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Rozhovor

Jak ses vlastně k fotografování dostal a jak dlouho fotíš?
Už někdy v pěti šesti letech mi dal děda první fotoaparát 
na kinofilm. Tehdy jsem přičichnul k tomu, jak ten foťák vů-
bec vzít do ruky a jak se skrz něj dívat. První digitální zrcad-
lovku jsem si ale koupil až někdy v roce 2009. Od té doby 
jsem začal fotit tak nějak vážněji, se stativem. To už byly věci, 
co dělám dodnes, takže hlavně krajiny.

Fotografování je tvůj koníček, potkalo se nějak s prací 
pro outdoorovou společnost?
Určitě, protože při focení využívám právě outdoorovou vý-
bavu, kterou dostávám, ať už je to kvalitní oblečení nebo 
rukavice, a myslím, že se to hezky doplňuje.

Jaké lokace máš u nás nejraději?
Nejzajímavější mi přijde asi oblast na sever od Prahy, počí-
naje Českým středohořím přes Krušné hory, České Švýcar-
sko, ale třeba i Jizerské hory a Ještědský hřbet. To je oblast, 

kam jsem jezdil už jako dítě s rodiči na víkendy a na dovole-
nou, takže to tam velmi dobře znám a líbí se mi tam.

Prozradíš nějaké svoje know‑how, co se týče nastavení 
fotoaparátu? Já třeba když fotím krajiny, tak se větši‑
nou u clony pohybuji někde mezi f/11–f14 a jiné clony  
téměř nepoužívám. Jak to máš ty?
Mám to hodně podobně. Jak říkáš, clona f/11–f/14, možná 
když tam není popředí, tak používám na širokáči clonu osm, 
protože tam mi konkrétně u toho objektivu 16–35 mm při-
jde, že má nejlepší ostrost. Ale samozřejmě, když tam mám 
nějaké popředí, tak musím dát vyšší clonu, protože mě ne-
baví řešit nějaký focus stacking, takže v těch 90 procentech 
skutečně používán clonu f/11–f/14.

Používáš na objektiv nějaké filtry?
Když fotím například vodu a potřebuji se zbavit odlesků ne-
bo nasytit barvy, pracuji hlavně s polarizačním filtrem, ale při 

focení krajiny ho nepoužívám vždycky. Když je 
v záběru hodně oblohy, tak polarizační filtr mů-
že ztmavit jen určitou část a efekt není vždycky 
rovnoměrný. To se týká hlavně širokých objekti-
vů. Používám ho ale třeba na dalším sklu, kde 
zabírám z krajiny jen část, a pak je efekt polari-
zace rovnoměrný, a navíc potlačuje opar.

Hodně cestuješ a pořádáš v zahraničí 
i workshopy. Setkal ses někdy s nějakými 
problémy, ať už z hlediska legislativy nebo 
třeba co se týče focení v národních parcích?
S tím jsem zatím naštěstí problémy neměl, tedy 
alespoň ne v  zahraničí. Vzpomínám si ale, že 
jsem měl loni trošičku problémy na kurzu v Čes-
kém Švýcarsku s jedním ochranářem. Fotili jsme 
v Tiché soutěsce v Hřensku, což je první zóna ná-
rodního parku, kde by se vůbec nemělo chodit 
mimo značené cesty. Musím přiznat, že když 

I  v Čechách jsou zajímavá místa  
pro focení k rajin
Martin Rak je ikona současné krajinářské fotografie 
a jako jeden z mála fotografů nepodlehl trendu fotit 
jen světově proslulé lokace. Mnohem víc ho baví 
naše tuzemské krajinky a je v nich opravdový mistr.

Ranní světlo

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

Foto: Martin Rak
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Rozhovor

jsem tam dříve fotil, tak jsem vždycky sešel z hlavní cesty kou-
sek k potoku, protože tam má člověk lepší záběr a dá se tam 
toho vymyslet víc. Je tam samozřejmě dřevěné zábradlí, ale 
všichni fotografové tam běžně fotí. No a  já jsem tam byl 
s účastníky kurzu, přelezli jsme to a šli jsme asi tři metry z ces-
ty k potoku. Přiběhl tam na nás ochranář a nebylo to úplně 
příjemné. Všem chtěl dát pokutu a tvrdil, že tam plašíme loso-
sy, vysokou zvěř a podobně. Nakonec jsme to nějak ukecali. 

Když jsi zmínil zahraniční klienty, zeptám se, jestli vní-
máš nějaký rozdíl mezi mentalitou českého a zahranič-
ního krajináře, myslím ve způsobu tvorby.
Myslím, že je to dost podobné. I  třeba když se pak člověk 
dívá do těch jejich hledáčků nebo na to, co vyfotí, tak je to 
skoro stejné, často dělají i stejné chyby. Takže tam opravdu 
žádné velké rozdíly nevnímám. Možná má zahraniční klien-
tela trochu vyšší nároky na komfort. Proto taky zahraniční 
workshopy většinou děláme jako all inclusive a zařizujeme 
účastníkům i dopravu a ubytování v lepších hotelech. Potrpí 
si totiž na trochu vyšší standard.

Používáš nějaké aplikace, které by ti s krajinářskou  
fotografií pomáhaly?
Používám různé aplikace na  počasí jako Weather Radar 
a WeatherPro. Obě jsou zahraniční a mají v sobě radar, tak-
že mi ukazují i oblačnost, a podle toho se dá vyčíhnout třeba 
to, jestli budou nějaké pěkné mraky. Na pozorování polohy 
slunce užívám PhotoPils. 

V rámci tvého ambasadorství pro Megapixel pořádáme 
společně poměrně zajímavé kurzy a workshopy. 
Přiblížíš případným zájemcům, na co se mohou těšit?
Na kurzu v Českém Švýcarsku chodím s účastníky do soutěs-
ky Kamenice. Tam se dá fotit za každého počasí, ale ideální je, 
když je zamračeno nebo lehce poprchává. Pak se dá dobře 
vyzkoušet práce s  filtry a polarizákem. Jde o focení potoků 
v lese, případně i nějakých detailů kamenů ve vodě nebo me-
chů. Potom se přesouváme na vyhlídku ve skalách, kde fotí-
me západ slunce. Ukazujeme si, jak fotit protisvětlo, správně 
komponovat, zahnout popředí na  široké sklo, vypíchnout 
detaily v krajině dlouhým sklem a podobně. 

Foto: Martin RakBlooming trees in green waves



6

Prodejny

Prodejna Praha

Jakub Caha
vedoucí prodejny

Náš social store koncept funguje v Praze už šest 
let. Za tu dobu jsme zde pořádali bezpočet work‑ 
shopů a přednášek, na kterých jste si pod vede‑
ním profesionálů mohli osvojit práci s fotoapará‑
ty, monitory, tablety a dalšími produkty z oblasti 
digitální tvorby. Na čem si totiž zakládáme nejvíc, 
je možnost si zboží na prodejně nejen osahat, ale 
i vyzkoušet. K tomu nám slouží například i droni‑
ště a  Wacom Experience Centre  – jediné místo 
v České republice, kde si můžete zdarma vyzkou‑
šet práci na všech tabletech Wacom. Srdcem na‑
šeho konceptu je velký fotoateliér, který si lze 
pronajmout, a  oblíbená je i  naše kavárna, kde 
podáváme kávu z pražírny Doubleshot. Přijďte se 
k nám podívat!

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

Prodejny, k teré si  zamilujete
Kamenné prodejny pro nás mají speciální význam. V souladu s filozofií „social store“  
se snažíme, abyste si z každého nákupu u nás odnesli především dobrý pocit a jistotu,  
že jsme tím správným místem, kam se přijít poradit. V našich prodejnách v Praze, Brně 
i Ostravě najdete tisíce produktů ze světa digitální tvorby, které si můžete nejen 
prohlédnout, ale i vyzkoušet. Setkáte se zde se specialisty, kteří vám ochotně poradí 
s výběrem toho nejvhodnějšího produktu pro vás a podělí se s vámi i o praktické 
zkušenosti. Na všech prodejnách můžete využít služby, jako je bazar, půjčovna, pojištění 
nebo servis. Rádi vám pomůžeme i s prvním spuštěním nebo nákupem na leasing.
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Prodejny

Prodejna Brno
Václav Tršo
vedoucí prodejny

Našim prodejnám s  filozofií „social 
store“ musí odpovídat i  prostor. 
Chceme totiž, abyste se u nás mohli 
setkávat s  lidmi s podobnými zájmy, 
měli přístup ke  špičkové technice 

a abyste to k nám měli blízko. Z toho důvodu jsme se v půlce 
ledna přestěhovali blíže do centra, na Dominikánské náměstí 
do paláce Jalta. Součástí nové a větší prodejny je fotoateliér, 
učebna, temná komora pro zkalibrované monitory a tiskárny, 
prostor pro služby a pracovní IT stanice. Brněnská prodejna 
Megapixelu je největším specializovaným obchodem na digi-
tální tvorbu v moravské metropoli a tomu odpovídají i znalos-
ti našich prodejců a fotografů, kteří světem digitální techniky 
doslova žijí. Pokud si tedy nevíte s  něčím rady, neváhejte 
a přijďte se poradit k nám! Chystáme pro vás řadu předná-
šek, besed a workshopů se zajímavými hosty a profesionály 
z oboru.

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

Prodejna Ostrava
Richard Hanáčik
vedoucí prodejny

Naše ostravská prodejna se nachází 
v  centru města, a  je tak snadno do-
stupná pro všechny lidi z blízkého i ši-
rokého okolí. Najdete v  ní více než 
3500 fotoaparátů, objektivů a dalšího 

fotografického příslušenství, které je k dispozici také skladem. 
Naši specialisté vám rádi pomohou s výběrem zboží i toho nej-
lepšího příslušenství. Díky tomu si dlouhodobě udržujeme pří-
zeň, které si velice vážíme. Na fotografických kurzech pomáhá-
me našim zákazníkům k lepším fotkám a také k tomu, aby měli 
z focení opravdu radost. Jsme totiž místem, které spojuje lidi 
se stejnou vášní. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči! 

Ostrava
28. října 65, tel.: 596 111 241
E‑mail: ostrava@megapixel.cz
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Spojovacím prvkem vaší tvorby je moře, oceán.  
Když máte na fotografiích pevninu, tak jsou to pobřeží, 
skaliska, útesy. Tomu říkám fascinace živlem…
Vždycky musím mít na fotografii aspoň kousek oceánu. Proto 
žiji zde v Irsku, a ne v rodném Česku.

Jestli jsem to dobře pochopil, vaše fotografie  
nevznikají z lodi, ale plavete s foťákem ve vodě.  
Je to tak?
Většinou se potápím na  nádech, 
tedy provozuji takzvaný freedi-
ving, protože při focení musím být 
schopný se relativně rychle pohy-
bovat, plavat s delfíny nebo velry-
bami. Potřebuji být s těmi zvířaty 
v kontaktu, dokázat se s nimi pře-
souvat pod hladinou. Používám 
širokoúhlá ohniska, musím tedy – 
a chci – být v kontaktní vzdálenos-
ti, ve spojení se zvířaty. Na focení 
ve vlnách používám krátké gumo-
vé ploutve, které umožňují rych-
lou akceleraci. Hlavně proto, 
abych v případě, když jde do  tu-
hého a  to místo bude za  chvíli 
bombardované velkou vlnou, mo-
hl co nejrychleji zmizet. Nebo na-
opak abych se rychle dostal do 
místa, odkud chci fotit.

Váš styl focení je tedy zároveň i tak trochu sport. 
Fyzička je důležitá, že ano?
Fyzička je velmi důležitá. Pokud nejste dobrý, lépe řečeno 
výborný plavec, nemůžete to vůbec dělat. Navíc je to spoje-
né se zdravím, obecně se zdravým životním stylem. Musíte 
být trénovaný, znát oceán. Musíte mít perfektní představi-
vost, umět předvídat, co se bude dít, odhadnout předem, 
jaký bude průběh focení, a podle toho správně zvolit techni-
ku, protože ve vodě těžko vyměníte objektiv.

Rozhovor

„Vždyck y musím mít na fotografii 
aspoň kousek oceánu,“ říká ambasador 
značk y Nikon George Karbus
George, nebo chcete‑li Jiří Karbus, je sice karlovarský rodák, ale láska 
k přírodě a neodolatelná touha po každodenní blízkosti mořských vln, 
úzce propojená s vášní k fotografii, ho zavála na pobřeží Atlantiku – 
do Irska. Západní pobřeží v oblasti Moherských útesů má v oku  
jako snad žádný jiný fotograf. Z této „základny“ přitom podniká  
také cesty po světových oceánech, kde se setkává  
tváří v tvář s kosatkami drsné Arktidy i obřími  
keporkaky jižního Pacifiku.

Autor: Petr Lindner
Nikon BLOG

Foto: Jiří KarbusCompass jellyfish
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Rozhovor

Jak pracujete se světlem?  
Už v pár metrech pod hladi-
nou světla rapidně ubývá…
Nejlepší je to samozřejmě, když 
svítí slunce. Fotka pod vodou 
bez slunce, to není ono. Nejra-
ději mám světlo slunce zhruba 
hodinu před západem – a ide-
álně ještě když je klidná vodní 
hladina. Šikmé večerní světlo 
se totiž ve vodě na hladině nád-
herně láme. Takže já obvykle 
fotím v  protisvětle, v  úhlu asi 
pětačtyřicet stupňů k  hladině. 
To je nejkrásnější světlo, které 
mám rád.

Celý rozhovor si můžete přečíst 
a na další fotografie George 
Karbuse se podívat na  
www.nikonblog.cz.

Foto: Jiří Karbus

Foto: Jiří Karbus

Free diving under ice

Winter swims



T isk u nás se vám vyplatí. Čas se zadáním objednávky 
ani vaše peníze za  zakázku nebudou promarněny. 
Fotografie a  fotoobrazy zpracujeme přesně podle 

vašich očekávání, a i kdyby došlo k nedorozumění, protože 
tomu se nelze ve 100 procentech případů vyhnout, garan-
tujeme opravu objednávky na naše náklady. Věříme totiž, že 
když budete spokojení, opět se k nám vrátíte anebo nás rá-
di doporučíte. 
Navíc jen u nás máte na výběr z více než stovky rozměrů pro 
tisk svých snímků, nejlepší cenu velkoformátového tisku 
v České republice a dopravu zdarma až k vám domů.

Jak megatiskárna funguje? 
Oblíbené fotografie stačí nahrát do fotosběr-
ny na našem webu a o zbytek se už postará-
me. Těm, kdo by se chtěli na svém monitoru 
přesvědčit, co dokáže tiskárna reprodukovat, 
nabízíme color management. Všechna média 
jsou ve fotosběrně zdarma ke stažení v podo-
bě ICC profilů. 

Co se o nás šušká
„K Megapixelu jsem se dostal skrz Galerii Me-
gapixel. Dají se z ní rovnou a v plné kvalitě za-
dávat fotky do jejich tiskárny. Je to jednoduché 
a efektivní, stačí pár kliknutí a máte tisk připra-
vený k vyzvednutí. Prim hraje rychlost, kvalita 
a v neposlední řadě skvělý servis! Nejvíc jsem 
si oblíbil ultramatný tisk. A  v  poslední době 
i  tisk na  větší plátna,“ říká uznávaný fotograf 
streetphoto Martin Schubert. 
„S  tiskem v  Megapixelu jsem maximálně spokojená, jak 
s kvalitou, tak s rychlým jednáním. Nic není problém. Různé 
varianty papíru a tisk, za který se nemusím stydět při pre-
zentaci svojí práce,“ dodává ilustrátorka, animátorka a foto-
grafka Eliška Podzimková. 

Tipy pro vás
Vyberte svou nejlepší fotku 
a  nechte si ji u  nás zvěčnit 
na bavlněné malířské plátno 
FomeiJet Canvas Matt, které 
ručně lakujeme a  vypínáme 
na smrkové lišty. Plátno svou 
strukturou skvěle skryje pří-
padné nedostatky obrazo-
vých dat a plasticita fotoob-
razu vás zbaví potřeby řešit 
výběr rámu. Nebo si vyberte 
z široké nabídky našich dár-
kových poukazů. Nabízíme 
poukaz na vlastní výběr pro-

dejních fotografií z naší Galerie, na osobního tiskaře i spous-
tu jiných zajímavých kombinací.
Všechny další podrobnosti ohledně materiálů, rozměrů 
a cen jednotlivých formátů najdete na webu Megapixel.cz 
v sekci Fotosběrna. 

Proč t isk nout u nás?
Zážitek z prohlížení vytištěné fotky je daleko 
intenzivnější než při sezení u monitoru. 
Vytiskněte si své oblíbené snímky na papír či 
plátno a připomínejte si chvíle, které pro vás 
hodně znamenaly.

Autor: Veronika Lebdušková
manažerka tiskových služeb

Foto: Martin Lukeš

Foto: Martin Lukeš
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Fotosběrna
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Akční nabídka

Mějte vždy ten nej snímek

Nikon D3500 + 18-55 mm AF-P VR
+
Fotokurz Seznámení s fotoaparátem
Dárkový poukaz na osobního tiskaře

Ušetříte 1 690 Kč

Přibližte si krásy přírody

Nikon Coolpix P900
+
Stativ Vanguard VK 203AP
Paměťová karta SanDisk SDHC 32 GB EXTREME PRO
95 MB/s UHS-I U3 V30

Ušetříte 1 480 Kč

Dodejte novou sílu své tvořivosti

Nikon D5600 + 18-140 mm VR
+
Brašna Tenba Messenger DNA 11
Fotokurz Mistrovství práce s digitální
zrcadlovkou a bezzrcadlovkou

Ušetříte 5 780 Kč

Naše tipy Nikon

Ekonomie_leto_v1.indd 1 6. 5. 2019 11:24:42
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P řed mnoha lety přirovnal jeden hipster Instax k hud-
bě. Není to vážná hudba, kde hledáme pasáže a sóla 
(čtěte: nehledejte detaily a nezkoumejte kvalitu). Je 

to rockový koncert, kde si odnášíte celkový dojem, který se 
nebude opakovat (čtěte: užijte si unikátní atmosféru oka-
mžiku), a tak to opravdu je.

Co se skrývá v balení
Protagonistka Taylor Swift je vy-
obrazená hned na  krabici, aby-
chom na  první pohled věděli, 
s  kým máme tu čest. Nejsem 
skalním fanouškem této zpěvač-
ky, ale popravdě takhle dlouho 
jsem se ještě asi na žádnou kra-
bici nedíval. Uvnitř se skrývá na-
pájení v podobě dvou kusů ba-
terií CR2 a  tři barevné filtry 
na blesk. Jejich aplikace je jednoduchá – nacvaknutí a nená-
silné sundání. Planžety na blesku drží. Na boku je další bo-
nus – plechová krabička na naši tvorbu. Kdo má zkušenosti 
s Instaxem, určitě ocení, že je naexponované papírky kam 
ukládat. V suterénu se pak nachází samotný fotoaparát.

Kreativní režimy
Jak název napovídá, má tento Instax čtvercový formát. Ko-
neckonců k  Instaxu se čtverec hodí tak nějak víc. Přední 
stranu určuje překvapivě dobrý objektiv. Kdyby se někdo 
pokoušel hledat detaily na  snímku za  běžných světelných 
podmínek, určitě je najde. Nad objektivem je blesk, který 
můžeme osadit zmíněnými filtry. V opačném rohu pak na-
jdeme průhledový hledáček. Jak bylo řečeno, jde o rock and 
roll, takže nehledejte žádné procentuální určení zobrazení 
hledáčku, a protože je průhledový, prochází logicky na zadní 
stranu. Zde vše určují dvířka pro kazetu. Kolem nich jsou 

přepínače módů. Vedle klasické automatiky 
(defaultně nastavená) je to makro, krajina a sel-

fie mód. Další režimy jsou kreativnější. Nejraději mám asi 
dvojexpozici. Jde o dva záběry, které se prolínají na  jedné 
fotce. Prostor pro přímočaré vyjádření. Zadní stranu uzavírá 
napájení. Asi jediná výtka – dvířka pro baterie jsou plně od-
nímatelná, tzn. po otevření je potřeba odložit kryt někam 
stranou (a případně ztratit). Na spodní straně najdeme už 
jen závit pro stativ, který najde uplatnění při delších expozi-
cích (SQ6 umí až jednu vteřinu, a ta se udržet nedá). 

Právě tady a právě teď
Čím se liší SQ6 od jiných Instaxů a proč ho chtít? Možná ja-
ko další kousek do sbírky, ale spíš proto, že jde o čtvercový 
formát a jako bonus máte možnost hrát si s barevnou at-
mosférou. Ale hlavně je to Instax – prostě „právě tady 
a právě teď“ zachytí v unikátu jednoho jediného originálu 
spontánní okamžik. Celou recenzi najdete na webu Mega-
pixel.cz v sekci Magazín.  

Recenze

Insta x Square SQ6 edice Taylor Sw ift: 
Naše zk ušenosti
Netřepej s tou fotkou, to není Polaroid – často si 
v duchu říkám, když někomu podávám ještě bílou 
fotografii z Instaxu. Zažitý návyk, který asi nevymizí. 
Fujifilm na něm jednou založil i svůj reklamní slogan.

Autor: Bohuslav Brož
komunitní specialista
a lektor kurzů

Foto: Bohuslav Brož
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Bazar
V našem bazaru prodáte svou techniku výhodně a bez sta-
rostí. Výkup lze uskutečnit osobně ve všech našich poboč-
kách nebo na dálku. V obou případech určíme finální částku 
za vykupovanou techniku až po prohlédnutí a vyzkoušení 
přístroje. Bát se nemusíte ani nákupu použité techniky. 
Na veškeré zboží u nás získáte garanci kvality s 12měsíční zá-
rukou. Nezapomeňte sledovat, co v bazaru máme. Občas se 
zde dají sehnat i raritní kousky, které se běžně neprodávají.

Pojištění
Pokud po roce používání foťáku dospějete k závěru, že je 
opravdu lepší si ho připojistit proti rozbití či krádeži, zastav-
te se u nás. Pojištění nové i použité techniky funguje na stej-
ném principu, jen s tím rozdílem, že u použitého fotoapará-
tu jeho aktuální hodnotu určí naši specialisté a fotoaparát 
se pojistí na určenou hodnotu. Pojistka se vztahuje na me-
chanické poškození způsobené neopatrným zacházením, 
krádež či živelní události. Pojistné lze sjednat na rok nebo 
dva roky.

Půjčovna
Chcete si koupit fotoaparát, ale nevíte, jestli Nikon, nebo 
Canon? Máte zakázku, která vyžaduje snímky či video z pta-
čí perspektivy, a dron vám přijde drahý? Půjčte si ho v naší 
půjčovně! Nabízíme několik druhů digitálních zrcadlovek 
a bezzrcadlovek, drony i grafické tablety. Pokud se po za-
půjčení rozhodnete pro koupi půjčeného produktu, nebu-
deme vám účtovat půjčovné! 

První spuštění 
Pořídili jste si nový notebook, tiskárnu nebo třeba monitor 
a nevíte si rady, jak postupovat s  jeho prvním zapojením, 
spuštěním a nastavením? Pomůžeme vám! Spustili jsme no-
vou službu První spuštění, díky které můžete věnovat dra-
hocenný čas potřebnějším činnostem.

Financování
Podnikáte? Využijte finanční nebo operativní leasing. Ve spo-
lupráci se společností Grenke vám nabízíme pronájem špič-
kových notebooků, monitorů, fotoaparátů a další IT a audio-
vizuální techniky za měsíční poplatek fungující obdobně ja-
ko operativní leasing u aut. 
Všechny další podrobnosti ohledně našich služeb najdete 
na webu Megapixel.cz v sekci Služby. 

Služby

Co pro vás děláme
Plánujete výměnu staršího foťáku za nový?  
Nevíte, jak nastartovat zakoupený iPad?  
Poradíme vám. Nákup na protiúčet, 
pojištění, financování na splátky a mnohem 
více služeb nabízíme v našich prodejnách 
v Praze, Brně a Ostravě.

Autor: Tomáš Kalous
marketingový specialista, 
Megapixel
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Recenze

E OS RP je nejmenší a nejlehčí full‑frame digitální foto‑
aparát od Canonu, jehož další výhodou je i nejrych‑
lejší automatické zaostřování na světě. EOS RP sází 

na  full‑frame snímač CMOS s rozlišením 26,2 megapixelu. 
Díky tomu přináší fotografie unikátní detaily, stejně jako 
kontrolu nad hloubkou ostrosti a  výborný výkon při foto‑
grafování za špatných světelných podmínek. 

Kreativní asistent pomůže
Užitečná je korekce DLO, protože je zárukou toho, že při fo‑
cení lze dosáhnout optimální čistoty obrazu. Navíc EOS RP 
má pestrou škálu následných úprav pořízených snímků. Uži‑
vatelé mohou pořízené fotografie editovat přímo ve fotoa‑
parátu, a to pomocí kreativního asistenta nabízejícího širo‑
kou škálu filtrů, efektů i  ovládacích prvků. To vše velmi 
usnadňuje získání požadovaného výstupu, který je možné 
okamžitě sdílet. Ovládání nového fotoaparátu vychází z tra‑
dice modelů systému EOS a je jednoduché, komfortní a pro 
mnohé uživatele dobře známé. Fotografové a kameramani 
mohou s  novým EOS RP využívat také objektivy EF i  EF‑S 
a prozkoumat všechny možnosti, které toto portfolio značky 
Canon nabízí. U EOS RP oceníte příznivý poměr cena/výkon. 

Sdílení snadno a rychle
Právě rychlé sdílení je fenoménem digitální éry. Díky Blue‑ 
tooth a wi‑fi EOS RP umožňuje prostřednictvím wi‑fi a chyt‑
rého telefonu nebo tabletu vzdáleně fotit i natáčet videa. 
Fotoaparát také umí automaticky synchronizovat snímky 
na chytrá zařízení – a zjednodušit tak sdílení na cestách – 
nebo přenášet data ve formátu RAW do aplikace Canon DPP 
Express pro editaci přímo v mobilním zařízení. 
Samostatnou kapitolou jsou také videa. Nový EOS RP dává 
nevídanou příležitost i  tvůrcům videoobsahu, kteří chtějí 

EOS RP: Nejmenší a nejlehčí full‑frame
Canon uvedl na trh malou, lehkou a praktickou 
full‑frame bezzrcadlovku EOS RP. Novinka cílí 
na pokročilé amatéry, kteří chtějí postoupit 
do světa převratného systému značky Canon. 
Fotoaparát EOS RP je ideálním přístrojem jak 
pro cestovní, krajinářskou a portrétní fotografii, 
tak pro filmovou tvorbu. 

Autor: David Turecký
Canon ambasador 

využívat přenosný a snadno použitelný přístroj. Díky obra‑
zovému procesoru DIGIC 8 mohou natáčet videa v rozlišení 
4K rychlostí 25 snímků za sekundu a v rozlišení Full HD rych‑
lostí 60 snímků za sekundu.
„Baví mě, že u RP zanechali tradiční ovladač z řad EOS, který 
jsem u  klasického ‚erka‘ postrádal. Součástí je i  redukce 
na klasické objektivy EF, takže mohu využít své stávající vy‑
bavení,“ říká David Turecký. 

Lehkost bonusem pro cestovatele
Při focení nechce nikdo nosit zbytečně těžké přístroje. EOS 
RP je z tohoto pohledu pro fotografy ideální. Tělo fotoapará‑
tu váží méně než půl kilogramu, což ocení zejména cestova‑
telé. Po náročném pochodu jim jistě přijde vhod i stabilizace 
obrazu technologií Dual Sensing IS, snižující chvění fotoapa‑
rátu při focení z ruky.

Foto: Canon

Canon EOS RP
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Akční nabídka

Schovejte kvalitu do kapsy

Canon PowerShot G7 X Mark II
+
Akumulátor Canon NB-13L
Ochranné sklo JJC na displej

Ušetříte 2 080 Kč

Nechte ožít každodenní momenty

Canon EOS 200D + 18-55 mm IS
STM + 50 mm f/1,8 STM
+
Akumulátor Canon LP-E17
Paměťová karta SanDisk SDHC 32 GB EXTREME 90 MB/s
Class 10 UHS-I
Ochranné sklo JJC na displej

Ušetříte 2 070 Kč

Zachyťte dokonalost okamžiku

Canon EOS M50 + 15-45 mm
+ EF-S 50 mm
+
Adaptér Canon EF-EOS M
Popruh Peak Design Slide Lite
Paměťová karta SanDisk SDHC 32 GB EXTREME 90 MB/s
Class 10 UHS-I U3 V30

Ušetříte 1 780 Kč

Naše tipy Canon

Ekonomie_leto_v1.indd 2 6. 5. 2019 11:24:44
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Rady

Makropředsádky
Asi si říkáte, že jsem se zbláznil, proč bych měl na focení kra-
jiny použít makropředsádku. Vždyť u krajiny jde o pohled 
do dálky, o snímání velkých celků, velikou perspektivu. Prá-
vě proto jsou ale makropředsádky vynikající. Perspektivu 
fotografie vám totiž pomohou úplně změnit. Když na široko-
úhlý objektiv nasadíte předsádku, zaostříte s ním podstat-
ně blíže a  při dostatečném zaclonění až po  nekonečno. 
Z opravdu drobných objektů v popředí se tak stává velmi 
zásadní a určující prvek, který krajinnému snímku dává zce-
la nový rozměr.

IR fotografie
Za použití IR filtru nebo modifikovaného aparátu citlivého 
v IR spektru můžeme získat snímky s úplně jiným rozložením 
barev – například velmi tmavou oblohu a stále světlé mraky 
nebo bílou zeleň. Takové fotografie převedené do černobílé 
nebo barevně tónované působí opravdu netradičně. Díky 
této technice vytvoříte i z poměrně všedního snímku na prv-
ní pohled snímek velmi odlišný a zajímavý.

Netradiční fotografické technik y 
v k rajině
Focení krajiny patřilo vždy k těm nejpopulárnějším žánrům jak 
mezi profesionálními fotografy, tak mezi těmi amatérskými. 
Můžete se při něm naučit vnímat světlo, rozložit scénu, správně 
komponovat a pracovat s vhodnou hloubkou ostrosti.  
Existují ale i méně známé techniky, kterými můžete 
fotografování krajiny hodně ozvláštnit. 

Autor: Bohuslav Brož
komunitní specialista
a lektor kurzů

Foto: Vojtěch Bauer

Foto: Dan Svoboda

Dlouhá expozice
S pomocí dobrého stativu a silného ND filtru je možné vy-
tvořit dynamiku prostým rozmazáním pohybujících se ob-
jektů. Ať už jsou to tekoucí voda, mraky, světla aut na silni-
ci, obilí ve větru nebo třeba dráhy hvězd, vše vypadá o po-
znání zajímavěji už proto, že oko běžného člověka nemá 
šanci tyto obrazy spatřit. To umožní jen dlouhá závěrka 
fotoaparátu.

Teleobjektiv
Pod krajinnou fotografií často nalézáme panoramata a širo-
ké záběry z vysokých poloh. V tak velkém záběru je ale ob-
čas těžké hledat nějaký záchytný bod mezi desítkami výraz-
ných prvků. Teleobjektivem je možné si v takovém záběru 
najít hned několik dobrých fotografií – třeba záběr na jed-
notlivý vrchol osvícený sluncem, les v mlze či slunce napůl 
schované za mraky. 
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Recenze

Z pracování obou těl je, jak jsme u Samsungu zvyklí, 
na špičkové úrovni. Na první pohled se změnil de-
sign. Z oblých rohů předešlé generace se staly o ně-

co ostřejší, především je to ale displej, který je u nových mo-
delů protažen skoro přes celou čelní plochu (zabírá více než 
93 procent). Samsung novou generaci displejů nazývá Dy-
namic AMOLED a pyšní se nejlepším podáním barev a nej-
vyšší hodnotou podsvícení, což mohu jen potvrdit.

Utře se a funguje
Těla telefonů splňují normu IP68, což znamená, že pokud 
vám omylem sklouznou do vody, jednoduše je utřete a pří-
stroj funguje dál. Telefony jsou vybaveny moderním slotem 
USB C a v dnešní době už zdaleka ne samozřejmým konek-

torem na sluchátka o velikosti 3,5 mm. Dále 
také duálním slotem na SIM 

kartu a  Micro SD kartu, 
a to až do velikosti 512 GB 
(použít ho ale můžeme ta-
ké na  dvě SIM karty). Při-
byla i  skvělá funkce bez-
drátového nabíjení a  inte-
grovaná čtečka otisku prstů 
do displeje. 
Protože jsme fotografická fir-
ma, nejvíce mě zajímala kvali-

ta fotoaparátů, potažmo samot-
ných fotografií. Oba telefony nabízejí 
tři čočky fotoaparátu. Hlavní snímač 
je uprostřed celého fotomodulu. Má 
rozlišení 12 Mpx a  špičkovou světel-
nost f/1,5, nebo pak variabilně f/2,4. 
Jedná se o širokoúhlý objektiv, který je 
vybaven optickou stabilizací.

Multimediální výbava
Na  levé straně je také 12Mpx fotomodul s  teleobjektivem 
a optickou stabilizací. Poslední je 16Mpx ultraširokoúhlý sní-
mač s f/2,2. Telefony tedy nabízejí standardní záběr 1x, tele-
záběr 2x nebo širokoúhlý 0,5x. Výborná je funkce PRO, kdy si 
manuálně volíte korekci expozice, vyvážení bílé, ostření, ba-
revné vyvážení, clonu, čas a ISO. Oba telefony umí fotit jak 
do JPEG, tak do formátu RAW. S ubývajícím světlem se samo-
zřejmě kvalita snižuje a na pomoc přichází agresivní odšu-
mování. Dá se ovšem řešit právě přepnutím na režim PRO 
a nastavením na nízké ISO + pevnou rukou. Videa umí telefo-
ny ve FullHD, a dokonce i UHD rychlostí 60 fps, superpomalá 
videa rychlostí 960 fps.

Závěrečné shrnutí
Samsung opět nastavil laťku hodně vysoko a pro celý nastá-
vající rok se budou muset ostatní výrobci telefonů hodně 
snažit. Volba S10 nebo S10+ pak záleží na vašich preferen-
cích, zejména co se velikosti týče. Celou recenzi najdete 
na webu Megapixel.cz v sekci Magazín.

Samsung Gala x y S10 a S10+:  
Ještě v ybavenější  a  ještě lepší!
Pro tento rok si pro nás firma Samsung připravila 
modelovou řadu Galaxy S10 se třemi novými 
zástupci. Řada Galaxy se tak nově skládá z modelů 
Galaxy S10e, Galaxy S10 a Galaxy S10+, který je pak 
ještě rozdělen na „základní“ a prémiovou verzi.  
Já se budu věnovat modelům S10 a S10+.

Autor: Pavel Pokorný
obchodník

Foto: Pavel Pokorný
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P řed dvěma lety se moje vnímání Olympusu rapidně 
změnilo. Může za to model E‑M1 Mark II, který přišel 
na trh právě v době, kdy jsem začal vážně uvažovat 

o  výrazném odlehčení techniky. Tento foťák vzbudil celo‑
světově velkou pozornost a celá řada fotografů u nás i v za‑
hraničí začala fotit přírodu Olympusem. 
Letošní uvedení modelu E‑M1X způsobilo také nemalý roz‑
ruch a kdekdo pocítil potřebu se k němu vyjádřit pomocí 
videa, blogu nebo v nekončících diskusích. Čím to je? Podle 
mě je to tím, že reálné výsledky z terénu zcela nekorespon‑
dují se skeptickým postojem vůči výkonu menších čipů. Pro‑
fesionální foťáky Olympus jsou také až po okraj nabité tech‑
nologiemi a možnosti přizpůsobení se zdají být téměř neo‑
mezené. Myslím, že lze jen obtížně najít model jiné značky, 
který má alespoň přibližně podobný výčet funkcí v kombi‑
naci se spolehlivým ostřením jako právě vlajkové lodi Olym‑
pusu. Z  těch nejvýraznějších zmíním třeba živé sledování 
vývoje dlouhých expozic, skládané makro, režim Pro Captu‑
re, který umí zaznamenat i akci před domáčknutím spouště, 
nebo u E‑M1X vestavěný ND filtr s živým náhledem efektu. 

Ostré fotky z ruky 
Já osobně jsem nadšený z ergonomie a ovládání. Na první 
pohled malichernosti, jako možnost nastavení mnoha tlačí‑
tek tak, aby kopírovala potřeby fotografa, či plně výklopný 
displej, který vás nenutí ke všem fotografiím lehat do bláta 
a umožňuje pohodlně fotit od země i na výšku, jsou v prak‑
tickém životě fotografa přírody darem z nebes. Redukce ve‑
likosti a váhy objektivů (díky menšímu čipu) otevírá ve spoje‑
ní s bezprecedentní stabilizací úplně nové možnosti pořizo‑
vání snímků z ruky. Stabilizátor je opravdu kapitola sama pro 
sebe. Zejména s dlouhými ohnisky (například 300mm – tedy 
ekvivalent 600mm u  full‑frame) lze dosáhnout z  ruky ost‑
rých fotek u dříve nemyslitelně dlouhých časů okolo 1/20 s. 

Hodně kresby v detailech i na vyšší ISO
Ač se zdá, že při focení přírody jde hlavně o akci a pohyb 
a delší časy expozice se zdají být málo využitelné, v praxi to 

chodí trochu jinak. Ne každé zvíře stále někam pobíhá, zda‑
leka ne každá akce se odehrává v šeru a tmě a konečně zmí‑
něná 1/20 s není standard, ale možnost. Díky jistotě, kterou 
extrémně silná stabilizace přináší, lze celkem úspěšně držet 
ISO na nižších hodnotách a v zájmu získání udržitelných ča‑
sů ho není třeba šponovat do hodnot nad 1600. Osobně 
stabilizaci využívám na maximum a poměr fotografií, které 
potřebují vyšší ISO než 1600, mi klesl oproti zrcadlovce   
z 30 procent na pouhé jedno procento. Ze statistik, které 
jsem si dělal ze všech pořízených fotografií za poslední dva 
roky, dále vyplývá, že na 85 procent fotek si vystačím s hod‑
notami ISO do 800. 
Právě ISO je obávaným parametrem, který vychází v nepro‑
spěch menšího čipu. Skvělou zprávou je, že si fotky zacho‑
vávají i na vyšší ISO hodně kresby v detailech a v postproce‑
su se dá lokálně snadno míra šumu redukovat. To je důležité 
hlavně pro následný tisk. Kvalita tisku metrových fotek je 
díky tomu špičková a většina lidí v přímé konfrontaci kvality 
výtisku nenajde rozdíl oproti plnému formátu. 

Když w ildlife,  tak Oly mpus
Toto zvolání by před pár lety napadlo asi málokoho. 
I já jsem tímto směrem dříve vůbec neuvažoval. 
O Olympusu jsem věděl jen to, že má malý čip 
a poměr stran 4 : 3. 

Autor: Petr Bambousek
Olympus ambasador

Pelikán kadeřavý, Řecko Foto: Petr Bambousek

Olympus E‑M1 II, M.Zuiko 300 mm/4 IS, ISO 400, f/4, 1/500 s
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Motýl nebo žába?
Kresba ve  fotkách by ovšem chyběla, nebýt dalších dvou 
předností systému Olympus. Tou první je autofocus. Přizpů-
sobením a výkonem ostření se zejména E‑M1X dostává k na-
prosté špičce na  trhu. Při správném nastavení vycházejí 
z foťáku skvěle zaostřené série, kde místo hledání ostré foto-
grafie je hlavní starostí hledání té nejlépe zakomponované. 

Druhou předností je ucelený ekosystém kvalitních objektivů, 
které pokrývají snad všechna potřebná ohniska pro wildlife 
fotografii. Kvalita skel v řadě PRO je na nejvyšší úrovni a k cel-
kové kvalitě fotek výrazně přispívá. Skvělým parametrem, 
který se tak často nezmiňuje, je velmi krátká ostřící vzdále-
nost objektivů. Díky tomu se například dají dlouhá skla pou-
žívat na focení motýlů či vážek při zachování dostatečného 
odstupu a  široké objektivy zase poskytují netradiční per-
spektivu u motivů, jako jsou žáby, ještěrky či větší hmyz. 

Deštěm i prachem
S Olympusem jsem za poslední dva roky navštívil různé tro-
pické oblasti jako Borneo, Botswana, Pantanal, Ekvádor či 
Madagaskar. Prošel jsem s ním deštěm i prachem a techni-
ka šlapala bez jediného zaváhání. Vím, že člověk, který je 
spokojený se současnou technikou, snáze hledá argumen-
ty, proč Olympus ne. Pokud jste ovšem ve fázi, kdy hledáte 
novou alternativu na své cestě za wildlife fotografií, možná 
budete sami překvapeni, jaký výkon se v nenápadných tě-
lech a objektivech Olympus skrývá. Po více než dvou letech 
reálných zkušeností a focení po celém světě mohu s čistým 
svědomím říci: Když wildlife, tak Olympus!

Rosnička, Madagaskar Foto: Petr Bambousek

Olympus E-M1 II, M.Zuiko 30 mm/3.5, ISO 200, f/13, 1/100 s, blesk s rozptylkou

Lemur vari, Madagaskar Foto: Petr Bambousek

Olympus E‑M1 II, M.Zuiko 40–150 mm/2.8, ISO 800, f/2.8, 1/250 s
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Š irokoúhlý objektiv, odborněji objektiv s krátkou ohnis-
kovou vzdáleností, by měl mít širší úhel záběru než lid-
ské oko. To má podobnou perspektivu jako objektiv 

s ohniskem 50 mm. Z toho vyplývá, že objektivy s kratším 
ohniskem mohou být označovány jako širokoúhlé. Dříve to-
mu tak skutečně bylo a  za  „širokáč“ se považovala stan-
dardní pětatřicítka (35 mm). Krajináři ale potřebují dostat 
do záběru ještě o trochu víc. Obecně jsou tedy za krajinář-
ské objektivy považovány objektivy s  ohniskem 28 mm 
a méně. Tím myslím objektivy určené pro kinofilmové pří-
stroje nebo digitální zrcadlovky se snímačem o velikosti ki-
nofilmového pole, tzv. full‑frame (FX). Většina základních 
a hobby fotoaparátů na současném trhu má snímač o něco 
menší, a ohnisko se proto musí přepočítávat koeficientem, 
který je znám pod termínem crop faktor. 

Jak v ybrat objek tiv na focení k rajin
Krajinářská fotografie se za svou zhruba 170letou kariéru 
stala naprostým fenoménem. Vedle zpravodajské 
a reportážní fotografie je to žánr, který doslova zmenšil 
svět, zbořil hranice a nastartoval éru cestovního ruchu, 
která trvá dodnes. Abyste na svých výletech, cestách, 
vandrech a dovolených pořídili opravdu dobré  
fotografie krajin, potřebujete širokoúhlý objektiv.

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

Jaké ohnisko je nejvhodnější na krajiny?
V podstatě nehraje moc velkou roli, jestli si koupíte teleob-
jektiv s ohniskem 250 mm, nebo 300 mm. Rozdíl v přiblížení 
je, s trochou nadsázky, téměř neznatelný. Z opačného kon-
ce je ale ohromný rozdíl, jestli váš objektiv bude začínat 
na 18 mm, nebo 16 mm. Jakmile se dostanete o pár milime-
trů pod magickou hranici 28 mm po přepočtu, začne se vám 
otvírat úplně jiná perspektiva.
Pokud se chcete vážněji věnovat fotografování krajin, snažte 
se dostat při výběru s objektivem k 24 mm, případně méně. 
Věřte, že takový objektiv si na krajiny zamilujete! Širokoúhlé 
objektivy patřily všeobecně k těm dražším, ale většina vý-
robců dnes nabízí alespoň jeden s velmi širokým úhlem zá-
běru doslova za pár korun.

Foto: Jozef Sádecký
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Široká nabídka širokých úhlů
K předním zástupcům této třídy, kde se skvěle potkává 
poměr cena/výkon, patří: 
■    Nikon 10–20 mm f / 4,5–5,6 G AF‑P VR DX 

eqv. ohniska 15–35 mm
■    Canon EF‑S 10–18 mm f / 4,5–5,6 IS STM 

eqv. ohniska 16–29 mm
■    Nikon 1 6,7–13 mm f / 3,5–5,6 VR (18–35 mm) 

eqv. ohniska 18–35 mm
 
V nabídce širokoúhlých objektivů nezůstávají pozadu ani 
výrobci třetích stran: 
■    Sigma 10–20 mm f / 3,5 EX DC HSM 

eqv. ohniska 16–32 mm
■    Tamron 10–24 mm F / 3.5–4.5 Di II VC HLD 

eqv. ohniska 15–36 mm
■    Tokina AT‑X 12‑28 mm f / 4,0 Pro DX 

eqv. ohniska 19–45 mm
 
Na své si přijdou i milovníci bezzrcadlovek formátu micro 
4/3 (Olympus a Panasonic):
■    Olympus M.ZUIKO 9–18 mm f / 4,0–5,6 ED 

eqv. ohniska 18–36 mm
■  Panasonic Lumix G Vario 7–14 mm f / 4,0 ASPH 

eqv. ohniska 14–28 mm
■  Panasonic Leica DG Vario‑Elmarit 8–18 mm f / 2.8–4 ASPH 

eqv. ohniska 16–36 mm
 
Objektivy pro fototaparáty full‑frame musí vykreslovat větší 
plochu snímače. To znamená náročnější výrobu, a tím pá-
dem i vyšší cenu.
■     Nikon 16–35 mm f / 4,0 AF‑S G ED VR
■    Canon EF 17–40 mm f / 4,0 L USM
■    Canon EF 16–35 mm f / 4,0 L IS USM
■    Sony FE 12–24 mm f / 4 G

Často slýchám dotaz, zda je u krajinářského objektivu důle-
žitá dobrá světelnost. Možná budete překvapeni, ale není. 
Standardně se krajiny fotí tak, aby byla proostřená celá rovi-
na snímku, a k tomu je zapotřebí vyšší clonové číslo někde 
mezi hodnotami F8 až F16. Větší zaclonění se moc nepouží-
vá, protože se začne objevovat optická vada zvaná difrakce, 
která zhoršuje kresbu objektivu. Menší clona se zase nepo-
užívá, protože by se začala zmenšovat hloubka ostrosti, což 
je u krajin také kontraproduktivní.
Někdo může namítnout, že by se lepší světelnost mohla ho-
dit při focení večerní krajiny, kdy je světla méně. V takovém 
případě ale malá clona stejně nestačí a světlo je třeba kom-
penzovat delším časem. K  tomu je potřeba stativ, nikoliv 
malá clona.

Kdy je u širokoúhlého objektivu potřeba 
lepší světelnost?
Jedinou výjimkou, kdy se na širokáči hodí lepší světelnost, je, 
pokud chcete objektiv na focení jiných žánrů, než je krajina. 
Typicky to může být fotografování reportáží, street foto, do-
kumentů, koncertů, divadla nebo sportu. Tyto žánry se nefo-
tí ze stativu, navíc jde o pohyb a to znamená krátké expoziční 
časy. I na takové situace myslí přední výrobci optiky, proto 
existují zoomové objektivy s krátkou ohniskovou vzdálenos-
tí a světelností kolem f/2,8.
■    Nikon 14–24 mm f / 2,8 AF‑S G ED
■    Sony FE 12–24 mm f / 4 G
■    Canon EF 16–35 mm f / 2,8 L III USM
■    Tokina AT‑X 11–16 mm f / 2,8 116 Pro DX II pro Nikon 

 eqv. ohniska 18–26 mm

Vše, co jste si právě přečetli, platí i v případě, že byste sháněli 
objektiv na focení architektury nebo interiérů. Tyto dva žánry 
vyžadují stejnou optiku, jaká se používá na  focení krajin, 
a zvláště u interiérů platí, že čím kratší ohnisko, tím lépe.

Foto: Jan Mewald Foto: Jan Watzek
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První vzlétnutí se specialistou
Ke každému dronu, který u nás zakoupíte, obdržíte automa-
ticky poukaz na první vzlétnutí zdarma. Naši specialisté vám 
pomohou nainstalovat aktualizace, spárovat všechna zaří-
zení a  provedou vás i  první pilotáží. Stačí vašeho nového 
člena rodiny přinést do  jakékoliv naší prodejny a  my vám 
s prvním startem rádi pomůžeme. Placenou podobu této 
služby si mohou koupit i ti, kteří si dron pořídili jinde.

Půjčovna
Vyzkoušejte si novou „hračku“ ještě před koupí. Pokud se 
po vyzkoušení rozhodnete nový dron koupit, půjčovné vám 
nebudeme účtovat. Pokud dron vlastnit z nějakého důvodu 
nechcete nebo byste si přáli vyzkoušet jiný model, můžete si 
ho u nás vypůjčit. Vybrat si můžete drony DJI – Spark, Mavic 
Air, Mavic Pro a  Mavic 2 Pro. Všechna zapůjčená zařízení 
jsou automaticky pojištěna. 

Droniště
Jednou z dominant naší pražské prodejny je droniště. Místo, 
kde vám naši specialisté rádi předvedou, jak se dron ovládá 
a jak funguje. Vyzkoušet si u nás můžete všechny vystavené 
drony. Přijďte se podívat!

Recenze
Jestli upřednostňujete pohodlí domova nebo to k nám máte 
trochu z ruky, můžete v klidu použít funkci porovnávání jed-
notlivých modelů na našich stránkách nebo si přečíst recenzi 
některého z našich kolegů a prohlédnout si ukázková videa 
a fotografie. Více informací najdete na www.megapixel.cz/ 
porovnani. 

Vzdělávání
Pokud už dron vlastníte a chcete vědět, jak pořizovat ještě 
lepší fotky a videa z ptačí perspektivy nebo se obeznámit s le-
gislativou kolem pilotování, mrkněte na naši nabídku kurzů 
a workshopů. Pro úplné začátečníky i pro zkušené majitele 
bezpilotních letadel pořádáme individuální leteckou školu 
i skupinové kurzy s naším ambasadorem Petrem Janem Ju-
račkou. Více informací najdete na www.megapixel.cz/kurzy. 

Záruka
S plně nastaveným a spárovaným dronem si u nás nad rá-
mec klasické dvouleté záruky můžete zařídit i záruku pro-
dlouženou. Je fajn nezatěžovat se obavou, kdo mi dron 
za  dva roky bezplatně zaservisuje, a  raději se soustředit 
na létání a kreativní natáčení.

Pojištění
Možnost pojištění všech zakoupených dronů, jak nových, 
tak těch pořízených v našem bazaru, je u nás samozřejmos-
tí. Odcházet tedy od nás můžete s dronem pojištěným proti 
havárii, neopatrnému zacházení nebo třeba krádeži.

Tipy

7 důvodů, proč mít dron od Megapixelu
Netradiční záběry pořízené drony jsou v posledních 
letech hitem. Díky těmto bezpilotním letounům 
pořídíte unikátní fotky a videa z ptačí perspektivy, 
aniž byste si museli pronajímat soukromé letadlo. 
Létání s drony s sebou ale nese i odpovědnost,  
a proto jsme se všem majitelům i zájemcům  
o drony rozhodli nabídnout komplexní péči.

Autor: Tomáš Kalous
marketingový specialista, 
Megapixel

Foto: Jakub Caha
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Akční nabídka

Udržte kontrolu i zblízka 
 
Sony CyberShot DSC-HX60 
+ 
Pouzdro Sony LCJ-HN 
Paměťová karta Sony SDHC 32 GB Class 10 UHS-I  
(90 MB/s) 
 

Ušetříte 2 140 Kč

Buďte připraveni na 
jakýkoliv záběr 
 
Sony CyberShot DSC-RX100 III 
+ 
Kožené pouzdro Sony LCS-RXG 
Grip Sony AG-R2 pro RX100 I, II, III, IV a V 
 

Ušetříte 3 480 Kč

Získejte schopnost zastavit čas  
 
Sony Alpha A6000 + 16-50 mm 
+ 
Akumulátor Sony NP-FW50 
Brašna Tenba Messenger DNA 8 Graphite  
Paměťová karta Sony SDHC 32 GB Class 10 UHS-I 
(90 MB/s) 
 

Ušetříte 5 330 Kč

Naše tipy Sony

Ekonomie_leto_v1.indd   3 6. 5. 2019   11:24:46
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U kázky fotografií si předvedeme na fotkách cyklisti-
ky. Za mě osobně se jedná o jednu z nejnáročněj-
ších disciplín na autofokus, jelikož se většinou fotí 

v  lese, kde jsou horší světelné podmínky a cyklista splývá 
s pozadím. Navíc se pohybuje velmi rychle, je relativně ma-
lý (oproti focení motorsportu atd.) a při jízdě se vám bude 
schovávat za stromy.

Jak na focení sportu se Sony
Že lze bezzrcadlovky Sony skvěle využít při fotografování 
krajiny, lidí či reportáže, už všichni vědí. Trochu se ale 
zapomíná na sport, proto si v tomto článku řekneme  
pár tipů na nastavení. Povídat si budeme o použití  
Sony fotoaparátů řady A7 třetí generace a A9.  
Ve spojení s GM objektivy dostanete kombinaci,  
se kterou jen těžko „minete“.

Autor: Kubajsz
Sony ambasador

Nastavte kontinuální ostření 
Při takovémto focení a vlastně při focení sportu obecně do-
poručuji mít nastavené kontinuální ostření, tedy C‑AF. Tento 
režim při aktivaci ostření stále proostřuje a zjišťuje, zda se 
objekt, na který míříte, někam nepohnul. Já mám na své A7R 
III nastaveno „ostření na palec“, AF se mi tedy spouští při 

Foto: Kubajsz a Jan Tichý
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zmáčknutí tlačítka AF‑ON, ni‑
koliv při zmáčknutí spouště. 
Toto lze nastavit v druhé zálož‑
ce menu v uživatelském nasta‑
vení tlačítek a  v  první záložce 
menu musíte vypnout funkci 
„AF se spouští“. Dále si v  ob‑
lasti ostření vybírám vždy ten 
nejmenší pohyblivý bod. Lépe 
se mi s tím pak míří na to, co 
chci mít ostré, a zároveň se mi 
lépe komponuje.
V  případě, že byste používali 
GM objektivy, které jsou pro 
sport nejvhodnější právě díky 
své rychlosti ostření, můžete 
využít ještě nastavitelného tla‑
čítka přímo na  těle objektivu. 
Já jsem si na toto tlačítko také nastavil spouštění AF. Lépe se 
mi pak fotoaparát drží a hlavně při panningu (švenkování) 
a celkově sledování jezdce v pohybu mi ostření levým pal‑
cem na těle objektivu vyhovuje více.

Delší ohniska a otevřené clony 
Je vhodné nastavit i sekvenční snímání, aby vám něco 
neuteklo. V  neposlední řadě se také musíte podívat 
na čas, ISO a clonu. Záleží na tom, jakou máte předsta‑
vu o výsledné fotografii. Pokud budete chtít dynamický 
snímek s pohybově rozmazaným pozadím, je potřeba 
jít na časy od cca 1/60 s do 1/250 s. Pak se vám při sle‑
dování jezdce (ideálně z  profilu) rozmaže pozadí, ale 
jezdec zůstane ostrý.
Osobně nejraději fotím na delší ohniska a otevřené clo‑
ny, tedy většinou na FE 70‑200/2,8 GM, abych dosáhl 
malé hloubky ostrosti. Popřípadě mám velmi rád objek‑
tiv FE 16‑35/2,8 GM, díky kterému se dostanu blízko 
a  mohu udělat dynamickou fotografii. Díky přesnosti 
a rychlosti AF se nemusíte bát fotit na nejnižší clonu. 
Pokud budete správně mířit, tak vás AF nezklame. ISO 
samozřejmě dopočítáte tak, abyste se dostali na správ‑

nou expozici. Jestliže také nemáte rádi blesky, stejně jako já, 
doporučuji fotografii lehce podexponovat a  stíny poté vy‑
táhnout v postprocesu. Zbytek už je spíše na vás. Přeji tedy 
dobré světlo a šikovné sportovce před objektivem!

Rady

Foto: Kubajsz a Jan Tichý

Foto: Kubajsz a Jan Tichý
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S vět fotografie, videa i grafiky je v dnešní době už na-
tolik propojený, že je mnohdy těžké určit hranici, kde 
jedno končí a druhé začíná. Všechny přístroje umí fo-

tit ve vysokém rozlišení, stejně tak i natáčet špičková videa. 
Současně jsou fotoaparáty, kamery i smartphony vybaveny 
množstvím filtrů a editačních nástrojů pro rychlou a oka-
mžitou úpravu obrazových dat. Není už ničím výjimečným, 
že můžete upravovat fotky a videa přímo v mobilu či fotoa-
parátu. 
Jestli ale chcete postproces řešit zodpovědně, neobejdete se 
bez příslušných nástrojů a postupů. Vedle množství softwaru 
na zpracování obrazu vám mohou práci usnadnit také hard-
warové nástroje jako třeba grafické tablety – ideální pomoc-
níci pro všechny, kdo se chtějí kreativně vyjádřit (i vyřádit).

Proč navštívit Wacom 
Experience Centre:
Najdete zde kompletní portfolio produktů Wa-
com (od základních grafických tabletů Wacom 
Intuos až po profesionální tablety Wacom Cintiq 
Pro a MobileStudio Pro) na jednom místě včet-
ně široké nabídky příslušenství.
Práci s tablety si zde můžete zdarma vyzkoušet 
na programech Adobe (Photoshop, Lightroom).
Potkáte specialisty, kteří vám ochotně poradí s vý-
běrem toho nejvhodnějšího produktu pro vás 
a podělí se s vámi i o praktické zkušenosti. V rámci 
speciálních kurzů a workshopů se můžete ve své 
tvorbě zdokonalovat pod vedením uznávaných 
profesionálů z oblasti grafiky a ilustrace.
Pokud vlastníte ISIC kartu, máte nárok na 10% 
slevu na grafické tablety Wacom Intuos, Intuos 
Pro a Cintiq 16.

Tipy

Wacom Experience Centre je tu pro vás
Láká vás svět plný fantazie? Chcete se dozvědět více o ilustraci? 
Rádi byste si vyzkoušeli práci na grafickém tabletu? Pokud je 
alespoň jedna z vašich odpovědí ano, pak navštivte naše  
Wacom Experience Centre v pobočce v pražských Holešovicích. 
Najdete zde kompletní portfolio produktů Wacom,  
jež si můžete zdarma vyzkoušet, a potkáte  
specialisty, kteří vám poradí nejen s výběrem,  
ale podělí se s vámi i o praktické tipy a zkušenosti.

Autor: Anna Poledňáková
content manažerka 
a šéfredaktorka Megazinu

Foto: Martin Lukeš

Foto: Martin Lukeš
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Rady

J ako specialisté na digitální tvorbu víme, co 
všechno stojí za výslednou fotografií, vide-
em či grafikou. Snažíme se vám nabídnout 

kompletní vybavení, které vaši tvůrčí práci 
zjednoduší a urychlí. I z toho důvodu jsme se 
stali autorizovaným prodejcem značky Apple. 
Přejeme si totiž, abyste na všech našich pro-
dejnách měli možnost vyzkoušet si tu nejmo-
dernější a nejlepší techniku.
Naši prodejci jsou vyškolení a digitální tvorba 
je pro ně koníčkem. Produkty (nejen) od znač-
ky Apple vám rádi předvedou a poradí, pokud 
si nebudete vědět rady i v případě, že budete 
potřebovat pomoci s výběrem dle specifických 
požadavků. A co že u nás najdete?

Nejvýkonnější grafika i procesor
Například Apple iMac Pro 27” Retina byl po-
staven přesně pro profesionály, kteří tento 
systém milují. Má nejvýkonnější grafiku a pro-
cesor ze všech Maců a navíc nejvyspělejší úlo-
žiště, paměť i  rozhraní. Elegantní integrova‑ 
né konstrukci dominuje fantastický 5K Retina 
displej. 

Sen všech fotografů, grafiků 
a videomaniaků
Nový MacBook Pro 15” s procesory Intel Core 
osmé generace dostává výpočetní výkon 
na  vyšší úroveň. Patnáctipalcový model má 
nově šestijádrový Intel Core i7, který je až 
o 70 % rychlejší než předchozí generace. Takže 
profesionální úlohy, jako je rendrování 3D mo-
delů, přidávání speciálních efektů, vrstvení 
mnoha stop nebo enkódování videa, teď bude-
te zvládat podstatně rychleji.

Zakousněte se do „jablk a“
Naší vizí není pouze prodej techniky. Děláme 
vše pro to, abychom vás neustále podporovali 
v kreativní tvorbě. Chceme, abychom jako firma 
stáli po vašem boku, a pokud si nebudete vědět 
rady, nabídneme vám to nejlepší řešení.

Autor: Tomáš Kalous
marketingový specialista, 
Megapixel

Nejlepší iPhone, jaký byl kdy 
vyroben
iPhone XS pohání ten nejdokonalejší čip 
ve  smartphonu, osmijádrový A12 Bionic 
s  Neural Engine nové generace. Nabízí 
propracovanější zábavu s rozšířenou reali-
tou, ohromující rychlost a plynulost systé-
mu i hloubku a rychlost ve všem, co bude-
te tvořit. 

Král všech tabletů
Nový Apple iPad Pro je ideální společník 
na  cesty, s  kterým pohodlně zvládnete 
zpracování rawů v  mobilním Lightroomu, 
střih videa i ilustrace. Díky volitelné kláves-
nici Apple Smart Keyboard dokáže částeč-
ně nahradit i pracovní notebook, například 
když běháte z  jedné schůzky na  druhou 
a nechcete se tahat s velkým MacBookem.

Foto: Apple

Foto: Boris Stojanov

M E G A P I X E L . C Z
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E liška kdysi začínala na  grafickém tabletu od  firmy 
Wacom. „Byl to ten klasický černý, relativně malý 
a bez displeje. Naučit se kreslit takzvaně do prázdna 

a  koukat při tom na  obrazovku monitoru je velký nezvyk 
a trvá to nějaký ten týden, než tomu přijdete na kloub, ale 
jde to,“ říká mladá umělkyně. 

Nejde jen o kreslení
Kombinování fotografie a grafiky nebo ilustrace jí přijde jako 
ideální médium, které kloubí realitu a fantazii. „Grafický tab-
let ale určitě není jen na kreslení. Mně osobně je sympatické 
používat pero jako myš i při některých dalších aktivitách – 
animaci, úpravě fotek a  podobně. Ruka není tolik v  křeči 
a pohyby jsou určitě přesnější,“ usmívá se. 

Vhodný i na cesty
Jelikož si práci hodně vozí s sebou, objednala si před rokem 
a půl také nový iPad 6, který podporuje Apple Pen. Je s ním 
spokojená, i když některé funkce aplikace zatím nepodporu-
jí. „Například hodně pracuji s texturami místo s plochou bar-
vy, což je na iPadu celkem složité. Já osobně používám tedy 
iPad jen k první fázi práce a tím je samotné kreslení kontury 
a šrafu. Následně převedu kresbu do notebooku a pokraču-
ji ve Photoshopu do finále,“ vysvětluje Eliška Podzimková.

Vše v jednom
Nedávno dostala profesionální Wacom Cintiq Pro 16, už ne 
ten malý černý, ale s  velkým displejem. „Mám 16palcový 
a na můj vkus je právě kvůli tomu cestování zbytečně velký. 
Práce na něm je ale skvělá. Konečně vidím pod rukou, co 
kreslím. Můžu naplno využívat všechny funkce Photoshopu 
a celý proces dělat na jednom zařízení,“ pochvaluje si. 
Chcete se o ilustraci dozvědět víc? Přijďte na kurz s Eliškou 
Podzimkovou. Budete mít příležitost si vyzkoušet, jak taková 
graficky upravená fotografie vlastně vzniká. Více informací 
na www.megapixel.cz/kurzy.

Tipy

Jak vybrat grafický tablet?
Eliška Podzimková patří v současné době mezi nejzajímavější 
ilustrátorky a animátorky. Každá její fotografie je tvořena 
expozicí, kde si libovolně inscenuje postavu. Potom 
v grafickém editoru fotografii poupraví a začne do ní 
vkreslovat pomocí tabletu své nápady. Jaké byly její  
začátky a na jakém tabletu pracuje dnes?

Autor: Lukáš Blahut
specialista na fototechniku

Foto: Eliška Podzimková

 Wacom Intuos Wacom Intuos Wacom Cintiq Wacom Cintiq iPad iPad 
 klady zápory klady zápory klady zápory

 velikost bez displeje, je těžké přesnost moc velikost malé možnosti 
  si na to zvyknout tužky kabelů  rozlišení kresby

 pro relativně rychle nastavení možná cena překlikávání z aplikace 
 začátek se plocha pera až moc  do aplikace, abyste 
 super poškrábe a kalibrace velký  dosáhli dobrého výsledku

    občas se při poklá- funkční  
    dání ruky stane, i na jiné věci  
    že tablet začne než na 
    blikat a zoomovat kreslení 
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Akční nabídka

Upravujte fotografie a videa
i na cestách

Apple MacBook Pro 13”
256 GB (2018)
+
Brašna Tenba Cooper 13 Camera Bag Grey Canvas
HyperDrive SLIM USB-C Hub

Ušetříte 8 980 Kč

Nenechte vyblednout žádný
okamžik

Fotografický monitor BenQ SW240
+
Stínítko BenQ SH240

Ušetříte 2 690 Kč

Tiskněte kvalitně a levně zároveň

Fototiskárna Epson L805
+
2 balení fotopapírů Epson 10x15 a A4
USB kabel
Prodloužená záruka na 3 roky

Ušetříte 4 060 Kč

Naše tipy IT

Ekonomie_leto_v1.indd 4 6. 5. 2019 11:24:48
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P řiznám se, že v poměru výkon/cena nemá tento pří-
stroj v podstatě konkurenci a jeho univerzálnost mě 
doslova nadchla. Kvalitu zabudovaných mikrofonů 

jsem si vyzkoušel na  jednom rozhovoru v poměrně hlučné 
kavárně a jsou bez diskuse skvělé. 
Za další dokonalou přednost považuji možnost míchat čtyři 
symetrické vstupy přímo na natáčení a výsledek zapisovat 
v nekomprimovaném RAW formátu (až 96 Khz) přímo na SD 
kartu a ještě jej poslat do kamery. Ono totiž víc než čtyři mi-
krofony máte málokdy, ale víc než dva naopak celkem často. 

Recenze

Tascam DR‑70D: Digitální zvukov ý 
multitalent
Průměrná i vysoce nadprůměrná zrcadlovka má zabudované mikrofony 
určené striktně pro nouzovou, dokumentační roli. Nepředpokládá se, že by 
se s nimi točilo cokoliv jiného než ruchy „na place“, případně doprovodný 
komentář pro lepší orientaci při střihu. Na vše ostatní je mikrofonní/AV 
zdířka na těle kamery a komponenty určené k preciznímu zvuku.  
Jak každý tvůrce ví, „zvuk je polovina obrazu“.  
A právě tady přichází na řadu Tascam DR‑70D.

Autor: Michal Sztolár
recenzent

Výtky jsou tytam
Přístroj se vcelku dobře uplatní i v postprodukci jako digitál-
ní mix z různých zdrojů, počítačem počínaje a mikrofonem 
konče. Samozřejmě to není to samé, jako specializované di-
gitální mixy. Opět se ale podívejme na cenovku a univerzál-
nost celého systému. A výtky jsou náhle tytam.
Tascam vám garantuje softwarové aktualizace firmwaru 
v přístroji, což vnímám jako přínos do vzájemného vztahu 
a  určitou „ochranu investic“. A  úplně nakonec možná to 
hlavní: mikrofonní předzesilovače Tascam mají úžasný teplý 
zvuk a plně dostojí legendárnosti svého jména. Vůbec celá 
signálová cesta se jeví jako optimalizovaná danému účelu 
a  myslím, že po prvním poslechu zvuku „taženého“ tímto 
Tascamem (a jeho XLR konektory) budete nadšeni, speciál-
ně pokud ho porovnáte se zvukem klasického mikrofonu.  

Hodně muziky za málo peněz
Námi testovaný Tascam DR-70D je určen všem těm, kdo to se 
zvukem při natáčení myslí jen trochu vážně, mají svoji zrcad-
lovku nebo kameru, na natáčení se nejčastěji vypravují sami 
a nemají neomezený rozpočet. Neboli platí si všechno sami. 
Přesně pro ně je tenhle digitální zvukový multitalent určen, 
nabídne jim totiž za málo peněz opravdu velmi mnoho. Celou 
recenzi najdete na webu Megapixel.cz v sekci Magazín. 

Kvalita i od Zoomu
Spolehlivé a zavedené rekordéry superkvality nabízí také 
značka Zoom. Oceňované jsou hlavně pro špičkovou kvali-
tu nahrávaného zvuku, ale také spoustou features v kom-
paktním těle.Foto: Tascam
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Tipy

N ově nabízené značky nás přesvědčily svými mož-
nostmi, kvalitou, promyšleným návrhem a tím, jak 
se používají v praxi. Už před zařazením do nabídky 

byly totiž podrobeny důkladnému testování našimi kolegy 
fotografy, videotvůrci či nadšenci do turistiky. Díky tomu si 
u nás můžete pořídit produkt, který vám bude spolehlivě 
sloužit mnoho let.

Tenba
Slyšeli jste už o americké značce Tenba? Že ne? Tak to je na-
čase to změnit. Ať už hledáte pouzdra, brašny, batohy, či 
kufry na převážení drahocenné techniky nebo ateliérového 
vybavení, vše u nás najdete. Navíc o tom, že jsou produkty 
Tenba opravdu kvalitní, svědčí i pětiletá záruka, kterou po-
skytujeme na naprostou většinu produktů této značky.

Shimoda
Nezáleží na tom, zda plánujete vyrazit do hor, nebo chcete 
poznávat jedinečná města po celém světě, batohy Shimoda 
vám vždy nabídnou extrémní pohodlí při přenášení vaší dra-
hé techniky a také špičkovou odolnost proti přírodním živ-

Vybočte z dav u s novou brašnou  
či  pouzdrem
Výrobců fotopouzder, brašen, batohů a dalšího příslušenství je  
na trhu nepřeberné množství a je těžké si vybrat toho správného.  
Z toho důvodu jsme se v Megapixelu rozhodli nabídnout  
našim zákazníkům něco, co jen tak někdo nemá –  
značky Tenba, Shimoda a Wotancraft.

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

Autor: Adam Kahánek
produktový manažer

lům i fyzickému poškození. Navíc si jejich uspořádání můžete 
nakonfigurovat podle sebe. Pro náročné cestovatele máme 
v nabídce také kufr Shimoda, který spolehlivě ochrání techni-
ku i při cestě letadlem, vlakem a podobně. Na všechny pro-
dukty Shimoda je poskytována záruka pět let.

Wotancraft
Jste vyznavači netradičního stylu, kterým nebudete upoutá-
vat pozornost na to, že s sebou nesete velmi drahou techni-
ku? Potom jsou brašny a batohy Wotancraft právě pro vás! 
Vyznačují se špičkovou kvalitou, skvělou funkčností a těmi 
nejlepšími materiály, mezi které patří extrémně odolné plát-
no či pravá kůže. 

Zastavte se na prodejně
Vybíráte nový fotobatoh, brašnu nebo kufr? Zastavte se 
u nás na prodejně v Praze, Brně nebo Ostravě. Zde si může-
te produkty značek Tenba, Shimoda nebo Wotancraft nejen 
prohlédnout, ale i vyzkoušet a poznat důvody, proč jsme se 
rozhodli vám je nabídnout. Věříme, že si je zamilujete! 

Ruksak Wotancraft Foto: Bohuslav Brož

Batoh Shimoda Foto: Tom Kalous



Rok s Megapixelem 
Zapojte se s námi do soutěže o nejlepšího fotografa, 
grafika a video makera roku 2019 a soutěžte 
o hodnotné ceny.

Stačí se zaregistrovat v naší Galerii na 
webu a nahrát minimálně jednu soutěžní 
fotografii, video či grafiku odpovídající 
danému měsíčnímu tématu a označit 
ji jako soutěžní. Ukažte, co ve vás je!

Jak soutěžit?

M E G A P I X E L . C Z / R O K - S - M E G A P I X E L E M - 2 0 1 9

PRODEJNY PRAHA BRNO OSTRAVANEBO NAVŠTIVTE

Inspirujte se u největšího specialisty 
na digitální tvorbu
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