablíčka. Proč právě Apple,
v čem je pro Tebe tato značka tak převratná?
Co mě učarovalo je určitě jednoduchost, funkčnost a mini-
malismus, ke kterému směřuji i ve fotografii. Jednotlivé 
Apple produkty jsou dobré, ale pokud jich zapojíte víc do-

Foto: Jan Březina

hromady, tak teprve vynikne celý koncept. Já například 
dnes v terénu fotografie zpracovávám na iPadu Pro. Díky 
Creative Cloudu se mi synchronizují do MacBooku Pro, kde 
jsem schopen přesněji pracovat s barvami, bezpečně zálo-
hovat a snáze provádět hromadné úpravy. A zároveň se 
synchronizují i do iPhonu, ze kterého spravuji sociální sítě.

Jak se díváš na současný trend, kdy digitální zrcad-
lovky, které byly ještě před pár lety absolutním feno-
ménem z trhu pomalu ale jistě vytlačují moderní bez-
zrcadlovky?
Myslím, že je to nevyhnutelný trend nahrazování mechanic-
kých řešení těmi elektronickými. Mě osobně to trochu mrzí, 
jsem stará škola, ale bezzrcadlovky mají řadu výhod a vý-
robcům se postupně daří odstraňovat nevýhody.

Otázka, kterou si samozřejmě neodpustím – jakou 
techniku v současnosti používáš Ty?
Aktuálně používám fotoaparáty a objektivy Canon, objekti-
vy Sigma do studia a Tamron na cesty. Mám jak full-frame 
DSLR, tak i APS-C verzi, která je pro mě praktičtější na ces-
ty. Není tajemstvím, že už nějakou dobu vybírám mezi bez-
zrcadlovkami, takže pravděpodobně ještě letos část nebo 
všechnu techniku obměním.

Připravuješ nějaký nový osobní projekt, nebo jsi tak 
vytížený svou prací, že na nové věci nezbývá čas?
Zítra odlétám fotografovat majáky na východním pobřeží 
USA, a to hlavně dronem. Pokud vše vyjde, tak, jak bych 
chtěl, rád bych z tohoto projektu udělal výstavu.
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Brno
Václav Tršo
vedoucí prodejny

Protože si přejeme, aby to k nám zá-
kazníci měli blízko, přestěhovali jsme 
se v půlce ledna na Dominikánské ná-
městí, do Paláce Jalta. Součástí nové 
a zároveň největší specializované 

prodejny na digitální tvorbu v moravské metropoli je fotoateli-
ér, temná komora pro zkalibrované monitory a tiskárny, pro-
stor pro služby a pracovní IT stanice. Přijďte se k nám podívat!

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

Praha
Jakub Caha
vedoucí prodejny

Náš „social store“ koncept funguje 
v Praze už šest let. Za tu dobu 
jsme zde uspořádali bezpočet 
workshopů a přednášek, na kte-
rých jste si pod vedením profesio-

nálů mohli osvojit práci s fotoaparáty, monitory, tablety
a dalšími produkty z oblasti digitální tvorby. Na čem si totiž 
zakládáme nejvíc, je možnost si zboží na prodejně nejen osa-
hat, ale i vyzkoušet. K tomu nám slouží například i Wacom 
Experience Centre – jediné místo v České republice, kde si 
můžete zdarma vyzkoušet práci na všech tabletech Wacom. 

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

Na tom, kde nakoupíte, záleží 
Unikněte na chvilku všudypřítomnému shonu a ponořte se do světa digitální tvorby.
Na našich prodejnách s filozofií „social store“ najdete tisíce produktů, které si můžete 
prohlédnout, vyzkoušet nebo osahat, setkáte se zde se specialisty, kteří vám ochotně poradí 
s výběrem a podělí se s vámi i o praktické zkušenosti. Na všech prodejnách můžete využít 
také služby jako je bazar, pojištění nebo servis. Rádi vám pomůžeme i s prvním spuštěním
a nákupem na leasing.

Ostrava
Richard Hanáčik
vedoucí prodejny

Naše ostravská prodejna se nachází 
v centru města a je snadno dostupná 
pro všechny lidi z blízkého i širokého 
okolí. Najdete v ní grafické tablety, 
nejnovější fotoaparáty a monitory, 

audio vybavení, brašny, drony, MacBooky… Naši specialisté 
vám rádi pomohou s výběrem zboží i toho nejlepšího příslu-
šenství. Díky tomu si dlouhodobě udržujeme přízeň, které si 
velice vážíme.

Ostrava
28. října 65, Tel.: 596 111 241
E-mail: ostrava@megapixel.cz
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Výkup techniky, financování
na splátky a další služby
Chcete si techniku vyzkoušet ještě před koupí? Nevíte, jak nastartovat zakoupený iPad? 
Poradíme vám. Nákup na protiúčet, pojištění, financování na splátky a spoustu dalších 
služeb nabízíme na našich prodejnách v Praze, Brně a Ostravě. 

Bazar
Plánujete výměnu starší techniky za novou? Přineste ji
k nám a my ji vykoupíme s bonusem až 10 % k výkupní ceně. 
Vše vyřídíte rychle, na jednom místě a bez dalších starostí. 
Výkup lze uskutečnit osobně na všech našich pobočkách 
nebo na dálku. V obou případech určíme finální částku za 
vykupovanou techniku až po prohlédnutí a vyzkoušení pří-
stroje. Bát se nemusíte ani nákupu použité techniky. Na 
veškeré použité zboží u nás získáte garanci kvality s 12 mě-
síční zárukou. Nezapomeňte sledovat, co v bazaru máme. 
Občas se tam dají sehnat i raritní kousky, které se běžně 
neprodávají.

Půjčovna
Máte zakázku, která vyžaduje snímky či video z ptačí per-
spektivy a nechce se vám pořizovat dron? Půjčte si ho
v naší půjčovně. Nabízíme nejen drony, ale i několik druhů 
digitálních zrcadlovek a bezzrcadlovek a grafické tablety. 
Pokud se po zapůjčení rozhodnete pro koupi půjčeného 
produktu, nebudeme vám účtovat půjčovné - a to se vypla-
tí! 

Pojištění
Pokud po roce používání foťáku dospějete k závěru, že je 
opravdu lepší si ho připojistit proti rozbití či krádeži, za-
stavte se u nás. Pojištění nové i použité techniky funguje na 
stejném principu jen s tím rozdílem, že u použitého fotoa-
parátu jeho aktuální hodnotu určí naši specialisté a foto-
aparát se pojistí na určenou hodnotu. Pojistka se vztahuje 
na mechanické poškození způsobené neopatrným zachá-
zením, krádež či živelné události. Pojistné lze sjednat na
1 nebo 2 roky.

První spuštění 
Pořídili jste si nový notebook nebo monitor a nevíte si rady 
s jeho prvním spuštěním a celkovým nastavením? Neztrá-
cejte čas čtením návodů a sledováním tutoriálů, my vám 
pomůžeme. Spustili jsme totiž novou službu s názvem Prv-
ní spuštění, díky které můžete věnovat drahocenný čas po-
třebnějším činnostem.

Financování
Podnikáte? Využijte finanční nebo operativní leasing. Díky 
spolupráci se společností Grenke vám můžeme nabídnout 
pronájem špičkových notebooků, monitorů, fotoaparátů
a další IT a audiovizuální techniky za měsíční poplatek fun-
gující obdobně jako operativní leasing u aut.  

Všechny další podrobnosti ohledně našich služeb najdete 
na webu Megapixel.cz v sekci Služby.
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S vědomím, že každá scenérie skrývá něco navíc opro-
ti tomu, co je vidět na první pohled, šel Tomáš pod 
„slupku“ a vyfotil oblíbená místa z perspektivy nad 

povrchem i pod ním. Vyzbrojil se několika těly fotoaparátů 
Nikon a objektivy NIKKOR a vydal se na průzkum, na kterém 
se mu podařilo zachytit život skrytých míst pod turistickými 
lokalitami. 

Jak jste vybíral místa, která ztvárníte na fotografiích 
v projektu Look Deeper? 
Projekt iniciovala společnost Nikon a mne tento koncept 
spolupráce nadchl. Vybraná místa nemají žádnou předcho-
zí spojitost se mnou a mou prací. Byla to výzva a jsem za ni 
vděčný. Všude kolem nás jsou skryté světy a já jsem chtěl 
ukázat, že populární turistické destinace ukrývají více, než 
se na první pohled zdá. Se správným vybavením a touhou 
po dobrodružství můžete objevit výjimečné objekty.

Vaše fotografie blesků na noční obloze nad Big Be-
nem, které publikovaly například noviny Daily Tele-
graph a Daily Express, vás nejvíce zviditelnily. Jaký je 
to pocit, najít svoji fotografii v tak důležitých médi-
ích?
Pro mě to bylo něco velkého a významného. Věděl jsem, že 
v tu dobu na Westminster Bridge nebyl nikdo další s dosta-
tečně dobrou fotografickou výbavou na to, aby dokázal za-

chytit ten pravý moment. Takže jsem se hned další den roz-
hodl kontaktovat londýnské noviny a vyšlo to. Ale i tak si 
myslím, že nejsilnější zážitek byl pro mě ten magický oka-
mžik, kdy jsem stál na mostě a mohl to vše vidět na vlastní 
oči.

Co vás vedlo ze Slovenska do Londýna?
V roce 2004 mi bylo jednadvacet a vydal jsem se za bratrem 
do Londýna. Původně to bylo na tři měsíce, mým cílem bylo 
si trochu přivydělat. Nakonec jsem se ale rozhodl zůstat 
a v Londýně bydlím už patnáct let. 

Jak jste se dostal k fotografování? 
Asi osud. Můj první fotoaparát byla Smena 6, kterou mi půj-
čil můj otec. Fotil jsem s ní jen krátkou dobu, protože se po-
kazila a doma nebyly peníze na nový fotoaparát. Po delší 
pauze jsem si v roce 2007 koupil svůj první digitální fotoapa-
rát Sony. Pak se mi zalíbil kamarádův Nikon, a to mě inspiro-
valo natolik, že jsem si Nikon D5100 koupil. Od té doby jsem 
věrný Nikonu. 

Jakou techniku používáte nejčastěji nebo nejraději?
Momentálně používám jen techniku od značky Nikon. Mám 
dvě těla Nikon D750 a Nikon D850 a menší sbírku objektivů. 
S touto technikou jsem také pracoval na projektu Look Dee-
per.

Look Deeper

Opuštěný komplex podzemních
stanic Aldwych
AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED

Londýnský Big Ben
AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8E ED VR

Tomáš Sentpetery, fotograf původem ze slovenského Popradu, který žije v Londýně, zachytil 
oblíbené evropské destinace zcela jiným způsobem.

Foto: Tomáš Sentpetery

Foto: Tomáš Sentpetery

Nikon blog
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Rady

Široká veřejnost pracuje s fotoaparáty a přístroji, 
jejichž optické vlastnosti přepočítáváme na jakýsi 
kinofilm. Jde o standard, který je historicky dán 
velikostí kinofilmového políčka.

J eště před nástupem digitální fotografie jsme si kupovali 
kazetu kinofilmu a fotky jsme museli chemickou cestou 
vyvolávat a tisknout. V té době, pokud si ji někdo pama-

tuje, byly na trhu fotoaparáty větší, ve fotografických atelié-
rech pak ještě mnohem větší, a navíc dřevěné. Řeč je o stře-
doformátu a velkoformátu.
Středoformáty se zachovaly dodnes, jen zůstaly s nástu-
pem digitálu v ústraní. Jednak díky specifickému zaměření, 
jednak i díky ceně. V posledních letech s vývojem nových 
snímačů, a hlavně díky bezzrcadlovkám, spadly ale i jejich 
ceny do přijatelných hladin, takže jsou dostupné a těší se 
poměrné oblibě.

Co to vůbec středoformát je
Za středoformát můžeme považovat obrazový senzor, který 
je jednoduše větší než kinofilmové políčko, tedy dnešní full-
-frame. Takové fotoaparáty začaly vznikat již několik let po 
vzniku digitální fotografie a jejich cenovky byly v řádech mi-
lionů korun. Aby nebyly úzkoprofilové, výrobci jako Kodak 
nebo Phase One je dodávali v rámci různých skenovacích 
stěn (nebo tzv. backů) na různá těla fotoaparátů. Omezením 
však byla samozřejmě velikost. Nikdo se nechtěl tahat se 
středoformátovým zrcadlem s digitálními zády, takže se 
tento typ techniky zavíral v ateliérech, maximálně byl použí-
ván na focení krajiny.

V průběhu pár desítek let si na digitálním středoformátu zu-
by vylámalo několik společností. Na druhé straně, ty orto-
doxní (Fujifilm) zůstaly, anebo opakovaně díky investorům 
setrvávají (Hasselblad, Pentax). Jiné zase díky kvalitnímu 
základu nastoupily (Leica). 

Dnes je tomu trochu jinak
A to hlavně kvůli již zmíněným bezzrcadlovkám. Díky nim 
jsme schopni mít velké políčko snímače v malém těle, a pro-
tože jsme vynechali zrcátko, zmenšila se i vzdálenost objek-
tivu k čipu, tím pádem mohou být objektivy a i všechno 
ostatní menší. Zvýšilo se rozlišení a rychlost, zmenšila se 
naopak velikost a cena. Proto můžeme středoformát vytáh-
nout z profesionálních ateliérů od portrétů nebo produkto-
vé fotografie a vedle krajin jím fotit street nebo dokument. 
Využijeme tak naplno nejen jeho nekompromisní rozlišení, 
ale i malou hloubku ostrosti, která se úročí nejlépe asi právě 
při portrétní fotografii.
V Čechách používá středoformát ke komerčním účelům 
mnoho let například Matěj Třešnák, vedle toho již několik let 
je spjata se značkou Hasselblad Bára Prášilová, která sklízí 
se svou tvorbou úspěch a ocenění i v zahraničí. Určitě s ním 
chvilku “koketoval” i svatební fotograf Petr Gebauer nebo 
třeba Petr Hricko. 

Renesance středoformátu

Foto: Petr Hricko

Autor: Bohuslav Brož
komunitní specialista
a lektor kurzů
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Naše tipy

Snadno
Vykoupíme vaši fototechniku a přidáme bonus 10 % na ná-
kup nové

Rychle
Vše vyřešíte s našimi odborníky na prodejně během jedné
návštěvy

Výhodně
Doplatek si v případě potřeby snadno rozložíte na splátky

Více na: megapixel.cz/je-cas-na-full-frame 

Je čas
na full-frame

Vykreslení scén
v realistických detailech

Sony Alpha A7 III tělo

Tvůrčí výkon s opravdovou
inteligencí

Canon EOS RP tělo + EF-EOS R adaptér

ISO 100–51 200: Inspirace
i po setmění

Nikon Z6 + FTZ adaptér

Doporučujeme

APS-C

FULL-FRAME
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Sony blog

Nepřehánějte to s příslušenstvím
Chris má to štěstí, že používá fotoaparát Sony α9 a dva foto-
aparáty Sony α7R III, nicméně pro každý z nich jen jeden 
objektiv, který má svůj specifický účel. „Asi 75 % snímků po-
řídím s fotoaparátem Sony α9 a objektivem FE 400 mm f/2,8 
GM, občas s telekonvertorem 1,4x. Na fotoaparátech α7R III 
mám objektivy FE 70-200 mm f/2,8 GM a FE 24-105 mm f/4 
G. A to je vše, žádné další s sebou nenosím.“
Jsou dva důvody, proč s sebou Chris nenosí další objektivy
s fixním ohniskem. Prvním důvodem je váha a druhým sna-
ha omezit výběr na minimum. „Řada lidí má batohy plné ob-
jektivů,“ vysvětluje, „jenže já si myslím, že se pak obtížně 
rozhodují, který objektiv vlastně mají použít. A když strávíte 
spoustu času úvahami nad tím, který objektiv použít a kdy 
jej vyměnit, propásnete okamžiky k fotografování.“

Zachovejte si flexibilitu
Flexibilita je důležitá, takže navzdory focení s objektivem 
400 mm f/2,8 nepoužívá Chris stativ. Namísto toho se spo-
léhá na funkci SteadyShot a fotí s fotoaparátem v ruce. Za-
chová si tak mobilitu a může pořizovat portrétní snímky di-
vokých zvířat i z podřepu. Chris dává přednost elektronické-
mu hledáčku, ale jsou chvíle, kdy možnost fotit z pozice níz-
ko u země s vyklopenou obrazovkou napomůže pořízení 
fotografie z odlišné perspektivy.

Ovládejte fotoaparát sami
Lze spoléhat na různé funkce, jako je AF Tracking (sledování 
objektu) u fotoaparátu Sony α9, ale Chris dává přednost pl-
né kontrole, a proto pracuje v režimu manuální expozice. 
„Mám tendenci fotit v režimu plné manuální expozice,“ říká, 
„protože snímek, který chci pořídit, mám v hlavě ještě dřív, 
než vůbec přiložím oko k hledáčku.“ Chris pak upraví expo-
zici tak, aby kýžené fotografie docílil. Chris říká, že pracovat 
tímto způsobem znamená velký pokrok, protože přesně ví-
te, čeho chcete a hodláte dosáhnout.

Používejte elektronický hledáček, abyste 
ze snímku vytěžili maximum
Chris nastaví styl tak, aby se co nejvíce blížil finální fotogra-
fii, kterou si představuje – díky tomu dokáže snímek na foto-
aparátech α9 a α7R III jasně vizualizovat. „Snažím se, aby 
expozice a snímek maximálně odpovídaly mé představě,“ 
vysvětluje. „Soustředím se hlavně na světlé části, protože 
vím, že mohu obrázek podexponovat, získat tak skvěle vy-
padající oblohu a pak při úpravách snímku zvýraznit stíny. 
Oba fotoaparáty, α9 i α7R III, mají senzory s potřebným dy-
namickým rozsahem.“

Jak a č ím fotit v divoké př írodě
Když máte na pořízení snímku jen pár vteřin, je důležité mít fotoaparát připravený
k okamžitému použití. Fotograf zvířat a ambasador Sony Europe Imaging ve volné přírodě 
Chris Schmid vám vysvětlí, jak si svoji sadu připravuje on, aby mohl zachycovat své 
neuvěřitelné fotografie.

Foto: Chris Schmid
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Recenze

Jak to funguje?
Zprovoznění tabletu je velice jednoduché a vyžaduje pouze 
instalaci ovladačů, nástroje Inkspace a zaregistrování svého 
Wacom ID. Aplikace Inkspace je jakési centrum sloužící pri-
márně pro import a export všech výtvorů. Její funkce dále 
zahrnují ukládání do cloudu, organizaci souborů pomocí 
tagů, sdílení a kolaboraci s přáteli/kolegy, jednoduchou edi-
taci, anebo třeba živý přenos kresby z papíru.
Samotná práce s tabletem je velmi intuitivní. Jakmile se s in-
koustovým perem přiblížíme na určitou vzdálenost pracovní 
plochy/papíru, aktivuje se režim kresby na papír. To poznáme 
tak, že se na centrálním tlačítku uprostřed Touch Ringu roz-
svítí zelený křížek. V momentě, kdy se perem dotkneme papí-
ru se barva křížku změní na modrou. Neznamená to nic jiné-
ho, než že tablet započal se záznamem a byl vytvořen nový 

soubor. Od této chvíle se veškerá aktivita uklá-
dá do vytvořeného souboru, který může mít 
jak jednu, tak i více vrstev. 
Pro vytvoření nové vrstvy stačí dvojitě pokle-
pat na tlačítko, které zabliká a zůstane svítit 
modře. Wacom uvádí, že počet vrstev není 
omezen. Pokud jsme s prací hotovi, stačí pou-
ze stisknout stejné tlačítko, které tentokrát 
změní barvu zpět na zelenou. Tím se původní 
práce uloží a vytvoří nový soubor, kde může-
me začít s čistým listem papíru. Tablet dokáže 
uchovat až 1000 jednovrstvých a 200 vícevrst-
vých projektů. Výhodou je, že lze použít jaký-
koliv druh papíru, a dokonce i slabý sešit nebo 
poznámkový blok. Pero přestává být rozpo-
znáváno až při znatelně silnější vrstvě papíru.

Stojí za to?
Já myslím, že stojí. Kdo už 
je léta zvyklý na tužku
a papír, tomu produkt ne-
bude cizí a bude z něho 
nadšený. Majitelům stan-
dardního tabletu Intuos 
Pro (2017) bych v případě 

zájmu doporučil koupi veškerého příslušenství samostatně. 
Získají tak zařízení s identickými funkcemi a nebudou muset 
řešit, co s původním tabletem. Přechod z varianty S je potom 
na individuálním uvážení. Záleží na preferencích, ale vzhle-
dem k tomu, že je Mko sice stejně velké, avšak rozhodně tenčí 
a lehčí než čtrnáctipalcový laptop, nebude překážet v žád-
ném batohu. U nás tablet pořídíte již za 11 490 Kč.

Recenze grafického 
tabletu Wacom 
Intuos Pro M
Paper Edition
Jedná se v podstatě o identické zařízení jako Intuos 
Pro s přidanou hodnotou ve formě možnosti kreslení 
skic přímo na papír. To jistě ocení například umělci, 
kteří rádi cestují nalehko, ale přesto by rádi své 
nápady uchovali i v digitální podobě.

Autor: Tomáš Kučírek
Externí recenzent

Foto: Tomáš Kučírek
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Počet pixelů ve fotoaparátu
Výrobci mobilů se často honosí s co možná nejvyššími po-
čty megapixelů. Čísla jsou to sice hezká, o kvalitě fotografií 
ale nemusí vypovídat vůbec nic. Rozlišení vyjadřuje spíše 
potenciál, kterého může fotoaparát při ideálních podmín-
kách dosáhnout.
Klíčovým ukazatelem je velikost pixelu. Údaj, který nenajde-
te v marketingových materiálech, ale který by vás měl o to 
víc zajímat. Odvozuje se od velikosti snímače a počtu pixelů, 
které fotomobil má. Zjednodušeně řečeno se dá říci, že po-
kud je snímač malý a pixelů hodně, budou se muset zmen-
šit, aby se do něj všechny vešly. A čím menší pixel je, tím 
méně kvalitní informace přenáší. Platí tedy jednoduchá 
úměra, čím více pixelů, tím větší by měl snímač být, aby byly 
výsledné fotky kvalitní. Například Samsung Galaxy S10+ má 
pixely o velikosti 1,4 μm, pixely v iPhonech XR a XS se dle 
dohadů pohybují od 1,22 do 1,4 μm. Tyto fotomobily patří 
ke špičce ve své třídě, takže můžete tato čísla při výběru 
používat jako orientační.
Záleží také na tom, k jakému účelu chcete pořízené fotky 
používat. Řídit se můžete podle tabulky optimálního rozliše-
ní výše.

Clona a světelnost
Světelnost objektivu je jedním z nejdůležitějších parametrů 
vůbec. Jeho hodnota totiž určuje, kolik světla propustí na 
snímač. Zde oproti situaci s pixely platí: čím více, tím lépe. 
Více propuštěného světla totiž znamená, že foťák pořídí 
kvalitní fotky i v horších světelných podmínkách nebo v po-
hybu.
Hodnota světelnosti se udává v clonovém čísle f/x. Čím 
menší číslo, tím otevřenější clona a naopak. Clonové číslo 
f/1,2 tak propustí mnohem více světla než např. f/2,6. Pokud 
chcete opravdu univerzální a všestranný fotomobil, použi-
telný za každé situace, hledejte ty s nejmenším f/x číslem.

Vychytávky
Jednou z užitečných vlastností moderních smartphonů je 
schopnost zachycovat HDR fotky. Ty se skládají z několika 
totožných snímků s různou expozicí a jejich výsledkem jsou 
magicky vypadající záběry připomínající obrazy slavných 
malířů. Pokud byste něco takového rádi, pátrejte po tom, 
jestli má daný mobil HDR mód.

Rady

Jak vybrat fotomobil
Fotí rychlostí blesku, mají tuny kreativních 
filtrů a ty nejlepší z nich kvalitou už dávno 
překonaly kompaktní foťáky. Fotomobily 
jsou fenoménem současnosti. Zachytit 
momentku, dát jí umělecký nádech a sdílet 
na sítích nikdy nebylo snazší. Pojďte se
s námi podívat, jak se při jejich výběru 
nespálit.

Autor: Martin Müller
Externí redaktor

7,2 Mpx

10 × 25 cm

8,3 Mpx

4K

17,4 Mpx

Plakát
A3

28,8 Mpx

40 × 50 cm

33,2 Mpx

8K
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Tipy

Velký vliv na to má určitě i hlad po neobvyklých fotografiích 
či záběrech ze vzduchu. S drony se stejně jako s fotoaparáty 
či jinými gadgety moderní doby pojí určitá pravidla či postu-
py, kterým se nedá vyhnout. Společně se dnes podíváme na 
to, co vše byste jako hobby neboli amatérský pilot měli vě-
dět a na co si dát pozor. Ale také jak se o svůj dron starat, jak 
ho přepravovat a co si kde můžete a nemůžete dovolit.
Instagram a další sociální sítě jsou dnes plné nádherných fo-
tek z dronu z celého světa. Spousta lidí využívá možností 
dnešních modelů a bere je s sebou na dovolenou či poznáva-
cí cestu. Sám patřím k jednomu z nich. Létání v různých kou-
tech světa je dnes již běžnou součástí života. S tím se pojí ta-
ké první část našeho povídání. 

Nastudujte si lokalitu
Pokud někam cestujete, je dobré se předem připravit. V první 
fázi je určitě důležité nastudovat lokality a také, co v daných 

oblastech smíte a nesmíte. V každé zemi platí pro použití bez-
pilotního systému trošku odlišná pravidla. U nás se veškeré 
povinnosti a možnosti letu dozvíte v leteckém předpisu
L2 – Doplněk X. Není to zrovna čtení na 10 minut, ale dozvíte 
se tam vše podstatné. Jak jsem již zmínil, každá země má svá 
omezení, například na Slovensku si jako amatér bez pilotního 
průkazu nezalétáte vůbec.
Co, jak a kde můžete, vám prozradí mapa Drone Laws For 
Every Country In The World s pravidly pro drony ve většině 
zemí světa. Jednoduše si kliknete na danou zemi a hned se 
dozvíte základní pravidla. V tomto případě může pomoci i ba-
revné rozlišení   – zelená znamená malá omezení, žlutá značí 
přísnější podmínky a červená  maximální restrikce v daném 
regionu. V tomto případě doporučuji si vždy danou zemi na-
studovat, protože tady dvojnásob platí, že neznalost neo-
mlouvá. 
V Česku může být nápomocna i mapa leteckého prostoru pro 
drony se zobrazením omezených či zakázaných oblastí.

Pozor na vrtule:
Tipy pro cestování s dronem
Drony se těší rok od roku čím dál větší oblibě u všech 
skupin uživatelů, ať už se jedná o první levný dron 
pro děti, amatérského pilota či profíka. 

Autor: Jakub Caha
Specialista na fototechniku 
a vedoucí prodejny

Foto: Jakub Caha
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Tipy

U dronů DJI vám také může pomoci nedávný update aplikace, 
který zobrazuje základní omezené či zakázané prostory pří-
mo na mapě v ní.

Připravte se
Pravidla pro létání již známe a můžeme tedy vyrazit. Ještě 
předtím se ale podíváme, co vše máme připraveno. Ať už vy-
rážíte na kratší či delší cestu, rozhodně si s sebou nezapo-
meňte několik věcí. Pořídili jste si dron s jednou baterií a vyrá-
žíte na více dní do přírody? Pak si nezapomeňte dokoupit 
minimálně ještě jednu náhradní baterii. Na delších cestách 
vám také může být nápomocen adaptér pro nabíjení baterií 
z powerbanky, vhod může přijít i verze nabíječky do 12V zá-
suvky v autě.
Další věc, která by vám neměla chybět v batohu jsou náhrad-
ní vrtule. Osobně bych také doporučil mít záložní paměťovou 
kartu. 
V poslední době začínají být dost oblíbené různé filtry na ka-
meru, ať už se jedná o ND filtry či polarizák. Pomohou s expo-
zičně složitými scénami a výsledek pak bude mnohem lepší. 
V neposlední řadě byste neměli zapomínat na to, že i dron, 
stejně jako fotoaparát, vyžaduje určitou údržbu. Základem 
jsou pravidelné aktualizace softwaru vždy, když vyjde upda-
te. S určitou pravidelností by měla probíhat i kalibrace senzo-
rů dronu pro přesné fungování všech systémů. 

Pečujte o něj
Jednoznačně se vyhněte létání v dešti či sněhu. I drobné mr-
holení může způsobit velký problém. Drony nejsou nijak 
utěsněné vůči okolním vlivům a je třeba mít na paměti, že
i malá vlhkost uvnitř může později nadělat spoustu paseky. 
Udržujte tedy dron v suchu a snažte se držet baterky nabité.
Pro lepší životnost akumulátorů je nevybíjejte úplně, snažte 
se držet 10 % kapacity jako limit pro ukončení letu a nabíjení. 
Pokud byste s dronem delší dobu nelétali, baterie i tak udr-
žujte nabité a pravidelně je kontrolujte, nejpozději jednou za 
3 měsíce je vždy nechte dobít. 

Přeprava v letadle
U baterií se ještě pozastavíme ohledně přepravy v letadle. 
Pokud letíte na vysněnou dovolenou, nebojte se dron nechat 
klidně v odbaveném zavazadle, ovšem baterie je třeba vzít
s sebou do zavazadla příručního, a to z bezpečnostních dů-
vodů. Ty by měly být ideálně kapacitně na 35-50 % a uložené 
v bezpečném obalu. Samozřejmě si s sebou na palubu může-
te vzít dron celý, nejen baterie. 
Pozor si dejte na vrtule, s těmi by mohl nastat problém při 
bezpečnostní kontrole. Jsou ostré a proto by měli být v ideál-
ním případě v zavazadlovém prostoru. Toto ovšem ne vždy 
musí platit, záleží na konkrétní situaci.
Vhodné je pak využít batoh či pouzdro určené přímo pro 
dron. Těch už je dnes nespočet pro všechny druhy a často 
jsou přímo vypolstrované pro daný typ, čímž vám usnadní 
uspořádání veškerých součástí.  

A to je vše, přátelé... 
Takto bych ve zkratce shrnul tipy pro cestování s dronem. Jak 
jsem zmínil, je dobré se na danou lokaci předem připravit
a vybavit se doplňky a náhradními díly tak, aby váš plán vy-
tvořit video či fotky z ptačí perspektivy nevzal za své hned na 
začátku. 

Pokud byste měli strach o svůj dron v cizím prostředí a zvažo-
vali, zda ho vůbec vzít, je tady možnost ochrany vašich strojů, 
dokonce i proti rozbití vlastní vinou. Více informací vám k to-
muto tématu velmi rádi sdělíme na naší prodejně na kteréko-
liv z našich poboček. 

Foto: Jakub Caha
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Poradíme s výběrem
S přechodem na novější systém vám rádi pomůžeme a uká-
žeme, v čem jsou digitální bezzrcadlovky lepší než zrcadlov-
ky.

Připravíme nabídku
Připravíme pro vás nejvhodnější formu financování a dosta-
nete od nás kurz První spuštění fotoaparátu zdarma.

Přidáme výkupní bonus
Vykoupíme vaši původní fototechniku a přidáme vám k to-
mu výkupní bonus ve výši 5 %!

Neváhej a foť
bezzrcadlovkou

Rychlejší automatické
zaostřování než u DSLR

Sony Alpha A6000 + 16-50 mm

Dopřejte svým příběhům to,
co jim právem náleží

Canon EOS M50 + 15-45 mm + EF-S 50 mm
+ adaptér EF-EOS M

Pro vyznavače stylu

Olympus OM-D E-M10 Mark II + 14-42 mm II RFoto: Štefan Csontos

Doporučujeme
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Rady

J iž od počátku bezzrcadlovek (CSC) proběhl bezpočet dis-
kusí o jejich zániku. Zejména ze začátku se v naší konzer-
vativní zemičce setkalo rozhodnutí společnosti Olympus - 

ukončit výrobu zrcadlovek – s nepochopením. Jenže všechno 
tohle bezzrcadlovky přežily. A co víc, jsou vůči DSLR (digitálním 
zrcadlovkám) nekompromisně na vzestupu. 

Proč?
Začalo to CMOS čipem a absencí zrcátka. Na aktuálním kon-
ci tedy máme stejně velký čip v malém těle a stejně kvalitní 
fotku. 

Přeběhlíci ze zrcadlovek – objektivy, které jsou trochu větší, 
ale leží nám v nich často desetitisíce, můžeme použít i na 

malých systémových kompak-
tech. Za to vděčíme redukcím.
To, že si bezzrcadlovky vytvořily 
pevnou pozici na trhu je fakt, 
který potvrzuje i bazarový trh. 
Proto si vstup do fotografie „pro 
dospělé“ můžeme dovolit i za ce-
nu několika málo tisíc a nemusí-
me počítat, jako v nedávné mi-
nulosti, s částkou atakující dva-
cet tisíc. V našem bazaru můžete 
například za vaši starou zrcad-
lovku obdržet obstojný základ 
pro slušný bezzrcadlovkový za-
čátek.

Cena – když je něčeho moc, dělá 
to každá firma. Navíc s každoroč-
ním updatem a k tomu dostateč-
ně dlouho, to vše logicky ovlivní
i cenu celého segmentu.

Celá řada dalších výhod vychází z elektronické podoby ob-
razu. Pracujeme s obrazem, který je schopen projasnit
a zobrazit tmavou scénu i s detaily (kde by se za normálních 
okolností zrcadlovka nechytala), promítnout projev tekoucí 
vody ještě před půlminutovou expozicí, hodně dobrý po-
mocník při ručním ostření je barevná kontura, která říká 
kam je zaostřeno. 

Podle indicií, kdy bezzrcadlovky dobývají i středoformát, 
jsou plně kompatibilní se zrcadlovkovými objektivy a nabízí 
kompaktnější těla a rozšířené možnosti, bude tento trend 
pokračovat.
A ze zrcadel se možná stane okrajová kategorie pro podiví-
ny, hipstery a nadšence.

O malých bezzrcadlovkách
ve velkém fotosvětě
Po mnoha letech jsou v segmentu bezzrcadlovek 
naplno zapojené všechny velké fotoznačky a my se 
tak můžeme těšit ze záplavy novinek tohoto 
progresivně se rozvíjejícího formátu, který má 
rozhodně co nabídnout fotografům všech úrovní.

Autor: Bohuslav Brož
komunitní specialista
a lektor kurzů

Foto: Bohuslav Brož
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Vnější prvky
Plášť brašny působí na první pohled poměrně kompaktně, ale 
po důkladnější prohlídce naleznete několik velmi důmyslných 
prvků. Přední chlopeň je rozdělena designovým pruhem, který 
od sebe zároveň odděluje dvě skryté kapsy na věci, které po-
třebujete mít stále po ruce. Větší je uzavíratelná skrytým zi-
pem a pohodlně se do ní vejde peněženka, klíče, případně 
mobil, filtry, cigarety, ubrousky anebo cokoli ploššího. Druhá 
čelní kapsička je bez zipu, ale nic z ní nevypadne. Vstup do ní 
totiž kryje falešný šev. I sem by šly pohodlně schovat klíče, len-
spen, kapesní svítilna, nůž, menší mobilní telefon a další drob-
né příslušenství.

Po stranách brašny jsou dvě viditelné síťové kapsičky, které 
nemají žádné uzavírání, takže bych do nich nedával nic cenněj-
šího. Umím si zde ale představit například papírové kapesníč-
ky, případně cigarety, drobné mince, krabičku s filtrem či půlli-
trovou láhev s pitím. Druhou kapsičku jsem se hned od počát-
ku rozhodl využít na pláštěnku z nepromokavého materiálu, 
která je v ceně brašny a je složena do nenápadného a úhledné-
ho pytlíčku. Takhle ji mám stále po ruce a v případě deště, je 
její aplikace velmi pohotová. 

Designér, který brašnu navrhoval myslel na sebemenší detaily. 
Jedním z nich je lemování síťovaných kapsiček gumou, aby byly 
alespoň trochu stažené. Dále je na nich našit malý jazýček, díky 
kterému lze samosvornou gumu kapsičky roztáhnout i v ruka-
vicích.

Zadní stěna brašny je opatřena v horní části zipem, přes který 
se dostanete do další ploché kapsy. V ní je navíc našitý látkový 
organizér, kde jsou po stranách dvě větší kapsy (například na 
doklady nebo filtry) a uprostřed dvě místa na propisku nebo 
lenspen. Do této kapsy by šel také pohodlně vložit tablet, ale 
byl by chráněn pouze tenčí svrchní látkou. Každopádně i tato 
kapsa je velmi dobře přístupná, ale tím, že je směrem k tělu, 
když ji máte na rameni, tak se k ní nějaký nenechavec jen těžko 
dostane.

Pod zipem je našitý pruh pevné látky, za který jde zastrčit ma-
dlo cestovního kufru. I zde zafungoval důvtip návrháře. 

Celý článek najdete na: bit.ly/megapixel_tenba

S Te(n)bou mě  baví svět aneb 
Představení brašny Tenba Messenger
Na první pohled jde o brašnu, jakých jsou na trhu desítky, 
možná stovky. Není nijak nápadná a nevybočuje z řady. 
Na druhou stranu je design ve své strohosti velmi čistý,
a především účelový a praktický. Autor: Martin Lukeš 

lektor fotografických kurzů
a šéfeditor on-line galerie 
Megapixel

Foto: Martin Lukeš
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Fyzické zpracování a vzhled
Do ruky mi 3XS Lite “sedl” nejlépe ze všech stabilizátorů, které 
jsem kdy měl. Na palec připadá na levé straně tlačítko ON/OFF, 
dále pak “M” pro přepínání režimu na výšku/šířku a také po-
suvník na zoomování. Na přední straně je klasicky Joystick, 
spoušť a tlačítko pro potvrzení ve výběru menu. Na ukazová-
ček pak zůstává aretační spoušť a poslední volitelný “button”. 

Párování a komunikace
Aplikaci s názvem “BENRO Gimbal” naleznete v Apple Store 
i v Google Play. “Appka” je přehledná a jednoduchá, což mi při-
jde velmi důležité. Tou největší výhodou je ale rychlost párová-
ní. Propojit telefon s gimbalem mi trvalo asi 2 vteřiny, což 
u konkurenčních stabilizátorů nebývá zvykem. 

Video režimy
Možnost zvolit si, zda bude natáčení probíhat při chůzi nebo 
při běhu je určitě zásadní. Samozřejmostí je Timelapse, příjem-
nější a pokročilejší je pak tzv. Motion Timelapse, u kterého po-
mocí joysticku naplánujete pohyb a trasu gimbalu a dodáte tak 
záběru ještě příjemnější efekt. Výhodou je, že při nastavení 
počtu snímků vám aplikace vypočítává výslednou délku zábě-
ru, takže je možné nastavit si výstup přesně tak, aby odpovídal 
například instagramovým normám pro video. Navíc, stiskem 
tlačítka na rukojeti lze telefon přetočit na výšku. Zajímavé jsou 
také režimy Object Track, Face Track a Slow Motion. 

Testování v praxi
Musím uznat, že 3XS Lite mě neskutečně překvapil. Ve srovná-
ní s konkurenčními stabilizátory pro chytré telefony bych jej 
zařadil na přední příčky. Při 440 g je neskutečně lehký a navíc 
má skládací rameno a šetří tak spoustu místa. Při použití malé-

ho tripodu stabilita samozřejmě není úplně stoprocentní, 
a proto je při náročnějších timelapsech lepší použít pevnější 
stativ. Pro běžná videa to však vůbec nevadí. Líbí se mi i plynu-
lý a tichý chod motorků. Být vlogerem, tak by se mi nové Benro 
líbilo zejména kvůli možnosti přepnutí na přední kameru
v kombinaci s Face Track funkcí, navíc k němu můžete připojit
i externí mikrofon. Díky své skladnosti a zároveň spolehlivosti 
je 3XS Lite také skvělým parťákem na cestování.

Závěr a hodnocení
Závěrem za sebe musím Benro pochválit, na trh se dostala 
fakt parádní “hračka”. Výborná stabilita obrazu, skvělé a ne-
všední záběry, to vše v malém kompaktním provedení v podo-
bě 3XS Lite. S radostí ho doporučuji všem uživatelům, kteří 
rádi natáčí mobilním telefonem, ať už na sociální sítě, anebo 
jen pro sebe. Benro 3XS Lite u mě jednoznačně dostává 10/10. 

U nás stabilizátor pořídíte již za 2 590 Kč.

Recenze stabilizátoru pro mobily 
Benro 3XS Lite
Malý stabilizátor Benro 3XS Lite je určen pro mobilní 
telefony s podporou iOS i Android. Součástí balení je 
i malý tripod, nabíjecí kabel typu USB-C, poutko na 
zápěstí a pytlík na přenos nebo vložení do zavazadla.

Autor: Martin Čiháček
specialista na fototechniku

Foto: Benro
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MacBooky
Začnu tím, jaký hardware používám. Do nedávna jsem měl 
MacBook Pro 15” retina z konce roku 2014 a po pěti letech 
bezproblémového užívání (ani jednou jsem nemusel řešit 
servis) jsem se rozhodl zařízení updatovat, a tak jsem si pořídil 
mladšího brášku - tedy MacBook 15” 2019 s 4gb grafickou 
kartou a 16gb pamětí RAM. MacBook používám primárně do-
ma a beru ho jen na delší cesty. Když někam jedu jen na pár 
dnů, nosím v batohu iPad PRO 12,9” 256 gb a v kapse, respek-
tive stále u sebe nosím iPhone XS 256 gb.
Svůj první MacBook jsem si koupil už v roce 2008 a od té doby 
jsem jejich “eko systému” naprosto propadl. Baví mě, jak si 
vše mezi sebou rozumí, povídá a spolupracuje. Proto nemám 
problém upravovat fotky v podstatě na třech zařízeních na-
jednou. Jelikož se mi vše propisuje mezi sebou. Na úpravu 
fotografií používám primárně Adobe Lightroom Classic (na 
MacBooku) a na iPadu a mobilu používám Adobe Lightroom 
CC. Nejvíc mě baví možnost synchronizace fotek a presetů. 
Pokud totiž používáte cloud od Adobe, můžete si bez problé-
mu importovat fotografie přímo do iPadu - tam udělat napří-
klad základní roztřídění a úpravy. Poté až se dostanete domů 
k počítači, se vám vše hezky zesynchronizuje.

Proč se hodí iPad
Obrovská výhoda nového iPadu je v tom, že má USB-C konek-
tor. Díky němu mohu jedním USB-C kabelem přetáhnout fo-
tografie přímo z mojí Sony A7R III a import i několika desítek 
fotek zabere pouze pár vteřin. Pokud jste tedy na cestách, 
nemusíte v podstatě vůbec otevírat počítač. V iPadu si vše 
roztřídíte a zároveň i zazálohujete. Proto jsem si vzal iPad
s větší pamětí. Pokud totiž nemám u sebe zrovna externí disk, 
mohu jej použít pro zálohu. Případně, pokud to váš foťák ne-
podporuje, stačí si koupit čtečku karet s USB-C konektorem. 
Postup je pak stejný - SD karta –> čtečka –> výběr fotografií –> 
import do zařízení –> hotovo :)
Nejvíc mě překvapila rychlost úprav rawů na iPadu. A to jsou 
moje rawy 42mpx, takže žádní drobečkové. Navíc v kombinaci 
s Apple Pencilem je ta práce strašně příjemná a intuitivní. Až 
si fotky roztřídíte a upravíte, vytvoříte si kolekci a ta se syn-
chronizuje s cloudem a tím pádem k ní máte přístup jak z po-
čítače, tak z telefonu. Kdykoliv cokoliv můžete vyexportovat 
a předat klientovi, hodit na sociální sítě atd.
Je to trochu nezvyk a věřím, že pro spoustu fotografů, kteří 
jsou zvyklí si dělat vlastní složky a vše kopírovat ručně z karet, 
to je něco, z čeho jim při čtení těchto řádků běhá mráz po zá-
dech. Pokud tomu ale věnujete trochu času a pár importů, 
zjistíte, že to vlastně docela dává smysl a to řazení, o které se 
stará Lightroom zase tak špatné není. Ale to už je spíš na člá-
nek o Lightroomu a to si můžeme nechat na jindy.

Airdrop vs. Dropbox
Vrátím se ale ještě k těm svým zařízením. Znáte Airdrop? Já ho 
do nedávna dost přehlížel a vše jsem jel přes Dropbox. Fotky 
jsem si exportoval přímo na Dropbox a měl jsem k nim pak 
přístup i na telefonu. A stahoval jsem si je z telefonu, což vlast-
ně dělám stále, jen s tím rozdílem, že když do telefonu nebo 
iPadu potřebuju něco dostat, tak to prostě jen přetáhnu ve 
Finderu (něco jako průzkumník) do telefonu a je to. Pro Win-
dowsáře, je to vlastně bezdrátový rychlý přenos v podstatě 
čehokoliv. Není tedy už vůbec nutné zapojovat telefon nebo 
tablet přes kabel do počítače.

S Applem na cestách
Často mi chodí dotazy na téma, jak upravuji fotky na 
cestách. Jaká zařízení, aplikace a programy používám, a tak 
jsem pro vás sepsal užitečné tipy.

Autor: Kubajsz
Megapixel ambasador

Foto: Kubajsz
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Proč se těšit na nový iPad OS
Nejvíc se teď těším na nový iPad OS, který z tabletu udělá už
v podstatě plnohodnotný počítač. Navíc poté bude fungovat
i jako druhý monitor pro MacBook. A celé to pak bude dávat 
daleko větší smysl. Jinak, co se týče aplikací, osobně nejsem 
typ člověka, který by potřeboval na všechno aplikaci, a tak jich 
moc nepoužívám. Nejoblíbenější je samozřejmě Lightroom, 
ale třeba Snapseed je velmi šikovný foto editor se zajímavými 
funkcemi jako třeba “Rozšíření” atd. Je zdarma a určitě dopo-
ručuju stáhnout a vyzkoušet.

Jak na dobíjení
Mimochodem na cestách je samozřejmě potřeba řešit i dobí-
jení. Moje doporučení je, jakmile se budete někam přesouvat, 
vždy si hoďte vaše zařízení na nabíjení. Když jedete, o nabíjení 
se stará alternátor a nevybíjí se vám baterie auta. A pokud 

možno, tak si pořiďte 12V nabíječky jak na tablet, tak na počí-
tač. Je zbytečné měnit napětí z autobaterie na 220 V a to pak 
přes klasickou nabíječku, kterou máte k počítači, měnit zpátky 
na 12 V.

Foto: Kubajsz

Foto: Kubajsz
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Služby

Jak se zapojit?

Stačí se zaregistrovat v naší Galerii na webu a nahrát mini-
málně jednu soutěžní fotografii, video či grafiku odpovídají-
cí danému měsíčnímu tématu a označit ji jako soutěžní. 
Ukažte, co ve vás je! Všechny další podrobnosti najdete na 
webu Megapixel.cz v sekci Galerie.

Ukázka ze srpnového soutěžního kola na téma Vtipná mo-
mentka z cest.

Zapojte se do Roku s Megapixelem

Tiskněte kvalitně  za skvělou cenu

Nenechte si ujít soutěž o nejlepšího 
fotografa, grafika a video makera roku 
2019. Připravili jsme pro vás měsíční 
soutěžní kola, spoustu tematických 
článků v našem webovém Magazínu
a celou řadu zajímavých besed
s profesionály z oboru.

Proč tisknout u nás?
V Megapixelu jsme všichni profesionálové. Fotografie v ob-
jednávkách upravujeme a ladíme do finální podoby, která 
nejvíce koresponduje se zvoleným rozměrem, materiálem
a záměrem. Když máme o něčem pochyby, autory kontaktu-
jeme, abychom dokázali naplnit očekávání a odevzdali pre-
cizní výsledek. Navíc jsme vám schopni dlouhodobě garan-
tovat  nejlepší ceny velkoformátového tisku na trhu a 5 letou 
záruku. 

Tip na dárek
Vyberte svou nejlepší fotku a nechte si ji u nás zvěčnit na 
bavlněné malířské plátno FomeiJet Canvas Matt, které ruč-
ně lakujeme a vypínáme na smrkové lišty. Nebo si vyberte
z široké nabídky našich dárkových poukazů. Nabízíme pou-
kaz na vlastní výběr prodejních fotografií z naší Galerie, 

Foto: Miroslav Hakavec

poukaz na osobního tiskaře a spoustu jiných zajímavých 
kombinací.

Podrobnosti ohledně materiálů, rozměry a ceny jednotlivých 
formátů najdete na webu Megapixel.cz v sekci Fotosběrna.

Se nedá poslouchat
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Všestranná fototiskárna
formátu A3

Epson EcoTank L7180
Perfektní pro tisk fotografi í a oboustranných dokumentů. 
Využívá pětibarevný inkoustový systém s černým foto-
grafi ckým a pigmentovým inkoustem.

2K monitor pro fotografy
s úhlopříčkou 27“

BenQ SW270C
Zásluhou 99% pokrytí Adobe RGB, 100% sRGB a 97% P3 
splňuje vysoké standardy. 16bitová vyhledávací tabulka 
(LUT) vylepšuje přesnost míchání RGB barev a zajišťuje je-
jich dokonalou reprodukci.

Silnější,
výkonnější, profesionálnější

Apple MacBook Pro 13” 256 GB 1,4GHz (2019)
Ať vás nápady povedou kamkoli, díky vysoce výkonným 
procesorům, paměti, vyspělé grafi ce, fantasticky rychlému 
úložišti a dalším vlastnostem se tam dostanete rychleji než 
kdy předtím.

Nejsnadnější cesta
k profesionálnímu videu

Benro 3XS Lite
Vaše video posune na zcela novou úroveň. Vydrží celý den 
natáčení a ještě vám dobije telefon. Vejde se do kabelky
i do kapsy od bundy.

Vaše investice
v naprostém bezpečí

Tenba Axis Tactical 24L Backpack
Robustní batoh, ideální pro profesionální fotografy
a videomakery, stejně jako pro ty, kteří začínají objevovat 
svou kreativitu na dobrodružnější úrovni.

Skvělý stativ
za skvělou cenu

Benro iFOTO FIF28A + kulová hlava IB2
Skvělá volba pro cestovatele, dobrodruhy a krajinářské 
fotografy. Nabízí nízkou hmotnost, malé rozměry a nos-
nost 10 kg. Lze používat i jako monopod.

Naše tipy
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