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Zašedlé sychravo konečně nahrazují odstíny zelené a sluneční paprsky se objevují čím dál častěji. Co si budeme povídat, 
focení i natáčení je mnohem příjemnější, když nám u toho nemrznou prsty. Aby se vám toto léto tvořilo ještě lépe, připravili 
jsme si pro vás opět spoustu tipů, jak své snímky oživit a pozvednout na lepší úroveň. Kromě toho si můžete přečíst zajímavé 
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Jak a čím pořizovat podvodní
snímk y
Chystáte se objevovat podvodní svět? A víte jak na to? V tomto 
článku vám představím tipy na focení pod vodou a také si 
ukážeme, jaké produkty jsou pro tuto disciplínu vhodné.  
Zadržte dech, jdeme na to!

Tipy a triky
Focení pod vodou se může zdát jako hračka, ale není tomu 
tak. Už jen představa, že musíte někam doplavat, zadržet 
dech, potopit se, u toho kontrolovat svůj pohyb a ještě fotit, 
je celkem děsivá. Pokud si ale tyto činnosti osvojíte, bude 
vás to ohromně bavit a odnesete si dechberoucí snímky.

Foťte v malých hloubkách
Doporučuji se držet do hloubky 5 metrů. Tuto hloubku hra-
vě zvládnete bez kyslíkové bomby a budete mít dostatek 
denního světla. Pokud se chystáte potápět s přístrojem 
a chcete si odnést fotky z větší hloubky, budete potřebovat 
červený filtr. S přibývající hloubkou se totiž postupně vytrácí 

nejen světlo, ale také barevné spektrum a právě červená 
mizí jako první.

Dostaňte se s foťákem co nejblíž 
Velká vzdálenost a hodně vody mezi vámi a fotografovaným 
subjektem způsobí, že budou fotky nevýrazné. Pokud fotíte 
ryby a jiné podvodní tvory, snažte se dostat do úrovně je-
jich očí. Tento úhel totiž fotkám navíc dodá dynamiku, vtá- 
hne diváka více do děje a ten bude mít pocit, jako by tam byl.

Pokud ale ryba plave pryč, zbytečně ji nehoňte a neplavte 
za ní. Nerad bych podceňoval vaše schopnosti, ale zcela 

jistě nemáte šanci ji dohnat. Za druhé ji budete akorát zby-
tečně stresovat a za třetí se vydáte ze všech sil. Při nejhor-
ším si vyčerpáte všechen kyslík v láhvi, takže se budete mu-
set vynořit a budete mít tak akorát fotky jejího ocasu, které 
stejně nikde nepoužijete. 

Naučte se ovládat a nastavovat foťák  
či akční kameru
Pod vodou není moc času na přemýšlení, kde se nastavuje 
vyšší ISO nebo hledání nějaké funkce v menu. Je dobré váš 
foťák dokonale znát a nastavit vše během pár vteřin i bez 
dívání. Jen tak vám neunikne žádný jedinečný okamžik.

Buďte kreativní a hledejte světlo
Slunce totiž pod vodou vytváří krásné paprsky, které výbor-
ně dokreslí atmosféru vašich fotek.

Nesušte techniku v rýži
Olympus TG-6 je foťák, o který se opravdu nemusíte bát. 
Zkratka TG znamená tough, neboli tvrdý či odolný. Což už 
samo o sobě něco o tomto malém kompaktu vypovídá. 
TG-6 odolá nejen vodě do hloubky až 15 metrů, ale také ho 
můžete bez lítosti upustit na beton až ze 2 metrů.

A proč byste TG-6 měli mít? Nejen odolnost je důležitá. Na 
foťáku je univerzální zoomovací objektiv s rozsahem 
25-100 mm se skvělou světelností f/2-4,9, což se vám pod 
vodou bude hodit. Navíc můžete foťák přepnout do režimu 
MAKRO, který vám pomůže fotit drobné věci z krátké vzdá-
lenosti 1 cm. V tomto režimu také nabízí funkci focus stac-
king, kdy vyfotí více fotek s různou rovinou ostrosti najed-
nou a složí je v jednu proostřenou fotku. 

Další možností pro focení, ale i natáčení pod vodou je malin-
ká krabička DJI Action 2. Dle parametrů je odolná až do 
hloubky 10 metrů. Objektiv má ideální světelnost f/2,8 
a pomocí digitálního zoomu dokáže scénu až 4× přiblížit.

DJI Action 2 lze jednoduše a intuitivně propojit a ovládat 
z mobilní aplikace DJI Mimo. Ta nabízí spoustu funkcí, jako je 
Live video Feed. Díky této funkci v aplikaci budete stříhat i edi-
tovat vytvořená videa.

Kapacita vestavěné baterie vydrží celých 70 minut. Pokud 
se pro Action 2 rozhodnete, určitě zvažte koupi přídavného 
modulu Power Modul, který slouží jako externí powerbanka 
a dodá vaší nové akční kameře dostatek kapacity na tři ho-
diny focení.

Jak Olympus TG-6, tak DJI Action 2 nemusí nutně sloužit jen 
pro podvodní focení. Určitě je využijete i na zaznamenání 
zbytku vaší dovolené a další sporty, které během roku pro-
vozujete.

Podvodní pouzdra DICAPac pro váš foťák
Říkáte si, že už jeden foťák vlastníte a nechcete si kupovat 
nový? V tomto případě máme v nabídce podvodní pouzdra 
DICAPac. Tato firma vyrábí kvalitní podvodní pouzdra pro 
každou foto kategorii od mobilních telefonů, přes kompakty 
a malé bezzrcadlovky až po velké zrcadlovky typu Nikon D6.

Podvodní pouzdra DICAPac jsou vyrobená z odolného ma-
teriálu a hlavně cenově velmi dostupná! Dvojité zavírání za-
ručí odolnost až do 10metrové hloubky. Pokud tedy plánu-
jete dovču s potápěním a vlastní techniku už máte, stavte se 
u nás na prodejnách a podvodní pouzdro vyzkoušejte.

Foto: Petr Polách 

Olympus TG-6 vydrží ty nejnáročnější podmínky

Foto: Alena Trojanovičová , Nikon D750

Autor: Tom Kalous
fotograf a kameraman
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Asi už jste pochopili, že se v článku nechci zabývat minima-
lismem ve fotografii jako takové, ale střídmostí ve vybavení. 
Myslím si totiž, že je lepší dívat se kolem sebe po zajímavém 
záběru, než meditovat nad brašnou, který z objektivů nasa-
dit. Tím nechci nijak snižovat důležitost fotografického vy-
bavení. Sám doma občas přemýšlím, jaký set bude pro daný 
účel nejvhodnější. Také se mi stane, že v panice sbalím vše, 
co doma mám a pak třičtvrtě z toho vůbec nevytáhnu. Víc 
než kdy jindy totiž platí, že kvalita je důležitější, než kvantita.

Z teoretizování přejdu k praxi
Z Canonu 5D Mark III jsem před sedmi lety přešel na Fujifilm 
X-T1, a této řadě jsem věrný doteď. Aktuální X-T4 nabízí skvě-
lý výkon v kompaktním a odolném těle a kromě fotky díky 
stabilizovanému snímači poslouží i na video. Přitom jsem na 
poloviční velikosti a hmotnosti. 

Při focení v horách sahám nejčastěji po 
objektivu Fujifilm XF 10-24 mm f/4, z pev-
ných skel považuji za opticky nejlepší 
XF 90 mm f/2. Když se světla a prostoru 
nedostává, nasadím XF 16 mm f/1,4. 
Všechny jsou utěsněné proti prachu 
a vlhkosti a mohu říct, že zvládají i poměr-
ně nevybíravé zacházení.  

To nejlepší si nechávám na 
konec
Když si chci odpočinout od práce, ne-
přestanu fotit zcela, ale vezmu do ruky 
Fujifilm X100F. S tímhle foťákem máte 
díky APS-C snímači pořád k dispozici vý-
konný nástroj. S pevným 23mm objekti-
vem se po chvíli naučíte, co bude v zá-
běru a přitom můžete fotit nenápadně  

 a především s radostí!

Spolehlivé paměťové karty Lexar
Mezi špičku v oblasti paměťových médií patří bezesporu 
i značka Lexar. Už dlouhou dobu se tato firma specializuje 
na vývoj paměťových karet právě pro profesionální fotogra-
fy a kameramany. Nejen, že je odolnější, ale také poskytuje 
širokou paletu rychlostí zápisu a čtení.

MODRÁ varianta je vhodná pro základní malé kompakty, 
starší zrcadlovky nebo některé GPS navigace podporující 
kromě microSD i SD karty. Rychlost zápisu na kartu dosahu-
je hodnot kolem 45 MB/s.

STŘÍBRNÁ varianta je ideální 
pro fotografy, kteří nepotřebují 
nejvyšší rychlost zápisu. Tyto 
karty jsou skvělou volbou pro 
zrcadlovky, ale také pro většinu 
bezzrcadlovek, kamery nebo 
drony. Rychlost zápisu u těchto 
karet se pohybuje ko lem 
120 MB/s.

ZLATÁ varianta zvládá ukládat snímky z rychlého sériového 
snímání, jaké poskytují nejnovější řady bezzrcadlovek. Díky 
tomu můžete bez starostí zachytávat momenty z divoké pří-
rody, ale i závody automobilů. Jsou skvělé také pro točení 
náročnějších videí. Zlatá řada se od ostatních odlišuje právě 
rychlostí ukládání dat, která se pohybuje v rozpětí 180 MB/s 
až po 260 MB/s.

Stylové brašny a doplňky Tenba
Jedná se o řadu oblíbených produktů s moderním de-
signem, nadstandardní kvalitou zpracování a nevšední zá-
rukou, která činí až pět let! Kromě běžných batohů a brašen 
nabízí také drobné praktické doplňky, jako třeba látkové 
pouzdro na karty nebo akumulátory. Kromě těchto pouzder 

nabízí také obaly pro uložení videotechniky, kabelů, filtrů 
či dvě verze obalů na objektivy.

Batohy Shimoda do každých podmínek
Jedná se o detailně propracované a extrémně odolné bato-
hy. Ať už je využijete při focení v poušti nebo v deštných 
pralesech, Shimoda vás nenechá na holičkách a vaši techni-
ku dokonale ochrání. Díky Core Unit rozdělíte interiér bato-
hu speciálně pro bezzrcadlovky, pro klasické zrcadlovky 
nebo pro video techniku.

Shimoda nabízí také cestovní kufry, šikovné obaly na karty, 
na pas a cestovní dokumenty, pláštěnky či obaly na filtry, 
cestovní pouzdra pro uskladnění kabelů nebo hygienických 
potřeb.

Fotografick ý minimalismus 
s Fujifi lmem

Dopřejte své fotov ýbavě punc luxusu 
ve formě pr votřídního příslušenst ví

Autor: Jakub Cejpek
Fujifilm X-Photographer

Autor: Lucia Drietomská
specialistka na fototechniku

Když jsem začínal s focením, vždy jsem toužil po lepším foťáku,  
než jsem zrovna měl. Nejdřív jsem kompakt nahradil zrcadlovkou, 
pak jsem s pocitem zadostiučinění sehnal bazarový full-frame. 
Podobně to bylo s objektivy. Až když jsem jich měl plnou skříň, 
pochopil jsem, že mě sebevětší snímač ani sebesvětelnější 
objektiv lepším fotografem neudělá a ruce mám jen dvě.

Paměťové karty s rychlým zápisem bezpečně uloží vaše 
vzpomínky. Fotobatohy ochrání vaši techniku v každé situaci 
a s fotobrašnami budete vypadat stylově ve městě i na horách. 
Podívejme se spolu na značky, kterým v Megapixelu opravdu 
věříme.

Foto: Jakub Cejpek

Batohy Shimoda obstojí v každém prostředí

Foto: Jakub Cejpek
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Dak ar mi hned po pr v ním ročník u 
přirostl  k srdci,  řík á Marian Chy tk a
Jméno Marian Chytka má ve světě motorsportu podobně silný zvuk jako samotné stroje, 
které zvěčňuje svým objektivem. Rallye Dakar letos fotil už pojedenácté a v dunách 
i písečných cestách saúdskoarabské trati společně se svým týmem zachytil okolo 
sedmdesáti závodníků, kteří si vyžádali jeho služby. 

Pamatujete si na atmosféru svého prvního Dakaru? 
Jaký rok se tehdy psal?
Poprvé jsem se zúčastnil Rallye Dakar v roce 2010. Tehdy 
jsem tam byl spíš jako turista. Měl jsem za úkol fotit jen tým, 
ve kterém jel můj brácha Viktor, ale i kdybych ho nevyfotil, 
nic by se vlastně nestalo. Užívali jsme si tehdy Jižní Ameriku, 
kde se závod jel. 

Jak jste se k focení závodů dostal?
Dřív jezdil závody můj otec, později v tom pokračoval brá-
cha. Svou první zrcadlovku jsem dostal k Vánocům právě 
proto, abych ho mohl při závodech fotit a byl tam alespoň 
nějakým způsobem užitečný. 

Vzpomínáte si na ten mezník, kdy jste nefotil už jen do 
rodinného alba, ale získal jste první komerční zakázku?
Když jsem dostal foťák a začal fotit bráchu na závodech, 
znal jsem tam i další závodníky a snažil se jim fotky prodávat. 
Tehdy jsem studoval práva a tohle bral jako brigádu. Právě 
první rok na Rallye Dakar byl zlomový. Už nešlo jen o regio-
nální závody v rámci střední Evropy, kdy si fotky kupovali mí 
známí. Nedostal jsem sice tenkrát zaplaceno, ale dostal 
jsem počítač a podobné věci. Tam mě to opravdu chytlo 
a začal jsem se focení víc věnovat. 

Na Dakaru jste fotil už jedenáctkrát a byl jste tak pří-
mým svědkem vývoje tohoto prestižního závodu. Když 

porovnáte první a poslední Dakar, kterého jste se 
účastnil, kde vidíte nejmarkantnější rozdíly? 
Určitě se všechno neskutečně zrychlilo, je to mnohem víc 
profesionální. Vše jde neuvěřitelně technologicky dopředu. 
Hlavně v kategorii motorek je to už někdy trochu i za hranou 
a řekl bych, že tím zrychlením je to více nebezpečné. Když se 
dřív jezdilo, byly rozdíly mezi závodníky v řádu desítek minut 
nebo hodin. Teď je to spíš ve vteřinách, a to i při té obrovské 
porci kilometrů. Člověk udělá sebemenší chybu a už nemá 
šanci na dobrý výsledek. Je vidět také technologický pokrok. 
Letos jelo třeba Audi s elektromotorem, respektive s hybri-
dem. Celé to směřuje k tomu, že Dakaru se mají do roku 
2030 účastnit elektrická nebo vodíková auta, či ta s udržitel-
nými palivy.

Když porovnáte své fotografie z prvního a posledního 
ročníku, v čem vidíte největší posun?
Ten posun je určitě velký. Kdyby nebyl, bylo by něco špatně. 
Doufám, že posun směrem kupředu je vidět každým rokem, 
i když teď už každé zlepšení stojí mnohem víc úsilí. Pokud 
bych vedle sebe dal fotky z letošního ročníku a ty z roku 
2010, to by se snad ani porovnat nedalo. V roce 2010 to byla 
první větší akce, kterou jsem fotil, neměl jsem žádné zkuše-
nosti. Dnes, o dvanáct let později, mám odfocených přibliž-
ně 300 až 400 závodů a akcí, což je samozřejmě znát. 

I na samotném Dakaru, když je člověk už pojedenácté, tak ví, 
co a jak má dělat. Výsledná fotografie je totiž mnohdy víc 

o logistice, zkušenostech, záleží na tom, aby se člověk navi-
gačně orientoval, byl schopný jezdit autem v terénu, dostal 
se na dobré místo... Samotné focení je už jen třešnička na 
dortu. Navíc v roce 2010 jsem tam byl sám, zatímco letos 
bylo v mém týmu jedenáct lidí. Samozřejmě také fotografic-
ká technika se neskutečně změnila, hlavně letos tam byl 
velký posun. 

Jak vnímáte ten progres z hlediska techniky? Co jsou za 
vás největší vylepšení a výhody? 
Letos před odjezdem na Dakar dorazila bezzrcadlovka 
Nikon Z9, na kterou jsem čekal dlouhou dobu. O tomhle 
foťáku se mluvilo hodně dlouho a na začátku listopadu 
jsem ho testoval týden v Abú Dhabí. Tam jsem viděl, že je to 
přesně to, co potřebuju. Na Dakar jsem s sebou měl dvě 
Nikon Z9 a nafotil jsem na ně 99 % všeho. Vzal jsem si s se-
bou i Nikon Z7 II, ale ten jsem použil asi jen jednou, a jako 
zálohu jsem měl ještě zrcadlovku Nikon D850, tu jsem 
vytáhl až poslední den.

To zlepšení je především v obrazové kvalitě. Na bezzrcad-
lovky se dá mnohem víc spolehnout vzhledem k tomu, ja-
kým způsobem ostří a jaké mají objektivy. Když jsem fotil na 
zrcadlovky, musel jsem kontrolovat, jestli je záběr ostrý ne-
bo ne – toto nyní odpadá. Člověk musí fotit trošku jiným 
způsobem a víc se v rámci ostření spoléhat na automatiku. 
Když se tomu ale podvolí, funguje to skvěle. 

Foto: M
arian Chytka

Foto: M
arian Chytka
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Proč a jak v y užít  fotografické fi ltr y
Jaro už je v plném proudu a začal čas výletů, treků a toulek 
přírodou. Blíží se také období letních prázdnin i dovolených 
a pokud se při té příležitosti chystáte na focení krajinek, určitě 
se vám budou hodit fotografické filtry. Jak se mezi nimi vyznat 
a jaký vybrat?

UV filtr / Protektor
Tyto dva základní filtry slouží především jako primární 
ochrana proti mechanickému poškození. Stačí malá neopa-
trnost a poškrábaný, nebo dokonce naťuklý objektiv vám 
zkazí celou dovolenou. Určitě je lepší vyměnit filtr za pár set 
než objektiv za několik tisíc. UV filtry navíc eliminují ultrafia-
lové záření, které může mít negativní vliv na kontrast a bar-
vy fotografie. 

Polarizační filtr (C-PL)
Bez tohoto filtru se neobejde v podstatě žádný krajinář. Je-
ho použitím docílíte hned několika efektů, které navíc nelze 
dohnat v žádném počítačovém editoru. Prvním z nich je po-
tlačení odlesků na nekovových objektech. Filtr umí vymazat 
například odraz oblohy na vodních plochách nebo odlesky 
na skle, mokrých kamenech, dřevě i laminu. Druhým úko-
lem CP-L filtru je zvýšit kontrast oblohy. Ta má díky němu 
sytější barvu a mraky jsou navíc mnohem plastičtější. Neza-
pomeňte, že pro dosažení účinku je nutné otáčet filtrem a na-
jít si tu správnou polohu.

Šedý neutrální filtr (ND)
Další velmi oblíbený filtr mezi krajináři je ND filtr. Jde v pod-
statě o tmavé sklíčko, podobné tomu ve slunečních brýlích. 
Úkolem filtru je ubrat světlo dopadající na snímač. Menší 

množství světla prodlouží expoziční čas, a tak lze fotit roz-
mazanou tekoucí vodu nebo mraky plující oblohou. Filtry 
mají různou intenzitu, takže je potřeba vybírat podle toho, 
jak moc chcete expozici prodloužit.

Přechodový filtr
I tato pomůcka má své místo v brašně mnoha krajinářů. Jde 
v podstatě o kombinaci UV a ND filtru. Jeho horní část je 
tmavá a postupně přechází do průhledna. Díky tomu doká-
že filtr ztmavit horní část fotografie, kde se nachází obloha. 
Ta je obvykle světlejší než spodní část snímku, nebo je často 
úplně vypálená. Srovnáním hladiny světla oblohy se zbyt-
kem scény docílíte mnohem vyváženějších fotografií.

Redukční kroužky
Tento malý tip na závěr vám ušetří za nákup filtrů pro více 
objektivů. Stačí koupit filtr na ten největší objektiv, který 
máte a pomocí step kroužků ho nasadíte i na ty s menším 
průměrem.

mě v té rychlosti pohodlnější fotit skrz hledáček. Zato v bi-
vaku nebo v servisu přes něj fotím většinu fotek, ať už jsou 
to úhly, kdy dáte foťák nad hlavu nebo naopak k zemi. Jsou 
to fotky, kde mám víc času a také víc rozhoduje úhel, pod 
jakým danou věc vyfotíte. Tam to používám hodně, včetně 
focení portrétů. Výhodou bezzrcadlovky u těchto fotek je 
opět přesnější ostření. Když si třeba jezdec obléká přilbu 
nebo mechanik něco dělá na autě, využívám detekci očí, 
která na nich drží ostrost a je jedno, jak moc se objekt hýbe. 
Při akci používám 3D tracking, kdy si foťák sám drží objekt 
a můžu se mnohem víc soustředit na kompozici a fotku jako 
takovou. Přístroj si sám přeostří a udělá tak práci za mě. Já 
pak můžu během vteřiny změnit, jestli budu mít auto v pra-
vém horním rohu nebo v levém dolním. I díky tomu jsem 
schopný udělat víc různorodých fotek.  

Chystáte se i na další ročník Dakaru?
Určitě. Nevím, co by se muselo změnit, abych nechtěl jet.

Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu skvělých 
akčních snímků.

Další výhodou je, že se bezzrcadlovky dají s novým firm-
warem softwarově vylepšovat. Na co si člověk také rychle 
zvykne, je fakt, že vidí v hledáčku expozici fotky. To je pro mě 
důležité, protože při focení rallye se světelné podmínky 
rychle mění. Chvíli svítí sluníčko, za pět minut zajde za mra-
ky, přebíhám z jedné strany na druhou, takže jednou mám 
objekt v protisvětle, podruhé zase po světle. Když to člověk 
vidí exponované přímo v hledáčku, odpadne tam možnost, 
že bych něco špatně nastavil a vyfotil. 

Upravujete fotky hned po vyfocení, abyste je mohl 
klientům ještě ten den odeslat?
Letos jsem všechny fotky needitoval, ve svém týmu jsem 
měl kluka, který ode mě během focení sbíral karty a fotky 
zpracovával už během dne. I v tomhle mají bezzrcadlovky 
výhodu, protože si můžu fotky prohlížet v hledáčku a hned 
vidím, které jsou dobré, a chci je editovat. Označoval jsem je 
hvězdičkami přímo na trati, což zrychlilo celý pracovní pro-
ces. Prohlížení v hledáčku je mnohem přesnější než na dis-
pleji, který při slunečním svitu nezobrazuje snímky úplně 
ideálně.

U fotek v tomto žánru je důležité snímat z různých úhlů. 
Používáte při focení výklopný displej, který většina 
bezzrcadlovek nabízí? 
Výklopný displej na trati tolik nepoužívám, protože je pro 

Foto: M
arian Chytka

Foto: Vladimír Janoušek

Foto: Jan Šmíd

Autor: Martin Lukeš
šéfredaktor Galerie a lektor kurzů
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Mega služby

• Čištění snímače zdarma  
nebo s 30% slevou

• Až 30% sleva na služby a kurzy

• Výměna zboží i z offline nákupů 
až do 30 dnů

• Vyšší bonus při nákupu na protiúčet

Mega v ýhody se zák aznick ý m 
programem

Hlavní důvody, proč být Mega zákazníkem

Svých zákazníků si vážíme a chceme jim to říct lépe než jen slovy. Skvělé výhody 
a nadstandardní služby našich zákaznických programů Mega a Mega + můžete čerpat 
zdarma a ihned i vy. Členství není podmíněné nákupem, pouze udělením marketingového 
souhlasu.

Více informací na
www.megapixel.cz/zakaznicky-program

• Profil v Galerii s možností nahrávání 
a prodeje fotek

• Možnost účasti v soutěži 
Rok s Megapixelem

• Prémiový obsah v našem Magazínu

+



Více informací na
www.megapixel.cz/bazar

Vyměňte techniku 
s bonusem až 20 %

Ušetřete při nákupu nové techniky 
 Koupíme vaši stávající výbavu a na novou 

přidáme až 20% výkupní bonus.

On-line naceníme
Díky výkupní kalkulačce snadno a rychle 

zjistíte, kolik za svou techniku dostanete.

Zboží doručíte na prodejnu nebo pošlete  
Balíček můžete poslat na naše náklady, ale na 

prodejnách je to vyřešené raz-dva.
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Rek vizit y,  se k ter ý mi vás bude 
focení bavit
Baví vás ve fotografii stále zkoušet něco nového a chtěli byste 
do svých fotek vnést trochu kreativity? Není třeba ani žádných 
aplikací či programů. Máme pro vás několik triků, jak využít při 
focení věci, které máte doma.

Zrcadlení pomocí mobilu
Běžně máme v kapse či batohu mobilní telefon. Zkoušeli 
jste ho někdy využít ve spojení s vaším fotoaparátem? Mů-
žete tak vytvořit skvělé fotky s efektem zrcadlení. Pokud 
mobil přiložíte displejem nahoru ke spodní hraně objektivu 
a najdete správný úhel, kdy se od mobilu bude scéna odrá-
žet, promítne se tento obraz také do vašeho vyfotografova-
ného snímku. Ideální je tento efekt využít při focení portrétů 
či zvířat. Skvěle bude ale v odraze vypadat také architektura. 

Kouzlo křišťálové koule
Dalším skvělým doplňkem fotografů je křišťálová koule. Sice 
vám nevyvěští budoucnost, ale kouzla s ní rozhodně vytvo-
říte během focení i natáčení. Hlavně snímky krajiny nebo 

budov i vyhlídek na město díky ní dostanou skvělou atmo-
sféru a ti zkušenější se mohou pustit i do portrétu. Skrze 
kouli lze fotit či natáčet tak, že ji držíte v ruce, můžete ji také 
postavit na zem nebo na stojánek, který je součástí balení 
a také ji díky němu připevnit třeba na stativ. Při fotografová-
ní dostanete širokoúhlý převrácený záběr a s fotografiemi si 
poté můžete pořádně pohrát v postprodukci. Prohledejte 
půdy nebo příborníky, jestli ji náhodou někdo z vašich blíz-
kých nevlastní, nebo si ji objednejte u nás na e-shopu. 

Barevná světla
Skvělé efekty vytvoříte například i s pomocí tyčových barev-
ných světel, která využijete pro focení v exteriéru i interiéru. 

U některých můžete například pomocí mobilní aplikace na-
volit rozdílné barvy, které dodají snímkům atmosféru. Stej-
ně jako třeba efekty blesků, blikající televize atd., které jsou 
ideální především pro natáčení videí. Některé typy světel 
mají vyměnitelnou baterii, proto nemusíte být odkázáni na 
připojení do sítě a můžete tak světlo využít kdekoliv. 

Světelné efekty 
CDéčkům ještě neodzvonilo. Pokud už neposloucháte svou 
oblíbenou hudbu z dob minulých, vezměte s sebou CD na 
focení. Když ho správně nasměrujete spodní stranou proti 
světlu (sluníčku, baterce, lampě atd.) například při fotogra-
fování portrétu, odmění vás odrazem v obličeji modelky. 

Baví vás také fotky se stíny žaluzií či záclony? Máme pro vás 
tip na další pomůcku, kterou najdete v kuchyni - cedník. 
Postup je stejný jako u CD. Světlo proudící skrze otvory 
v cedníků vytvoří na obličeji či stěně zajímavé obrazce. Ne-
musíte ale čekat na paprsky slunce, skvělé záběry pořídíte 
i ve tmavé místnosti, pokud použijete jako zdroj světla na-
příklad obyčejnou kapesní svítilnu. Tento efekt ještě umocní 
kouř či mlha. 

Bokeh ve tvaru srdce 
Další tip využijete spíše při focení v podvečer či v noci. Opět 
budete potřebovat váš fotoaparát ideálně se světelným 
pevným objektivem a kousek pevnějšího papíru. Do něj vy-
střihněte požadovaný tvar, třeba srdce nebo hvězdu, 
a snažte se o co nejrovnější okraje. Papír poté přilepte na 
objektiv. Pokud budou za fotografovanou osobou či před-
mětem například městská světla, zapálené svíčky nebo tře-
ba rozsvícená dekorativní světýlka, po zmáčknutí spouště 
se ze světla v pozadí vytvoří požadované tvary. 

Focení přes sklo, fólii 
Baví vás melancholické fotografie přes sklo, ideálně pokud 
po něm stékají kapky deště? Nemusíte čekat na „ideální“ po-
časí, takovou fotku můžete nafotit i doma. Stačí vodou z roz-
prašovače postříkat třeba okno/dvěře vedoucí na balkon, 
sklo z rámečku na fotky většího formátu nebo i potravino-
vou fólii. Focenou osobu postavte za sklo a experimentujte, 
dokud snímek nebude dle vašich představ. 

Igelit nebo fólii můžete také nasadit přímo okolo objektivu 
a vytvořit tím zamlžené okraje, které v mnoha případech 
skryjí v pozadí předměty či budovy, které na fotografii 
nechcete.

Foto: Kateřina Nedvídková | Za sklem – 2. místo podle poroty v soutěži Portrét okem mistra Odraz přes displej telefonu Křišťálová koule

Autor: Nikola Ulrichová
marketingová specialistka
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Nejen o inspiraci  a Sig mě  
s k ameramanem Martinem 
Kacvinsk ý m
Mezinárodní svatební kameraman Martin Kacvinský se svým týmem Kaco Films natáčí po 
celém světě. Jeho tvorba je jedinečná tím, že se drží dokumentárního stylu, kdy nezasahuje 
do děje. Martin je ambasadorem značky Sigma, získal několik cen za nejlepšího svatebního 
kameramana v Evropě a v rozhovoru se s námi podělil o své zkušenosti, které za deset let 
nasbíral. 

Z jakého důvodu jste se rozhodl natáčet svatební videa 
v zahraničí?
Asi každý fotograf či kameraman touží párkrát natáčet v za-
hraničí. U mě to nebyl úplně jasný cíl. Spíše se mi postupně 
začali klienti ze zahraničí ozývat sami. Ze začátku jsem měl 
převážně svatby v Česku, kde ale novomanželé měli spous-
tu zahraničních hostů a moje práce se jim líbila natolik, že 
mě chtěli na svou vlastní.

Při natáčení českých svateb se mi začaly opakovat loka-
ce a začínala mi chybět inspirace. 
I přes náročné cestování mě tak zahraniční svatby baví. Vý-
hoda je, že člověk pozná cizí kulturu způsobem, který by 
jako turista nezažil. Něco jiného je pracovat pro místní na-
příklad v Izraeli nebo Libanonu, potkat jejich příbuzné, být 
v jejich domě a dostat se na spoustu speciálních míst.

Jak těžké byly začátky?
Rozhodně to není jednoduché a konkurence je obrovská. 
Měl jsem spoustu štěstí, ale také je za tím hodně malých 
kroků. Když se pokaždé pokusíte udělat svou práci na 110 %, 
postupně budete růst a zahraničí si vás najde samo. Myslím 
si, že jedním z nejdůležitějších důvodů, proč si mě klienti ze 
zahraničí vybírají je, že mám pořád docela dokumentaristi- 
cký styl. 

Na jakou zemi rád vzpomínáte a kam se nejčastěji 
vracíte?
Miluji různorodost, proto se nefixuji na jedno místo. Často 
se s týmem vracíme na Island. Je to nádherná krajina se 
spoustou vodopádů, hor, sopek a je tam díky sychravému 
počasí po většinu dne nádherné světlo. Jsou tam nejčastěji 
malé svatby, někdy úplně bez hostů. Často se vracíme také 

do Itálie nebo do jižní Francie, kde jsou to úplně jiné svatby 
klidně o 200 až 300 hostech, vše probíhá rychle a člověk 
nemůže vypnout ani na minutu. To nás na tom baví. Ta růz-
norodost je náš způsob, jak neztratit inspiraci a sílu. 

Ve vaší tvorbě jsou často i záběry místní krajiny, jak 
dlouho trvá příprava podkladů pro celé video?
Až na pár výjimek je to materiál 
jen z jednoho dne. Tedy až na is-
landské svatby, kde si dronové 
záběry na krajinu někdy dělám 
den před, nebo po svatbě. Post-
produkce je poté nekonečná. 
Souvisí to s dokumentárním sty-
lem. Chceme vytvořit novoman-
želům vzpomínku na celý den. 
Tím pádem musíme pokaždé 
zkouknout celý materiál a vymy-
slet způsob, jak nejlépe vyprávět 
jejich příběh.

Jakou techniku si s sebou na 
natáčení pravidelně berete?
Snažím se vybavení minimalizo-
vat. Cestování je jednodušší 
a nemusím přemýšlet, co je ide-
ální použít. Oblíbil jsem si Sigmu 
fp. Umí natáčet do RAWu, takže 
mám vlastně nejvyšší možnou kvalitu. Má full-frame senzor, 
který zajistí výborný obraz i v horším světle a je to velmi 
malá kamera/fotoaparát. Také je pro mě důležitá spolehli-
vost, nepřehřívá se a je utěsněný vůči prachu a dešti.

Malou svatbu natočím i s jedním objektivem. Nejčastěji 
35 mm nebo 28 mm. Na větší svatby potřebujeme víc věcí. 

Na obřady jsou nutností zoom objektivy či teleobjektiv. Čas-
to vozím 24-70 mm, 70-200 mm a několik pevných světel-
ných objektivů 28 mm, 35 mm, 50 mm a 85 mm.

Z jakého důvodu jste si oblíbil ohnisko 28 mm 
od Sigmy?
Dostalo se ke mně vlastně náhodou. Ve fotografii jsem mi-
loval kombinaci ohniska 35 mm a full-frame snímače. Ke své 
tehdejší kameře s menším snímačem jsem hledal objektiv 
s podobnou estetikou.

Na Sigmě 28 mm mě ale překvapilo několik věcí. Je to objek-
tiv nové řady, je velmi ostrý a má opravdu zajímavý charak-
ter. Moderní skla bývají často až klinicky obyčejná a nudná. 
Tady to neplatí. Když jsem přešel na full-frame kameru, ob-
jektiv zazářil ještě víc. Obraz je velmi ostrý a současně pří-
jemně měkký. Těžko se ta charakteristika popisuje. Ale hod-
ně mě baví s ním natáčet lidi.

Máte nějaký fotografický sen?
Přes pandemii jsem si už vyzkoušel opravdové filmové na-
táčení ve velkém štábu a klidně bych si někdy podobný pro-
jekt zopakoval. Asi bych se také rád podíval na tradiční svat-

bu např. v Japonsku, nebo na Hawaii. Jinak se mi většina vy-
sněných destinací splnila. Například před lety jsem v Cannes 
přes plot obdivoval luxusní vily a zaujala mě jedna extrava-
gantní ze 70. let, kterou si postavil módní návrhář. Nepoved-
lo se mi k ní ani přiblížit, jak byla střežená a letos v ní budu 
natáčet svatbu.

Autor: Nikola Ulrichová
marketingová specialistka

Foto: Martin Kacvinský

Foto: M
artin Kacvinský

Foto: M
artin Kacvinský
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Uprav ujte s  Mac Studio a iPadem A ir 8 důvodů, proč upravovat 
na k valitním monitoruPokud upravujete fotky a stříháte video, poslední dva přírůstky 

na poli Apple techniky vás jednoznačně potěší. Pojďme si 
v souvislosti s postprocesem představit nový stolní počítač  
Mac Studio a novou generaci iPadu Air. 

Liší se vůbec fotografický monitor od standardních kancelářských? 
Na trhu je spousta modelů, ale ideálních pro práci s fotkou jich je 
jen pár. Pojďme se podívat na několik důvodů, proč se 
specializovaný monitor vyplatí.

Mac Studio pro náročné  
kreativní projekty
Pokud denně pracujete s programy jako Final Cut Pro, Logic 
Pro, Motion nebo Adobe, pak by vás mělo zajímat minimál-
ně Mac Studio. A to nejen proto, že má bohatou portovou 
výbavu. Celkem 12 portů, kde je mimo jiné i 2x USB-A, HDMI, 
UBS-C (Thunderbolt 4) nebo Ethernet. Velmi praktické jsou 
pak především dva UBS-C (Thunderbolt 4) porty, které jsou 
na přední straně. Díky snadnému přístupu si rychle nabije-
te sluchátka, připojíte externí SSD disk nebo myš.

Z hlediska výkonu je Mac Studio ohromující mašina. Překva-
pilo mě, že není vůbec těžký a rozměrově odpovídá Macu 
mini. Na výšku bych pak musel dát na sebe dva a kousek 
Mac mini, abych dostal jedno Studio. Jako takový bonus je 
na zadní straně zámek Kensington, takže si můžete svého 
miláčka připoutat ke stolu, aby vám ho nikdo neodcizil. 

Čip M1 Ultra, složený ze dvou čipů M1 Max, si poradí i s pro-
jekty neobvyklého rozsahu. Můžete na něm spouštět kom-
plexní částicové simulace nebo renderovat tak masivní 3D 
prostředí, která doteď nebylo možné zpracovat. Navíc má 
M1 Ultra dvakrát silnější mediální engine, takže podporuje 
přehrávání až 18 streamů v 8K ProRess 422.

I z toho důvodu je Mac Studio jako stvořené pro kreativce, 
kteří svou zálibu berou skutečně vážně. Myslím si, že i „zá-
kladní“ M1 Max čip je úžasný a pokud nepotřebujete 
MacBook Pro, je tohle ideální volba.

Velikost – velikost panelu minimálně 24″ nám zajistí dosta-
tek pracovního prostoru. Představte si pracovní plochu 
Photoshopu, kde významnou část zabírají nabídky a menu, 
pro fotku samotnou už tolik místa nezbývá. Z tohoto důvo-
du bych se rozhodně nebál 27” verze. 

Rozlišení – tyto monitory mají vyšší rozlišení, běžně 
2560×1440 px (QHD) nebo dnes již běžnější 3840×2160 px 
(4K UHD). Monitory 4K nabízí jemnější obraz a rozhodně se 
není třeba bát „titěrného” zobrazení. Jak Windows tak Mac 
mají možnost zvětšení uživatelského rozhraní.

Typ panelu – monitor pro úpravu fotografií má IPS panel 
pro věrné zobrazení barev a je schopný přesně reproduko-
vat mnohem větší barevný gamut. Díky tomu zobrazí reálné 
barvy bez barevného posunu. Foto monitor zobrazí temně 
černou i v tmavém prostředí. 

Homogenita barev, podsvícení a pozorovací úhly 
– panely pro tyto monitory podléhají přísné kontrole. Nabíd-
nou tak rovnoměrné rozložení jasu a podsvícení. Nemůže 
se stát, že jeden objekt vypadá jinak, i když jej pozorujeme 
z různých úhlů. 

Tablet nejen pro fotografy,  
který se nepronese
Hledáte lehký a přenosný tablet, který vám nabídne skvělý 
výkon? Nový iPad Air s úžasným M1 čipem, který najdete 
také v iPadu Pro či MacBooku, mohu rozhodně doporučit. 
iPad Air má nejen pozoruhodný výkon, ale i ostatní parame-
try jsou velmi solidní, zvlášť pro oblast fotografie. 

10,9palcový Liquid Retina displej má vyspělé technologie 
jako True Tone, široký barevný rozsah P3 a antireflexní po-
vrchovou úpravu. Samozřejmostí je displej od kraje ke kraji, 
Touch ID v zapínacím tlačítku a single kamera na zadní 
straně.

Pro videohovory jistě využijete funkci Center Stage, která 
zajistí, že když se během Zoomu hnete vlevo/vpravo, 
kamera půjde s vámi. Protože internet je u tabletu neodmy-
slitelnou součástí, podpora 5G a WiFi 6 je rozhodně jedním 
z velkých pozitiv. 

Ještě o level výš se posunete v momentě, kdy k iPadu připo-
jíte klávesnici a Apple Pencil druhé generace. Díky zmíněné-
mu příslušenství nebo trackpadu získáte mobilní zařízení 
pro jakoukoliv práci. Pohodlně vyřídíte emaily, napíšete člá-
nek a upravíte fotky i video, a to vše v podstatě kdekoliv vás 
napadne.

Barevný prostor a bitová hloubka – zobrazuje 99 % pro-
storu Adobe RGB a 100 % sRGB, takto dokáže reprodukovat 
barvy věrně. Je schopen 10bit barevné hloubky, to je 1,07 
bilionu barev. Jen tak uvidíme barevné přechody bez nežá-
doucích artefaktů. 

Hardwarová kalibrace – hardwarová kalibrace pomocí 
sondy ukáže barvy v maximální možné kvalitě i v průběhu 
času. 

Konektivita – používá HDMI a Displayport. HDMI má za 
svou dobu již několik revizí a může nás zradit kompatibilita, 
preferoval bych Displayport. Třešničkou na dortu je dnes 
hojně používaný USB–C, který umožní jedním kabelem pro-
pojit notebook s monitorem a zároveň jej díky power 
delivery nabíjet.

Doplňky – stínítko zamezí nežádoucímu osvitu parazitního 
světla. Značka BenQ má také externí ovladač pro přepínání 
zobrazení v barevných prostorech. USB hub a čtečka karet 
je už také dnes u foto monitorů standardem. 

S výběrem monitoru vám rádi pomůžeme na prodejně.

Foto: BenQ

Foto: Filip Brož

Autor: Filip Brož
externí autor

Autor: Richard Hanáčik
vedoucí prodejny Ostrava
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Video s novink ami Sony A lpha A7 IV 
a objek tivem 16-35 mm f/4
Spousta kameramanů si u Sony Alpha oblíbila malou váhu, 
kompaktní rozměry i vysokou kvalitu výstupu. Podívejme se 
spolu na video funkce nedávno představené bezzrcadlovky 
Sony A7 IV, která je hybridem mezi fotoaparátem a kamerou 
a na nový objektiv 16-35 mm f/4. 

Autor: Tom Kalous
fotograf a kameraman

Co skrývá uvnitř?
Rozlišení snímače Exmor R se vyšplhalo na 33 Megapixelů, 
což pro vyšší citlivosti ISO není úplně přívětivý fakt. Na dru-
hou stranu zde ale máme nejnovější procesor Bionz XR, kte-
rý můžeme najít u A1 nebo A7S III. Tato kombinace nabízí 
perfektní ostrost, velmi dobře vyváženou pleťovou barvu 
a měla by zajistit kvalitní odstup od šumu i při vyšších hod-
notách ISO. Z mé osobní zkušenosti se šum vyskytuje už při 
citlivosti ISO 1 250. Zrno je ale velmi jemné, neruší a mnoh-
dy i hezky doplní atmosféru videa. Důležitým faktorem je, že 
se na výstupech ze Sony A7 IV již nevyskytuje barevný šum, 
jako tomu bylo u předchůdce A7 III.

Barvení videí s 10bitovou barevnou 
hloubkou bude hračka
Konečně jsme se dočkali 10bitové hloubky, a to skoro ve 

všech režimech. Samozřejmě tu máme i 4K v 50 snímcích za 
sekundu. V tomto formátu se ale bohužel budeme muset 
smířit s ořezem na Super35, tedy 1,5x. Dalším neduhem je 
absence 10bitu ve FullHD při 100 snímcích za sekundu,  
v tomto režimu si musíme vystačit s klasickým 8bitem. 
Vzhledem k možnostem modelu Sony A7S III, který je zamě-
řený na natáčení, jsou tyto dva kroky pochopitelné. I přes to 
si myslím, že je to jen softwarové omezení, které by mohla 
společnost Sony klidně i za nějaký poplatek odemknout. 
Prosím…

Ostrost a vysoký dynamický rozsah
Při záznamu ve 4K při 30 snímcích za sekundu dochází 
k přepočtu ze 7K bez cropu, což znamená, že bude video 
krásně ostré a plné detailů. Novinkou je také přepracovaný 

profil S-Log3, který nabídne 15+ stop dynamického rozsa-
hu! Díky tomu předejdete přepalům i úplné tmě na druhé 
straně škály. A pokud občas potřebujete něco rychle natočit 
a nechcete ztrácet čas barvením, určitě se vám bude hodit 
profil S-Cinetone. Ten zajistí, že budou barvy krásně přiro-
zené a saturované a dodá videím filmový look. 

 
Když to shrneme, s novou Sony A7 IV dostáváme 10 bit 4:2:2 
ve většině režimech, možnost komprese ALL-INTRA, 4K pře-
počítané ze 7K a také 4K 50 fps s 1,5násobným ořezem. 
Dále nové formáty XAVC-HS/H.265 a XAVC-I/H.264. Maxi-
mální datový tok je 600 Mbps, což bude vyžadovat pořízení 
nových paměťových karet CF Express Typu A, které takto 
náročný přenos zvládnou. Pokud ovšem nepotřebujete tu 
nejvyšší extra kvalitu, budou vám stačit klasické SD karty. 
Pokud mohu doporučit, pořiďte si takové, kde je rychlost 
zápisu alespoň 180 MB/s. 

Odolné tělo s pořádným gripem  
a robustní konstrukcí
V porovnání s předchůdcem Sony A7 III si na první pohled 
ihned všimnete, že je fotoaparát o drobek větší a má spous-

tu přepracovaných prvků. Sony A7 IV má totiž stejné tělo 
jako A7R IV, A1, A9 II nebo A7S III. Díky zvětšenému gripu už 
vám nebude sklouzávat malíček pravé ruky a tělo se vám 
bude příjemně držet i ovládat.

S ovládáním souvisí i tlačítka, která jsou také stejná jako na 
výše zmíněných modelech. Oproti předchůdci A7 III jsou 
zde ale více vystouplá, mají o trochu delší chod a ovládání 
po paměti bude zase o něco příjemnější. Já osobně mám asi 
největší radost z joysticku, který má větší a drsnější plochu, 
takže dokážu jednoduše a rychle hýbat s ostřícím bodem.

Bezzrcadlovka je odolná proti prachu a vlhkosti, což vám 
poskytne vynikající spolehlivost i v náročných venkovních 
podmínkách. Tělo je vyrobeno z hořčíkové slitiny, která za-
ručí vysokou odolnost.

Novinka Sony FE 16-35 mm f/4 G PZ
Je malá, lehká, opticky nabízí tu nejlepší kvalitu a nové vy-
chytávky. Pokud je váha a velikost rozhodující faktor, měli 
byste novinku FE 16-35 mm f/4 G PZ určitě mít. Váží totiž 
353 g, což je o 165 g méně než je tomu u Sony FE 16-35 mm 
f/4 ZA OSS Vario-Tessar T*. Také je oproti tomuto objektivu 
o 11 mm kratší s délkou 88,1 mm, naopak je o 2,5 mm širší 
v průměru a budete tak potřebovat filtry o velikosti 72 mm.

Velkou novinkou u tohoto konkrétního objektivu je elektro-
nický zoom. Ten můžete znát například z objektivu Sony 
18-105 mm f/4,0 G OSS SEL, který je ovšem určený pro APS-C 
bezzrcadlovky. Sony FX3 a ZV-E10 mají dedikovanou páčku, 
kterou tento zoom můžete ovládat jedním prstem. U fotoa-
parátů A1, A7S III, A7 IV si zoom jednoduše nastavíte na ko-
lečko na zadní straně fotoaparátu.

Objektiv je precizně utěsněný proti prachu i vlhkosti, takže 
si ho můžete vzít do téměř jakéhokoliv prostředí a nezmeš-
kat tak žádný záběr.

Foto: Tom Kalous Foto: Tom Kalous

Foto: Tom Kalous
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Stativ,  gimbal nebo stabil izátor 
Stabilita, to je jeden ze základních aspektů, jak pořizovat kvalitní 
fotografie a videa. U fotek může její nedostatek vést k neostrosti 
a rozmazání, u videí zase k roztřeseným nesledovatelným 
záběrům. Přitom existují jednoduchá řešení, jak stabilitu do vaší 
tvorby přinést! 

Stabilizace objektivu a senzoru 
Říká se, že nejlepší pomůcky jsou ty, které máte již k dispo-
zici. Proto je vhodné využít stabilizátor objektivu, kterým 
jsou dnes vybavena již i levnější skla napříč různými výrobci. 
Druhá možnost je využít stabilizaci senzoru fotoaparátu. 
Pokud vlastníte bezzrcadlovku, je pravděpodobné, že máte 
tuto funkci k dispozici. Kombinace obou způsobů vám u mno-
ha značek umožní fotit dlouhé časy z ruky, s videem však 
stabilizace v objektivu či těle může obraz i zhoršit. 

Ačkoliv je to jednoznačně nejsnazší řešení problému, zdale-
ka ne vždy je dostatečně účinné. Můžete mu napomoci pev-
ným postojem a zapřením rukou o tělo, nebo popruhem 
vytvářejícím další bod kontaktu s vaším tělem, ale ani tak 
nemusíte dosáhnout kýžených výsledků. 

Stativy a monopody 
V takovém případě je potřeba sáhnout po stojanu pod foto-
aparát, kterým mohou být různé typy stativů. Výčet začíná 
drobnějšími stativy (jako je úplně nejmenší Benro PP1) 
a KoalaPody, které lze umístit na stůl nebo vyvýšená místa, 
případně je i omotat kolem tyčí a podobných předmětů. 
Dále existuje obrovské množství stativů vhodných pro kaž-
dodenní nošení v brašně nebo boční kapse batohu. Tato 
kompaktnější řešení jsou vhodná zvláště pro fotky, protože 
na video se příliš nehodí drobné kulové hlavy, které u nich 
najdeme. 

Pokud tedy nechcete natáčet čistě statické záběry, doporu-
čuji vybrat raději větší stativ s videohlavou, díky čemuž bu-
dete moci využívat plynulých pohybů. Videohlavy ale 

naopak zase zpomalují nastavení kompozice během focení. 
Proto si případně můžete pořídit jedny stativové nohy a ví-
cero hlav, které budete střídat podle toho, zda budete zrov-
na fotit či natáčet. 

 
Významným faktorem, který by měl mít na výběr stativu vliv, 
je použitý materiál. V zásadě se dá uvažovat o dvou varian-
tách. Pevnější, těžší a levnější hliníkové verze, nebo o něco 
málo křehčí, lehčí a dražší karbonové. Robustní těžké hliní-
kové stativy se dají doporučit, budete-li je využívat hlavně 
v interiérech a nebudete s nimi cestovat. Naopak při nošení 
na zádech je každý gram znát a lze tak volit jedině stativy 
z uhlíkových vláken, tedy ty karbonové. 

Až si budete svůj stativ vybírat, může vám pomoci fakt, že 
nejeden tripod existuje v obou druzích. Snadno je dohledá-
te podle písmene v názvu, např. Benro Bat 15A je hliníková 
verze (odvozeno od anglického aluminium) a Benro Bat 15C 
je karbonová verze (od anglického carbon). 

Alternativou stativů jsou pro mnohé situace obratnější mo-
nopody. Ty lze využít na focení, zvláště pokud fotíte delšími 
objektivy, i na video, kde dávají větší volnost než trojnožky. 
Monopody je možné osadit různými hlavami a uzpůsobit je 
tak přímo pro vaši potřebu. Pořídit se dají jak samostatně, 
tak i v kombinaci s hlavou - např. na video určený Benro 
A38FD + videohlava S2PRO. Obrovskou výhodou stativů 
značky Benro je, že téměř všechny lze přestavět na mono-
pody. Jednoduše odšroubujete jednu nohu a dáte ji dohro-

mady se středovým sloupkem nebo jen s hlavou stativu. 
Díky tomu máte v rukou vlastně 2 v 1, kombinaci stabilnější 
a pohotovější varianty pro stabilizaci fotky i videa. 

Gimbaly 
Poslední kategorií produktů, které vám mohou pomoci se 
stabilizací obrazu, jsou gimbaly. Tato zařízení jsou určena 
téměř výhradně na natáčení videa, ve spojení s fotografií se 
dají využít například na snímání timelapsů, které mají ale 
nakonec rovněž podobu videa. Většina gimbalů stabilizuje 
fotoaparát či kameru ve třech osách a záběry s jejich využi-
tím tak působí o poznání profesionálněji a sledují se pří-
jemněji. 

Gimbaly jsou narozdíl od na místě stojících stativů určeny 
k přenášení a natáčení během pohybu. Díky tomu vnáší do 
záběrů dynamiku, kterou holýma rukama nemáte šanci 
získat. 

Co musím většině gimbalů vytknout jsou jejich pouzdra. 
Zpravidla se totiž dodávají v polystyrenových obalech, které 
nemají dlouhou životnost. Jeden z mála, který se tomuto 
problému vymyká je Benro 3XD. Koupíte ho s praktickou 
brašnou, která má navíc i popruh pro nošení na rameni. 

Ať už budete pro vaše potřeby vybírat kteroukoliv z těchto 
možností, neváhejte se obrátit na naše prodejce na poboč-
kách v Praze, Brně a Ostravě.

Foto: Tomáš Kivader

Gimbal jako dnes už neodmyslitelný pomocník při natáčeníKvalitní hlava a kvalitní zpracování jsou u stativu zásadní

Autor: Tomáš Kivader
specialista na fototechniku
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Vychy tejte letní snímk y s Canonem
Léto se rychle blíží, a proto je třeba se na něj připravit. Spousta 
z nás si pořizuje digitální fotoaparáty, abychom zachytili atmosféru 
(nejen) letních dovolených, naše rodiny a přátele. Proto se podíváme 
na to, jak si s trochou znalostí můžeme pořídit o poznání lepší fotky 
nebo videa!

Barevné profily
První jednoduchou vychytávkou, která se dá snadno využít, 
jsou barevné profily ve fotoaparátu. Pokud budete fotit do 
formátu JPG, můžete si profilem snadno ozvláštnit a perso-
nalizovat své fotky. V případě, že byste zvolili komplexnější 
formát RAW, je třeba myslet na to, že filtr na obrazovce foto-
aparátu sice uvidíte, v počítači už ale ne a budete ho muset 
použít či napodobit v editoru.

Výklopný displej
Určitě se vám již někdy stalo, že jste byli v davu lidí, ale chtě-
li jste si vyfotit nějakou památku. Nebo že jste si vymysleli 
skvělou kompozici, při jejímž focení byste ale museli ležet 
v kaluži bláta. S oběma těmito problémy si hravě poradí vy-
klápěcí displej, kterým je dnes vybavená téměř každá bezzr-
cadlovka od Canonu. S její pomocí si tak nemusíte lehat na 
zem, ani nemusíte využívat žebřík, abyste získali vysněnou 
fotku.

Aplikace pro mobilní telefony
Když jste vyrazili na dovolenou, budete nejspíš chtít i poslat 
nějakou pohlednici prarodičům nebo známým. Pokud bys-
te ale zatoužili poslat vlastní fotku místo kýčovité krajinky, 
využijte aplikaci pro mobilní telefony Canon Camera 
Connect. Díky ní si můžete fotky poslat do telefonu a rovnou 

je sdílet. Aplikaci navíc využijete i jako dálkové ovládání pro 
fotoaparát, nebo pro doplnění GPS lokalizace k fotografiím.

Tiché focení
Fotoaparáty, obzvlášť zrcadlovky, umějí být pěkně hlasité. 
Bezzrcadlovky naštěstí zpravidla jde nastavit do režimu ti-
chého snímání. Díky tomu můžete fotit, aniž byste rušili 
okolí, což se hodí, když fotíte street, koncert v divadle, nebo 
třeba plachá divoká zvířata. Umožní vám tedy zachytit krás-
né okamžiky bez toho, abyste na sebe poutali pozornost.

Živý náhled expozice
Další skvělá funkce, kterou bezzrcadlovky přinesly je náhled 
expozice, který můžete v reálném čase sledovat nejen na 
displeji, ale i v elektronickém hledáčku vašeho fotoaparátu. 
Díky tomu nemusíte fotografie kontrolovat tak pečlivě, jako 
to bylo potřeba u zrcadlovek.

Na závěr se hodí zmínit, že budete-li chtít ovládání své bez-
zrcadlovky zvládnout naplno, můžete využít jeden z našich 
fotografických kurzů. Nabízíme od základů Jak fotit digitální 
zrcadlovkou a bezzrcadlovkou až po pokročilé kurzy zamě-
řené třeba podle žánrů.

Autor: Tomáš Kivader
specialista na fototechniku

Rok s Megapi xelem:
Každá splněná v ýzva vás posune v ýš
Každý měsíc nová kreativní výzva, nové téma a v neposlední řadě zajímavé ceny. To je  
naše celoroční foto a video soutěž Rok s Megapixelem, ve které můžete sbírat body 
v jednotlivých kolech a soutěžit tak o hlavní výhru. Každý bod se počítá, tak nezmeškejte 
žádnou z příležitostí vyzkoušet si něco nového a posunout se ve své vášni zase  
o kousek dál.

1. m
ísto – O

takar M
etlička / Zrcadlo m

oře| M
obilovka

2. m
ísto – Lukáš Tycar / Valentino | Fotka jako z katalogu

4. místo – Viktor Mullin / Tissot PRX40 | Fotka jako z katalogu

Foto: Tomáš Kivader

Foto: Tomáš Kivader
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Oly mpus je moje srdcová záležitost, 
řík á w ildlife fotograf a ambasador 
značk y Radim Hlaváč

Radim fotí zvířata na plný úvazek, účastní se pravidelně soutěží a jeho díla vystavují galerie 
po celém světě. Už od začátku je věrný právě značce Olympus, která nově nese název 
OM-System. Proč má v této značce takovou oblibu a jaké jsou jeho tipy pro focení zvířat ve 
volné přírodě?

Jak ses dostal k fotografování a jaký byl tvůj první 
fotoaparát?
Od roku 1992 jsem dělal kameramana pro různé televize 
v ČR i zahraničí. Když jsem v roce 2002 skončil, tak jsem ne-
chtěl hledáček ani objektiv vidět. Na začátku roku 2016 jsem 
na Facebooku viděl krásné záběry zvířat v lidské péči a chtěl 
jsem mít taky takové. Koupil jsem si tehdy  fotoaparát Olym-
pus OM-D E-M10 Mark II se dvěma setovými objektivy. 

Olympus proto, že mi byla tato značka sympatická už z doby 
kinofilmu, kdy jsem měl jeden z jejich modelů. Postupně 
jsem přešel na vlajkovou loď OM-D E-M1 Mark III a teď na 
novou OM-1. Plus samozřejmě objektivy řady PRO.

Prošel jsi si různými žánry, nebo tě odjakživa bavilo 
fotit zvířata a přírodu?
Už od začátku jsem chtěl fotit pouze zvířata, začínal jsem na 
workshopech se zvířaty v lidské péči, kde jsem měl možnost 
okoukat různé pohledy a kompozice při focení. Výhodou je, 
že u těchto zvířat je více času na vymýšlení kompozice a za-
jímavého záběru. Postupně jsem pak přecházel k focení vol-
ně žijících zvířat v české přírodě.

Mezinárodní soutěže 
a výstavy ti nejsou vůbec 
cizí. Kde všude jsi už 
vystavoval?
V roce 2019 jsem poprvé 
poslal fotografii do soutěže 
Czech Nature Photo a po-
stoupil mezi tři nejlepší v ka-
tegorii: Ptáci volně žijící. Té-
to soutěže se od té doby 
účastním pravidelně a v ro-
ce 2021 jsem byl třetí v kate-
gorii: Bezobratlí volně žijící. 
Už tři roky pravidelně posí-
lám fotografie do soutěží 
serveru www.Gurushots.
com a mé fotky vybrali a vy-
tiskli v mnoha galeriích po 
celém světě. Například New 
York, Las Vegas, Melbourne, 
Berlín a Barcelona.

Proč zrovna technika Olympus a OM-SYSTEM?
Technikou od Olympusu fotím od samého začátku, jelikož je 
to značka, která mi je sympatická a její produkty jsou na 
vysoké úrovni. Proto jsem byl i velmi šťastný, když si mě 

vybrali jako svého ambasadora pro ČR. Olympus je vlastně 
moje srdcová záležitost.

Jsou nějaké speciální funkce a režimy, které ti focení 
vyloženě usnadňují, pomáhají ti?
Vynikající vychytávka Olympusu je funkce Pro Capture, díky 
které vám opravdu nic neunikne. Super je výklopný displej, 
který mi umožňuje položit fotoaparát třeba na hladinu ryb-
níka nebo na zem a udělat opravdu jedinečné záběry od 
země nebo hladiny. Opravdu špičková je rychlost ostření 
a sekvenční snímání, a to zejména v nové OM-1. Dále leh-
kost a snadná manipulace s fotoaparátem i při nasazení te-
leobjektivu. V novém modelu je neuvěřitelně vyspělá auto-
matická detekce a zaostřování na ptáky, ale i na ostatní 
zvířata.

Co bys poradil začínajícím fotografům divoké přírody?
Na začátku bych jim poradil, aby si dobře nastudovali cho-
vání zvířat, která chtějí fotit. Podívali se, jak to dělají jiní foto-
grafové, kteří již mají roky praxe. Určitě doporučuji sledovat 
různé zájmové skupiny či webové stránky fotografů zvířat 

a všemi těmito formami čerpat inspiraci. A pak už jen fotit, 
fotit a fotit. Je třeba přemýšlet a vymyslet způsob, jak pořídit 
fotku jinak než ostatní. Hrát si se světlem, protisvětlem, 
kompozicí. A hlavně to nezabalit, když se něco nepovede.

Dáš nám tip na závěr? Jak vyfotit veverku, abychom ji 
hned nevyplašili a zároveň, aby na fotce vypadala stej-
ně hezky, jako na těch tvých?
Fotografování veverek je pro mě neskutečný relax a zábava. 
Věnuji jim hodně času a už jsem si docela nastudoval jejich 
chování. Jezdím do parku Na Štěpánce v Mladé Boleslavi, 
kde jich je fakt hodně a jsou tam zvyklé na lidi, což je obrov-
ská výhoda. Ideální čas je od listopadu do března. Kdy už 
není tráva a nepřekáží jednotlivá stébla. Barevné listí či sníh 

se zajímavým světlem udělá skvělou atmosféru. Vždy si vy-
beru místo s hezky odstoupeným a zajímavým pozadím, 
nasypu slunečnici a čekám, kdy veverka začne hodovat. 
Mám na fotoaparátu nastavené sekvenční snímání a konti-
nuální ostření, vždy je pak možnost vybrat nějakou zajíma-
vou grimasu či pohled.

Děkujeme za rozhovor
www.radimhlavacphotography.cz

Foto: Radim Hlaváč

Foto: Radim Hlaváč

Foto: Radim Hlaváč



N E Z A S TAV I T E L N Ý

Ohromující rychlost. Bezkonkurenční přesnost. Fenomenální detaily. Statické snímky 
nebo video – přístroj Z 9, vlajková loď fotoaparátů mirrorless, vám pomůže dosáhnout 
dokonalých výsledků, bez ohledu na to, jestli jde o novinářskou práci, reportáže, 
fotografování módy nebo akcí. Vezměte si nejpokročilejší fotoaparát, jaký jsme kdy vyrobili, 
na místa, na která se můžete dostat jen vy.

FORMÁT FX | 45,7 MP | ISO 64–25 600 | VIDEOSEKVENCE 8K | 20 SN./S | 493 ZAOSTŘOVACÍCH POLÍ

Ž Á D N É  L I M I T Y .
Ž Á D N É  H R A N I C E .


