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Editorial

Letní dobrodružství začíná
Léto je tady! A s ním i čas dovolených, výletů i grilovaček, ale hlavně nových zážitků. V mnoha z nás se probouzí chuť objevovat dosud neprobádané vody pravého letního dobrodružství a chceme
tvořit. V tomto čísle jsme proto s myšlenkou na neopakovatelnou
krásu letních okamžiků připravili to nejlepší pro vaše fotky i videa.
Od malých kompaktů přes zrcadlovky a bezzrcadlovky až po drony.

Dozvíte se také řadu prověřených tipů, jak si z dovolené přivézt ty
nejlepší záběry. A nezapomeňte! Jsme tu pro vás nejen na webu
megapixel.cz, ale hlavně vás s radostí přivítáme v našich prodejnách v Praze, Brně a Ostravě, kde si můžete všechnu techniku vyzkoušet a poradit se s našimi zkušenými prodejci. Těšíme se na vás.
– Váš MEGAPIXEL
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Prodejny

Prodejny Megapixel, místa, odkud si
odnesete (nejen) zážitek z nákupu
Protože si přejeme, aby to k nám zákazníci měli blízko, naše obchody s filozofií
„social store“ jsou umístěny ve třech důležitých městech: Brně, Ostravě a Praze.
Naším cílem přitom je, aby si lidé od nás odnesli příjemný pocit z nakupování.
Zboží u nás nejen nakupují, ale mohou si ho v prodejně i vyzkoušet
a prohlédnout a také se setkat s lidmi se stejnými zájmy.

Prodejna Brno

Václav Tršo

Vedoucí prodejny
„Práce s fotoaparáty je našim
koníčkem, což se promítá i do
přístupu k zákazníkům Pomůžeme vám vybrat fotoaparát na
míru. Uvidíte, že to nebude ztráta času! Naši prodejci, také fotografové, mají špičkové znalosti
v oboru a světem digitální techniky doslova žijí. Je moc fajn, že
se můžeme díky našemu „social
store“ konceptu u nás setkávat.
Megapixel je místem, kde máte
přístup ke špičkové technice, kterou si můžete vyzkoušet. Už teď
je jasné, že vás to bude bavit!“

Brno
Londýnské náměstí 1
Tel.: 541 210 131
E-mail: brno@megapixel.cz
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Prodejny

Prodejna Ostrava
Richard Hanáčik
Vedoucí prodejny

„Megapixel je místem,
které spojuje lidi se stejnou vášní pro fotografování. Najdete zde více
než 3500 fotoaparátů,
objektivů a dalšího fotografického příslušenství,
které je k dispozici také
skladem. Naši specialisté vám rádi pomohou s výběrem zboží a poskytnou též nezávaznou konzultaci. Baví
nás seznamovat zájemce s informacemi o fotografické
technice a vybírat jim zboží šité na míru. Díky tomu si
dlouhodobě udržujeme přízeň, které si velice vážíme.
Na fotografických kurzech pomáháme našim zákazníkům k lepším fotkám a také k tomu, aby měli z focení
opravdu radost. Prostřednictvím fotosběrny pak vyrábíme v každém detailu kvalitní tiskové produkty.“

Ostrava
28. října 65
Tel.: 596 111 241
E-mail:ostrava@megapixel.cz

Prodejna Praha
Karel Tkáč

Vedoucí prodejny
„Náš „social store“ koncept
funguje v Praze už pět let.
Za tu dobu jsme uspořádali bezpočet workshopů,
kurzů a přednášek. Nejvíc
si zakládáme na možnosti
si zboží v prodejně vyzkoušet. Máme vystaveny tisíce položek od malých kompaktů až po profesionální
techniku za stovky tisíc. Srdcem našeho konceptu je
velký fotoateliér, který si lze pronajmout, a oblíbená je
i naše kavárna, kde podáváme dobrou kávu z pražírny
Doubleshot. Přijďte se k nám podívat!“

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

Proč si na dovolenou vzít dron?
Odvěká snaha dostat do obrázku to, co vnímáme, se někdy ve
fotografii nedaří. Pohledy z neokoukané perspektivy jsou cestou,
jak do záběru dostat tu správnou atmosféru.

Autor: Bohuslav Brož
Komunitní specialista
a lektor kurzů

2D perspektiva nestačí
Do dvojrozměrné fotky stěží dostaneme čas, prostor a emoce. To
je privilegium zkušenějších fotografů, ale i ti se potýkají s určitou
dávkou neúspěchu. Výsledkem je tedy často snímek, kde není vidět pocit vítězství ani zadostiučinění po půldenním výstupu. Je to
zas jen fotka několika vrcholků hor, které se zrovna nejeví jako
třítisícovky, ale spíš jako Šumava. Jsou to fotky, kterých jsou stovky.
S opadnutím počátečních emocí z dovolené se z fotky po půl roce
stává tuctovka, která se nijak nevymyká.
Těžko dneska zjistíme, jestli za lidskou potřebou vzlétnout stála
pragmatická potřeba se rychle přemisťovat, nebo zda to byla touha
vidět svět z ptačí perspektivy. Můj osobní tip padá spíš na druhou
verzi. V každém případě tu máme po pár desetiletích vývoje dron.

Pláž jako na dlani
Pokud necháme prolétnout dron po stejné pláži, kterou jsme
předtím fotili, máme tu rázem v desetisekundovém videu šumějící moře i desítky metrů písečné pláže s mušlemi. Záběr nám navíc příjemně narušuje střídající se stín nakloněných palem, pod
kterými podlétáme, abychom v samotném závěru plynule oblétli
sluncem zalitý útes vstupující do moře.
Dalším velmi důležitým faktorem je u dronů širokoúhlý záběr. Ten
umožňuje zachytit okolí i prostředí. Pokud jej znásobíme možností pohybu a ještě ke všemu videa, máme velký předpoklad, že se
nám podaří zachytit onu vytouženou atmosféru.

Sagrada Família, Anh Thang Tran

Snímání z nebe
Fotografie má i u dronů své nové kouzlo. A to díky zmíněnému
širokáči i perspektivě. Než mít tři fotky pláže z jednoho místa, stačí vystoupat dronem pár desítek metrů nad zem a naskytne se
nám úplně jiná dimenze vnímání – souhrnný záběr na celou pláž
včetně šelfového moře, podvodních útesů, vln příboje, a dokonce
nás samotných.
Dalším z kouzel dronu je možnost snímání z těžko přístupných
pozic. Stěží se totiž dostaneme na samostatně stojící skalní útes
a určitě nám výsledný dojem ze záběru neusnadní ani desetimetrová tyč. Pokud nám průlet dronem nad krajinou ukáže bezpočet
zajímavých atraktivních míst, není pak nic snazšího než se vrátit,
v klidu si najít to nejlepší stanoviště pro záběr a začít fotit nebo
natáčet.

Kdo si hraje, nezlobí

Lake Life, Ondřej Závorka
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A navíc si určitě, pánové, užijeme dovolenou trochu jinak, když si
máme s čím hrát. Jedno (ne)hezké úsloví tvrdí, že rozdíl mezi mužem a chlapcem je pouze v ceně jeho hraček. Ono hrát si s dronem je tak trochu jako řídit model letadla. O dronech by se dala
napsat ještě spousta dalších výhod a důvodů, proč si je pořídit.
My už teď na závěr můžeme s klidem doplnit klišé, že fotografie je
víc než tisíc slov, ale záběr z dronu je víc než tisíc fotografií.

Testujeme pro vás

DJI Mavic Air: Letecká fotografie
Nový dron, ve kterém se střetly tři zdroje parametrů. Jde
o kombinaci z předchozích řad, kde zbyl prostor i k evoluci.

Autor: Jakub Caha

Specialista na fototechniku

Snímací a obrazová část myslí na dronaře
Video inovuje hlavně ve FullHD, kde nabízí slowmotion při 120 fps
a 2,7K UltraHD v 60 fps. Vedle videa byla převzata celá škála
různých variant panoramatických fotografií, včetně populárního
sférického panoramatu (planetky, zeměkoule), v tomto případě
s rozlišením 32 Mpx. Změna proběhla i u HDR fotografie, která
má vyšší kvalitu. Díky zvýšení datového toku na 100 Mbs lze komfortněji použít až 128gigabajtovou externí kartu. Nová je i interní
paměť 8 GB, která může zapomnětlivému majiteli dronu zachránit nejeden unikátní záběr. Ke stažení dat z vnitřní paměti používáme nově rozhraní USB-C, to doplňuje podporu Lightning, Micro
USB. Přes USB-C probíhá i připojení dronu k PC pro instalaci aktualizací. Tříosý gimbal už je vcelku zažitý systém stabilizace, nově
byl vylepšen pro maximální funkci a plynulost záběrů s vibracemi
sníženými maximálně na 0,005°.

Důraz na bezpečnost
Konstrukčně je Mavic Air lehčí, kompaktnější a údajně odolnější.
Vrtule jsou výrazně pružnější.
Na bezpečí se podílejí hlavně technologie. APAS (Advanced Pilot
Assistance Systems) v reálném čase plánuje vhodnou cestu letu
pro automatické oblétnutí překážek. Díky kombinaci technologie

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

VIO (Vizuální Interciální Odometrie – posuzuje informace z okolního prostředí z více senzorů, infačerveného snímání a samozřejmě i samotné kamery) a nového algoritmu se přesnost polohování těla dronu zdvojnásobila. Pracovní rozsah systému je
nyní 0,5 až 30 metrů. Co se týká bezpečnosti, je tady ještě jeden
upgrade. Při RTH (Return To Home), po ztrátě signálu nebo manuálním spuštění RTH, dron mapuje v reálném čase okolí. Přistání
je pak přesnější a zvládne ho plně sám.

Pilotování dronu musí být zábava
Vylepšením prošla kompletně celá nabídka inteligentních režimů,
za zmínku stojí Asteroid (plynulý přechod videa od efektu planetka
k detailu na pilota) a Boomerang (jak název napovídá, simulaci
oblétnutí pilota v trajektorii bumerangu). Dále byl vylepšen ActiveTrack mód. Nyní můžete v tomto režimu sledovat až 16člennou
skupinu najednou. Ovládání gesty SmartCapture je aktuálně mnohem přesnější, dron reaguje excelentně. Ovládání tímto způsobem je často používané a zábavné.
Doba letu dosahuje 21 minut (baterie 2970 mAh) a maximální
rychlost je 68,4 km/h ve sportovním režimu (s vypnutými senzory).
Ve standardním režimu se pohybuje rychlostí 30 km/h. Maximální
výška letu je 5000 m, dolet je omezen na max. 4000 m s ovladačem a na 80 m bez ovladače s kontrolou pouze pomocí telefonu.
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Fotoporadna

Čím natáčet na dovolené:
Telefon, kamera, nebo foťák?
Léto je v plném proudu, je čas prázdnin a dovolených a vy
zachycujete své zážitky nejen formou fotografií, ale i v podobě
pohyblivých obrázků, tedy videí. My vám poradíme jakou techniku
si pro rodinné video zvolit.

Autor: Martin Lukeš

Lektor fotografických kurzů
a šéfeditor online galerie
Megapixel

Santorini, Ilona Rosenkrancová

P

ořizovat si v dnešní době pro tyto účely klasickou kameru
zřejmě nemá smysl. Zaprvé je to nějaká investice a vzhledem k tomu, jak rychlý je vývoj elektroniky, tak taková věc
i poměrně rychle ztratí na hodnotě. Z osobní zkušenosti vím, že
jak fotoaparát, tak mobilní telefon mají podstatně trvalejší hodnotu a na natáčení běžných rodinných videí oba typy přístrojů
stačí. Navíc když půjdeme do důsledků, tak i ti, kteří mají natáčení
videa jako koníček nebo se tímto oborem částečně živí, už dnes
dávají přednost zrcadlovkám a bezzrcadlovkám před kamerami
nižší a střední třídy. To je také důvod, proč je tento segment pomalu vytlačován z trhu. Stejně tak je tomu u kapesních digitálních
kompaktů, které dnes nahrazují „fotomobily.“ Máme tu pro vás
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několik cest, jak pořídit video z dovolené, rozdělených podle typů
zařízení, která jsou na trhu.
Pokud chceme být objektivní, měli bychom si hned z úvodu rozškatulkovat digitální fotoaparáty na základní kategorie a říci si,
které z nich se hodí pro konkrétní „video situace”.

Kompaktní fotoaparáty
U kapesních kompaktů je nahrávání videa limitováno parametry
fotoaparátu. Většina běžných kompaktů má proti zrcadlovkám
a bezzrcadlovkám menší snímač, ve většině případů nelze manuálně nastavit expozici a možnost připojení doplňků a příslušen-

Fotoporadna

ství pro natáčení videa je také téměř nulová. Na druhé straně
Full HD rozlišení splňuje základní standard a pro natáčení krátkých
shotů z výletů a dovolených lze kompaktní digitální fotoaparát určitě použít. Ve většině takových situacích jde ale kompaktní fotoaparát nahradit chytrým telefonem , jehož možnosti jsou v tomto
ohledu v podstatě totožné.

Fotoaparáty s výměnnými objektivy
Natáčení videa digitálním fotoaparátem s výměnným objektivem, ať
už se jedná o zrcadlovku, nebo bezzrcadlovku, se stalo doslova fenoménem. Pro svou tvorbu je využívají nejen amatérští, ale i profesionální filmaři. Rád bych vysvětlil, proč tomu tak je. Střední třída kamer
nemá výměnné objektivy, a to je v mnoha případech limitující. Navíc
tyto kamery nemají moc velký snímač, což s sebou přináší poměrně
malý dynamický rozsah a špatný odstup od šumu při vyšších citlivostech. I manuální nastavení času a clony je u těchto kamer velmi
omezené. V profesionální filmařské branži se proto používají výkonné kamery s větším snímačem a výměnnými objektivy. Tyto kamery
jsou ale velmi drahé, stejně tak jako objektivy k nim, jejich ceny se
pohybují v mnoha desítkách až stovkách tisíc korun. Výjimkou není
ani technika v řádech milionů. A právě moderní digitální fotoaparáty
nabízejí za zlomek ceny podobné parametry a shodný výkon.

Outdoorové kamery
Když už byla řeč o kamerách nižší a střední třídy, které jsou na
trhu postupně nahrazovány fotoaparáty, určitě stojí za to zmínit,
že se před časem objevil nový fenomén kamer, který si získává
čím dál větší popularitu. Řeč je o sportovních akčních kamerách.
Ty jsou stále častěji k vidění na helmách sportovců od cyklistiky
přes motocyklové sporty až po lyžaře nebo snowboardisty. A využívají je nejen amatérští, ale i profesionální sportovci.

Akční GoPro Hero 6
Tyto kamery jsou stavěny tak, aby vydržely otřesy, nárazy, pády,
spršky prachu, písku i vody a s většinou z nich se dá natáčet
i pod vodou. Navíc k nim existuje celá řada příslušenství od vodotěsných boxů přes držáky, úchyty až po nejrůznější stabilizátory a gimbály. Jejich největší výhodou je relativně nízká cena,
vysoká odolnost a v neposlední řadě malé rozměry – a s nimi
spojená i nenápadnost a pohotovost.

Západ na Kašperku, Lukáš Achberger

Sheikh Zayed Mosque, Beky*

Drony
Zatím asi jediná oblast, kde v běžných situacích kamera v telefonu nestačí, je natáčení z ptačí perspektivy. V tomto ohledu je
dron nenahraditelný. Na druhé straně se ale nabízí otázka, kdy
běžný uživatel potřebuje natáčet rodinné momentky ze vzduchu. A pokud ano, objevíme na trhu „kapesní“ drony, jako je třeba kvadrokoptéra Ryze Tech Tello, která amatérské video bez
problému natočí. Stojí několik tisíc korun, a jak se říká „na takové
to domácí žvýkání“ je úplně dostačující.

Mobilní telefony (smartphony)
Na fotografických kurzech, které vedu, slýchám v poslední době
velmi často názor, že současné mobilní telefony dělají stejně
dobré fotografie jako pokročilé fotoaparáty a zrcadlovky. Do jisté
míry je to pravda. Tak jako výrobci fotoaparátů stále více prosazují videofunkce, které zlepšují a posouvají hranice možností při
nahrávání videa dopředu, podobně je tomu i v oblasti mobilních
telefonů. Výrobci se doslova předhánějí, kdo představí ve svém
výrobku pokročilejší funkce pro foto a video.
K závěru je nutno říci, že všechno vždy záleží na potřebách každého z nás. Před pořízením jakékoliv techniky je nutné zvážit, jak
kvalitní chceme výsledný výstup, v jakém prostředí budeme nejčastěji natáčet a především k jakým účelům záznam pořizujeme.
To vše pak určuje samotnou kategorii přístroje a samozřejmě také
jeho cenu. Na všechny tyto otázky vám pomohou odpovědět naši
profesionálové na každé z poboček v Praze, Brně i Ostravě.
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Fotoporadna

Jak vybrat ten správný foťák
na dovolenou?
V následujícím článku se podíváme, jak si (nejen) na dovolenou
vybrat ten správný foťák. Jak zjistit, jestli je lepší fotit kompaktem,
nebo budu k realizaci své tvorby potřebovat spíš zrcadlovku.

Autor: Bohuslav Brož
Komunitní specialista
a lektor kurzů

Fotím pro radost?
Jeden známý nestor v oblasti fotografie parafrázoval jiného
podstatně známějšího autora hláškou „Co Čech, to fotograf“.
Pokud běžně dokumentujeme svůj život na mobil, ale chceme lépe zachytit výjimečné příležitosti, pořizujeme si telefon
s lepším fotoaparátem nebo kompakt. Ten pak s sebou bereme na oslavy, výlety i dovolené. Digitální kompakty jsou na
pultech zastoupeny v nejširší škále, takže máme na výběr dle
požadavků a můžeme nechat průchod svým prioritám. Nejpopulárnější jsou kompaktní ultrazoomy. Takový foťáček je malý
a skladný. Vejde se do kapsy nebo kabelky, ale díky rozpětí objektivu vyfotí jakoukoliv standardní scénu – širokoúhlý záběr
pobere krajinu a okolní atmosféru, přiblížíme si vzdálený detail nebo si vyfotíme pěkně zblízka „tohohle zajímavýho brouka“. Po kompaktu v různých velikostech a modifikacích často
sáhnou i kreativní lidé nebo majitelé zrcadlovek. A protože
umějí a vědí, občas zúročí manuální funkce takových zařízení.
Ti, kdo nekladou mezi hlavní požadavky velikost a chtějí se dál
rozvíjet, můžou koukat po systémovém kompaktu. Ten vedle
celé řady manuálních nastavení a kreativních režimů umožňuje výměnu objektivu. Výhodou tohoto systému je profesionální výsledek a stále malé nároky na místo v našich zavazadlech.

Co chci fotit?
Odpovědí může být bezpočet. Například chci fotit pouze jeden žánr – produktovou fotku nebo makrofotografii. Pak
budu volit zrcadlovku se specificky zaměřeným objektivem.
U zrcadlovek (i bezzrcadlovek) totiž díky volbě objektivu nabírá focení zcela rozlišné rozměry. Pro výše uvedené disciplíny
je proto vhodné zvolit objektiv s fixním ohniskem (tzv. pevné
sklo). Jde většinou o fotografii, do které nelze zahrnout příběh. Takže při prohlížení výsledků je snímek podrobován přísnému drobnohledu a zkoumání detailů, stejně jako je velice
náročný na obrazovou kvalitu a kresbu. Během focení se také
můžeme potýkat s pohybem. A hýbat se může nejen objekt,
ale k pohybu můžeme být nuceni i my fotografové. Pak jsou
dobrou volbou zoomová skla, tedy objektivy s proměnlivou
ohniskovou vzdáleností. Někdy prostě není kam dál couvnout
nebo je objekt, který chceme fotit, velmi rychlý, proto si scénu
přiblížím opticky pomocí zoomového objektivu.
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Jaký má být výsledek?
Výsledná fotografie končí v naprosté většině v jedničkách
a nulách uložená na harddisku počítače. Než ale takto skončí,
budeme ji prezentovat. V tomto ohledu je nejpřísnější tisk.
Pokud snímky chceme vytisknout, hledáme fotoaparát s velkým snímačem nebo rozlišením. Jestli vím, že si budu fotky
z velké části prohlížet jen na monitoru a tu a tam se odvděčím rodině nebo známým tištěnou fotkou ve velikosti A4, nepotřebuji nutně největší rozlišení nebo fullframe. Vystačím
si s kompaktem s obvyklou velikostí čipu. Takovým běžným
průvodcem životem může být i instax. Po zmáčknutí spouště držím v ruce fotku. Fotka není ve špičkové kvalitě, ale jde
o okamžité zachycení „tady a teď“. Nedržím v ruce jen fotku,
ale jediný unikát a originál. Kdosi kdysi přirovnal instax k hudbě – není to technicky dokonalá symfonie, ale rokenrol plný
neopakovatelných emocí.

Recenze

Canon EOS 77D: Skvělý
i pro pokročilejší fotografy
Canon EOS 77D je moderní plnohodnotná zrcadlovka, která
uspokojí i náročnější uživatele. Troufám si dokonce říct, že ji lze
bez obav použít jako záložní tělo i k profesionální zrcadlovce.
Obrazový výstup je velmi dobrý, stejně jako rychlost ostření,
vybavenost a hladina šumu při vyšších citlivostech.

J

Autor: Martin Lukeš

Lektor fotografických kurzů
a šéfeditor online galerie
Megapixel

ak v kombinaci se setovým objektivem Canon EF-S 18–135 mm
IS USM, tak také i se základním objektivem Canon EF-S
18–55 mm IS STM je to velmi dobrá univerzální sestava,
která nebude v ničem brzdit ani pokročilejší a kreativnější fotografy. Vychytávkou tohoto modelu je pětiosá elektronická stabilizace, dostupná při natáčení videa. Ta funguje i v kombinaci

s klasickou optickou stabilizací objektivu, a tak mnohem účinněji eliminuje chvění a otřesy i během videozáznamu.
Ten je jak jinak než ve formátu FULL HD, tedy 1920x1080 / 60p.
V samotném závěru se ukládá ve formátu MP4. Díky systému
ostření Dual Pixel CMOS AF funguje velmi tiché a plynulé přeostřování během nahrávání videa.

Recenze

Náš tip

Canon EOS 200D
+ 18-55 mm IS STM

Canon EOS 77D
+ 18-55 mm IS STM

+ Popruh Peak Design
+ Akumulátor Hahnel
+ 50 % sleva na tisk fotografií

+ Jupio akumulátor
+ Haida polarizační cirkulární filtr
+ 50 % sleva na tisk fotografií

15 990 Kč
(ušetříte 2 330 Kč)

24 690 Kč
(ušetříte 2 230 Kč)

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

Pokud chcete skoro profesionální tělo
za rozumnou cenu
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Recenze

Optimální sestava – Nikon D3400
se špičkovými a cenově dostupnými objektivy
Standardní objektiv AF-P DX Nikkor 18–55 mm, který dostanete
v setu s Nikonem D3400, vyhoví ve velké většině situací. Jeho zoom
má rozsah od základního širokého ohniska po krátký teleobjektiv,
nebo chcete-li portrétní úhel záběru.

N

Autor: Bohuslav Brož
Komunitní specialista
a lektor kurzů

a cestách za dobrou fotografií často využijete také širší záběry, a navíc mnohdy potřebujete i větší přiblížení
a užší ohniska. V rodině objektivů typu AF-P – které jsou
kompaktní, velmi rychle a bezhlučně zaostřují a zároveň mají
vynikající obrazovou kvalitu – pro tyto účely najdete další dva
skvělé zoomy. Širokoúhlý zoom AF-P DX Nikkor 10–20 mm představuje malý a lehký – doslova cestovatelský – objektiv, s jehož

velkou šíří záběru vám neuniknou fotografie rozlehlých krajin, do
hledáčku dostanete velké architektonické celky a zároveň i malé
interiéry. Oproti tomu telezoom AF-P DX Nikkor 70–300 mm vám
se svým úzkým zobrazovacím úhlem umožní zachytit vzdálené
objekty ve velkém měřítku nebo třeba na dálku fotografovat plachá zvířata v přírodě. S úspěchem jej můžete využít i pro sportovní fotografii.

Recenze

Náš tip

Nikon D3400
+ 18-55 mm AF-P VR

Nikon Coolpix B500

+ Paměťová karta Lexar SDHC 32 GB
+ Brašna Nikon
+ 50 % sleva na tisk fotografií

+ Paměťová karta Lexar SDHC 32 GB
+ Nabíječka Panasonic
+ 50 % sleva na tisk fotografií

13 990 Kč
(ušetříte 2 130 Kč)

6 890 Kč
(ušetříte 1 930 Kč)
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Univerzální foťák
pro všechny situace

Recenze

Sony CyberShot DSC-RX100 V:
Kultovní foťák pro každého
RX100 je dnes již takřka kultovní modelová řada výkonných
kompaktů Sony. První generace představená již v roce 2012 neměla
se svým velkým palcovým snímačem a světelným objektivem ve své
třídě konkurenci.

Autor: Ondřej Krist

Marketingový specialista junior

Z

atím nejnovější přírůstek do Sony rodiny, CyberShot
DSC-RX100 V, je model nabitý nejnovějšími technologiemi,
a co se týká výkonu, snese srovnání s celou řadou profesionálních přístrojů. Ve svém drobném těle nabízí maximum
toho, co lze v dnešní době od kompaktního fotoaparátu oče-

kávat. Velmi kvalitní objektiv, 20megapixelový palcový snímač,
rychlé přeostřování i při natáčení videa a nechybí ani populární
slow motion mód. Skvělá volba nejen pro rodinné fotky a videa
z dovolené, ale i pro ty z vás, kteří od foťáku očekávají pokročilejší možnosti nastavení.

První generace RX100 jako ideální
začátek pořizování perfektních fotek

Náš tip

Sony CyberShot DSC-RX100

Sony Alpha A6000
+ 16-50 mm

Pokud střídáte žánry, témata a hledáte kvalitní výstup
+ Popruh Peak Design
+ Akumulátor Hahnel
+ 50 % sleva na tisk fotografií

+ Brašna Lowepro Adventura
+ Akumulátor Jupio
+ 50 % sleva na tisk fotografií

7 990 Kč
(ušetříte 2 630 Kč)

14 990 Kč
(ušetříte 2 630 Kč)
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Recenze

Model X-T2 padne dobře do ruky
X-T2 je příjemným překvapením. Obával jsem se ze strany Fuji
pouze nuceného updatu jako reakce na konkurenční produkci.
Možná díky skeptickému přístupu mě X-T2 překvapila. Odolné, do
ruky padnoucí kompaktní tělo, na kterém vlastně není co měnit.
Autor: Bohuslav Brož
Komunitní specialista
a lektor kurzů

D

ál se rozvíjí, co se osvědčilo. Ovládání se zpříjemnilo díky
dalšímu pohybovému voliči. A podpořilo gros tohoto
modelu, tedy změnu ostření. Počet ostřících bodů, polí
a zón vzrostl čtyřnásobně. Třeba u funkce Face Detection došlo k rozšíření působení z centrální části zhruba do snímače.
Kosmetickou úpravou, ale ne nepodstatnou, je změna interface
a vizuálního rozvržení menu. A když jsem u „důležitých“ drob-

ností, tak velice vydařená je simulace filmů. Fuji je věrohodně
podává a velmi rychle zpracovává s možností volby nuančního
zásahu barevného filtru.
Celkové zrychlení záznamu, reakce a zpracování X-T2 vnímám
spíš jako nepsanou povinnost každého nového modelu v dnešní době. Fuji je rozhodně dobrou volbou pro perfektní fotky
z dovolené.

Recenze

Náš tip

Fujifilm X-T2
+ 18-55 mm

Instax mini 9

+ Haida polarizační cirkulární filtr
+ Brašna Lowepro Adventura
+ Jupio akumulátor
+ 50 % sleva na tisk fotografií

37 990 Kč
(ušetříte 3 420 Kč)
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Mějte jedinečný originál fotky ihned
v ruce a podělte se o něj s přáteli
+ 20 filmů Instax mini
+ Růžové pouzdro

1 990 Kč
(ušetříte 840 Kč)

Recenze

Panasonic Lumix DC-GX9:
Univerzální volba
pro fotografické nadšence
Panasonic Lumix GX9 je povedeným fotoaparátem pro všechny
nadšence, kteří hledají kvalitu, ale současně hned nechtějí
investovat do top modelů.

L

Autor: Martin Lukeš

Lektor fotografických kurzů
a šéfeditor online galerie
Megapixel

umix DC-GX9 nabídne slušnou výbavu a odpovídající
obrazový výstup za rozumné peníze. Kvalita fotografií i videa je v rámci třídy fotoaparátu na slušné úrovni.
Lze fotografovat a natáčet i za horších světelných podmínek.
Tak jako u většiny fotoaparátů v této třídě je potřeba počítat
s drobným nárůstem šumu při vyšších citlivostech. V porov-

nání s podobnými modely je ale odstup od šumu spíše nadstandardní. To samé platí v případě kresby a ostrosti. Setový
objektiv 12–60 mm f / 3.5-5.6 také plně dostačuje pro běžné
fotografování a se svým univerzálním rozsahem pokryje širokou škálu fotografických situací od krajinek přes reportáž, portrét až po produkt nebo velký detail (makro).

Recenze

Náš tip

Panasonic Lumix DC-GX9
+ 12-32 mm

Panasonic Lumix DMC-LX15

+ Paměťová karta Lexar SDHC 32GB
+ Tenba Messenger DNA 8 Graphite
+ 50 % sleva na tisk fotografií

+ Paměťová karta Lexar SDHC 32GB

22 990 Kč
(ušetříte 2 430 Kč)

15 490 Kč
(ušetříte 1 930 Kč)

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

Pořizujte perfektní fotky za jakýchkoli
světelných podmínek.
+ Akumulátor Jupio
+ 50 % sleva na tisk fotografií
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PERFEKTNÍ FOTK Y
Z DOVOLENÉ
Z AČÍNAJÍ NA
MEGAPIXEL .CZ
Foto | Video | Příslušenství | Kurzy | Tisk

Prodejna Praha
Komunardů 42

Prodejna Brno

Londýnské náměstí 1

Prodejna Ostrava
28. října 65

#instaxcz
+ Dárek 10 × Square ﬁlm

3 490 Kč
Novinka skladem

