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Př ispívejte,  komentujte a inspirujte 

se v Galerii  Megapi xel

Poznejte místo, na kterém se fantazii meze nekladou a kde spolu posouváme svoji tvorbu 

dál. Podělme se o své snímky s komunitou lidí, která sdílí naši vášeň pro fotografii. 
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Jsme tu s vámi

už 20 let

Další rok se nezadržitelně blíží ke konci a my jdeme do finále spokojení. V roce 2021 jsme oslavili 20 let na trhu, poprali se

s koronavirovou situací, zavedli zákaznický Mega program, díky kterému budou vaše nákupy ještě radostnější. Obnovili jsme 

eventy, na kterých se můžeme opět setkávat tváří v tvář. Uplynulý rok nás naučil, že když se do toho opřeme a děláme práci 

s láskou a nadšením, zvládneme všechno. Jsme rádi, že jste s námi, protože bez vás by to zkrátka nešlo.

Děkujeme, že jste Mega.        

                            Šéfredaktorka Monika Alinčová
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Naše tipy

Jakou technikou nejlépe zachytit 

vánoční atmosféru

Vánoční čas je plný okamžiků, které stojí za to 

zaznamenat. Ne vždy je ale jednoduché atmosféru 

zachytit třeba kvůli nedostatku světla, pohybu nebo 

jiným faktorům. Máme pro vás pár tipů na techniku, 

která si hravě poradí se všemi nástrahami

focení v tomto kouzelném období. 
Autor: Nikola Ulrichová 
marketingová specialistka

Jak na krásné sváteční fotky

Portréty dětí, v jejichž očích je radost z dárků, detail ozdob 

na stromečku nebo pouličními momentkami nabitá repor-

táž z „cesty“ pro štědrovečerního kapra… Skvělá příležitost 

pro focení toho, co vás baví a vyzkoušet si řadu různých

žánrů. Ideálním společníkem bude fotoaparát kompaktněj-

ších rozměrů s objektivem, který zvládne fotit i za horších 

světelných podmínek. Na škodu rozhodně nebude ani

digitální zoom pro přiblížení fotografovaných scén. Napří-

klad Nikon Coolpix B500 nabízí i ostření s detekcí úsměvu. 

Nezmeškejte žádný z nich!

Zastavit čas můžete také s univerzálním kompaktem Sony 

Alpha A6000 v sadě s objektivem 16-50 mm. Proč? Díky 

rychlému automatickému ostření zachytíte nejen pobíhající 

ratolesti, ale i celou rodinu na procházce v tom správném 

okamžiku. Ve výsledku je ale nejlepší fotoaparát ten, který 

Foto: Lenka Zajíčková
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Naše tipy

máte s sebou. Zvolit tak můžete další z nenápadných mode-

lů – Olympus OM-D E-M10 Mark III S, který zajistí, že vaše 

portréty budou ostré i ve tmě.

Na detailech záleží  

Podívejte se nejen na cukroví pořádně zblízka, než nadobro 

zmizí. Pro zachycení těch nejmenších detailů se vyzbrojte 

makro objektivem jako je například Nikon Z 50 mm f/2,8

MC. Pokud se chystáte na vánoční akce, jako jsou trhy nebo

rozsvícení stromečku, podívejte se na Sony CyberShot

DSC-RX100 III. Díky širokoúhlému objektivu tak vyfotíte

panorama náměstí, stejně jako dokonalé záběry zblízka! 

Přehrajte si vše znovu 

Smích, výkřiky radosti, magická atmosféra hořících svíček 

nebo neřízené rozbalování balíčků. Přehrajte si vše znovu 

třeba ve 4K! Tyto okamžiky spolehlivě zachytí digitální ka-

mera Canon LEGRIA HF G50 i při natáčení z ruky a za chůze. 

Buďte kreativní s pomocí zpomaleného nebo zrychleného 

záběru a využijte i možnosti připojení k televizi. Přehrát

záběry můžete s rodinou hned, klidně u vás v obýváku. 

Pokud se ale bojíte, že kameru nevyužijete, ideální je pořídit 

si foťák, který vám zároveň dopřeje i kvalitní video. S vyprá-

věním příběhů o lití olova či jiných vánočních tradicích

a dokládáním důkazů o ujídání salátu z mísy vám pomůže 

Canon EOS M50 Mark II s objektivem 15-45 mm. Nenechá-

vejte rozhodně techniku doma ani kvůli mrazivému počasí. 

Stavění sněhuláka a procházku ve sněhu s vámi zvládne

Panasonic Lumix DC-GH5 + 12-60 mm. Zachytí akční zážitky, 

jako třeba sáňkování, ale využijete ho i na klidnější focení 

krajiny nebo portrétů.  

Pomocník na rodinné fotky

Ne vždy je po ruce někdo, kdo by za vás nějaké momenty 

zachytil. Užijte si čas s rodinou a předejte na chvíli práci za-

znamenávat dění stativu Benro MeFoto RoadTrip Pro (6v1). 

Už nebudete chybět na žádných rodinných snímcích ani ve 

videozáznamu. 

Fotografie patří na papír

Posledním důležitým krokem je uchování pořízených zábě-

rů. Vyberte společně ty nejkrásnější snímky a mějte je na 

očích každý den, nebo s nimi rovnou obdarujte své nejbližší. 

O to se postará tiskárna Epson EcoTank L8180, díky které 

budete mít kvalitní fotky vytištěné kdykoliv si vzpomenete. 

Pokud ale nechcete z hromady snímků vybírat, zvolte tu

nejrychlejší variantu, a to Fujifilm Instax Mini 11. V koženém 

pouzdru ho můžete nosit na všechny návštěvy nebo oslavy 

a snímky u sebe budete mít hned po jejich vyfocení. Nebo si 

můžete pořídit rovnou Canon Zoemini a tisknout fotky 

rovnou z mobilu

Především si ale všechny krásné vánoční okamžiky užijte, ať 

z fotografií čiší radost, pohoda a příjemná atmosféra. 

Foto: Petr Jelínek

Foto: Jiří Landa
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S
vět fotografie ovládla digitální technika, kompaktní foto-

aparáty byly nahrazeny chytrými telefony a klasické

digitální zrcadlovky začaly ustupovat bezzrcátkovým 

systémům. Tak nastal čas na změnu.

Zrodil se Nikon Z

Vývojáři vzali nejlepší technologie a funkce ze svých velmi 

úspěšných digitálních zrcadlovek, využili jejich fenomenální 

koncept designu a ovládání, vypustili přežitý prvek, kterým 

je zrcátko a k tomu navrhli zbrusu nový bajonet Nikon Z. 

Prvními modely, které využily DNA tradičních DSLR Nikon

v kombinaci s novým optickým systémem a bajonetem Z, 

byly dva pokročilé Full-frame modely Nikon Z6 a Z7.

V roce 2018 už byl zdánlivě podíl na trhu s bezzrcadlovkami 

rozdělený. Ale potvrdilo se, že svět digitálních technologií je 

nevyzpytatelný. Zvedla se poměrně ostrá vlna kritiky, která 

poukazovala na to, že Nikony Z zaspaly dobu, chybí jim ta či 

ona funkce a leckterý parametr neodpovídá současným 

standardům. Přesto se nový bajonet dostal mezi širší veřej-

nost. Nakonec i nejhlasitější kritici museli pod tíhou 

argumentů uznat, že systém Nikon Z má své místo na trhu

a může se zařadit mezi ty největší hráče, kteří své systémy 

bezzrcadlovek zdokonalovali mnoho let.

Jedním z klíčových prvků, na který Nikon vsadil, byl právě 

nový bajonet a s ním spojený nový systém objektivů. Foto-

grafa ani diváka nezajímá, kolik měl přístroj slotů na kartu, 

nebo zda dokázal automaticky zaostřit na oko. Mnohem

důležitější je ostrost, kontrast, podání barev a obrazový vý-

stup obecně.

Nové Z objektivy od začátku bořily

pomyslné optické hitparády

V jejich konkurenci většinou neobstály ani profesionální

objektivy nejvyšší třídy, které patřily k absolutní špičce

ve světě zrcadlovek. Fígl je v tom, že nový bajonet Z je

o 11 mm větší (55 mm) než jeho předchůdce Nikon F

(44 mm). Navíc je zadní optický člen posazený o více než tři 

centimetry blíže (16 mm), než tomu bylo dosud u všech

zrcadlovek (36,5 mm). Větší díra znamená logicky více světla 

a zvětšil se také potenciál objektivů.

Př íběh systému Nikon Z od A do Z

Když společnost Nikon v roce 1959 představila kinofilmovou zrcadlovku Nikon F, první 

model osazený bajonetem F, nikdo patrně netušil, že se zrodila legenda, jejíž sláva se 

dotkne hvězd. Může to znít otřepaně, ale fotoaparáty s tímto bajonetem byly zařazeny 

do několika projektů NASA a skutečně cestovaly do vesmíru. Dobývaly s lidmi nejvyšší 

hory světa a největší hlubiny oceánů. Zúčastnily se olympiád i natáčení nejslavnějších 

filmů. Dokumentovaly také nejeden válečný konflikt a revoluci.

Během 80 let se toho ale poměrně hodně změnilo. 

Autor: Martin Lukeš
lektor fotografických kurzů

a šéfeditor Galerie Megapixel
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Že má optická divize Nikonu v tomto směru co nabídnout, 

dokazuje nejen svatá trojice objektivů 14-24 mm, 24-70 mm 

a 70-200 mm. Samozřejmě všechny s konstantní světelnos-

tí f/2,8, ale také ultra světelný portréťák NOCT 58 mm se

světelností f/0,95. Všechny zmiňované objektivy vykazují 

neuvěřitelnou ostrost a tolik opěvovaný přenos mikrokon-

trastu.

Zetka nemyslí jen na profíky

Nikon zdaleka nemíří jen do řad profesionálních fotografů. 

Představený byl také model z kategorie APS-C, tedy Nikon 

Z50. Tento malý, lehký, nenápadný fotoaparát jsem testoval 

v kolébce evropské civilizace, v ulicích Říma a byl jsem z něj 

naprosto unesený. Jakožto zarytého zrcadlovkáře mě 

nepřestává překvapovat hlavní výhoda elektronického hle-

dáčku, který dokáže simulovat reálnou expozici. Jak bude 

fotografie vypadat z hlediska světla, stínů i barev, vidím 

před zmáčknutím spouště. Samotný obrazový výstup pak 

daleko převyšuje potřeby běžného rodinného fotografa.

V kategorii APS-C bezzrcadlovek se časem objevil další mo-

del, u kterého se výrobce svezl na módní vlně retro designu. 

Nikon Z fc navíc vzhledem odkazuje na slavné pradědečky

z éry kinofilmu, zrcadlovky řady Nikon FM2/FM3.

A co Full-frame? 

Nikon Z5 vkročil na pole Full-frame a výrazného upgradu se 

dočkala i první generace bezzrcadlovek s modely Z6 II

a Z7 II. Výrobce dva roky sbíral postřehy profesionálů a sna-

žil se zbavit své klíčové modely všech porodních bolestí,

se kterými přišly na svět. Vylepšil snad všechny funkce

a parametry, které byly prvním modelům vytýkány. Přišel 

výkonnější procesor, slot na druhou paměťovku, rychlejší 

sekvenční snímání, delší čas expozice, téměř dvojnásobný 

počet ostřících bodů a ostřící systém dokáže nyní pracovat 

v mnohem horších světelných podmínkách. 

Samozřejmostí jsou nové vychytávky pro video, jako je auto-

matické ostření na oko lidí i zvířat, dvojnásobná snímková 

frekvence, HLG/HDR výstup, vyšší kapacita baterie a mož-

nost napájení z externího zdroje.

Je zřejmé, že Nikon chce s bajonetem Z dosáhnout stejného 

věhlasu jako předtím u „eFka“. Jeho rodina bezzrcadlovek už 

nyní čítá pět Full-frame modelů a dva přístroje se snímačem 

APS-C, ke kterým jde pořídit celkem 20 nativních objektivů. 

V příštím čísle si snad povíme o Nikon Z9.
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Co na vás v Mega

programu čeká

Získejte exkluzivní výhody se 

zákaznickým programem

Jeden souhlas, spousta výhod

Využívejte skvělé výhody, zdarma a ihned. V rámci zákaznických programů Mega

a Mega + můžete rovnou čerpat ze svého uživatelského účtu slevy a nadstandardní služby.

Členství není podmíněné nákupem, pouze udělením marketingového souhlasu.

• Slevy na pronájem ateliéru až 30 %

• Bonus při výkupu na protiúčet až 10 %

• Prémiový profil v Galerii Megapixel

• Prémiový obsah v Magazínu

+

Všechny výhody najdete na

megapixel.cz/zakaznicky-program

• Vrácení zboží i z offline objednávek 

až do 30 dnů

• Čištění snímače až 2× za rok

• Slevy na fotokurzy až 20 %

• Slevy na tisk až 15 %
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Bazarové kousky se zárukou

kvality

S naší výkupní kalkulačkou ihned zjistíte přibližnou cenu vaší techniky. Při nákupu

na protiúčet navíc získáte bonus až 10 %. Vše lze vyřídit na dálku z pohodlí domova nebo 

osobně u nás na prodejně. Snadno, rychle a za svoz techniky platíme my.

Výk up staré technik y a nák up

nové v jediné transakci

Přejděte na Full-frame 

s 10% bonusem

Máte doma starý foťák značky 

Sony, Canon nebo Nikon? Teď

je ten pravý čas na výměnu za 

Full-frame. Svěřte se jednomu 

z našich prodejců, že chcete pře-

jít na Full-frame, my vaši stávající 

techniku naceníme a k částce 

přidáme 10% bonus. Snazší už 

to nebude.

Zjistěte ihned, kolik za svou

techniku dostanete.

Výk upní k alk ulačk a Bazar Megapi xel

Více informací na

megapixel.cz/vykup

Více informací na

megapixel.cz/bazar

• Zboží nám pak přivezete na prodejnu, 

anebo pro něj pošleme kurýra.

• Pokud se na ceně nedohoneme,

pošleme vám zboží zdarma zpět

• 100% testováno odbornými

prodejci

• možnost nákupu na splátky

• 12 měsíců záruka

• možnost pojištění
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Očima ajťáka

Vstřícnější domácí tisk 

Je čas z digitálního obrázku udělat fotku na papír, který je 

nenahraditlený! Možná patříte ke skupině váhající s koupí 

tiskárny a právě pro vás by měl být článek nejpřínosnější. 

Ostatním možná nějakou tu informaci doplníme.

Tiskárny byly rozdělené do třech táborů – tiskárny profesio-

nální, ze kterých lezou dokonalé fotografie, kancelářské

„lejzrovky,“ které chrlily tisíce stran smluv a jiných firemních 

tajemství a tiskárny pro domácnost. Ty při občasném vytisk-

nutí jedné strany stáhly uživatele spotřebou inkoustu z kůže 

díky malým zásobníkům a velké zálibě v zasychání tiskových 

hlav. Ta doba je konečně za námi a tyto modely se smaží

v pekle. 

Co se za poslední léta stalo? Dva největší hráči na trhu vyš-

šího levelu domácího tisknutí, značky EPSON a Canon, jsou 

teď mnohem vstřícnější. Nejen domácí, ale i firemní tisk 

Domácí t isk: Př iveďte

své fotky k životu

Doba covidová nám přinesla spoustu nových rozhodnutí

a času stráveného doma. Mnoho fotografů se tak po 

několikátém přeleštění objektivů pustilo i do přebírání 

fotek ve složkách, které byly označeny názvy „přebrat, 

vyhodit i smazat“. Ale díky tomu „darovanému“ času 

mnozí objevili skryté poklady.
Autor: Boris Stojanov

externí redaktor
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ovládly tiskárny s tzv. dolévacími inkousty, kdy dolijete

inkoust z lahvičky a tisknete dál. To vše mnohdy s WI-FI při-

pojením, skenerem, funkcí kopírky atd. Náklady směšné, 

rychlost vysoká, kvalita blížící se těsně tomu nejdražšímu

a nejlepšímu. Ale i zde je třeba rozlišovat. Skvělým příkla-

dem je Canon PIXMA G6400. 

Na co se zaměřit

Buď se spolehnete, že „to nějak vyleze“ a necháte tisk na 

ovladačích systému a barevných profilech tiskárny, nebo 

tomu věnujete trochu péče a budete potěšeni výsledkem. 

Co mít konečně černobílé fotky bez nádechu zelených a rů-

žových tónů? 

Správný monitor

Je to tu zase. Ta zatracená kalibrace! Pokud chcete doma 

tisknout trochu vyšší formu, chce to monitor, který pokrývá 

alespoň barevný gamut sRGB, je z výroby dobře nastavený 

a vaše pracovní prostředí nepřipomíná osvětlením Matěj-

skou pouť! Dalším krokem může být tzv. kalibrace na oko, 

kterou lze provést s nástroji od společnosti Eizo na jejich 

monitorech. Spočívá v „okometrickém“ sladění toho, co vi-

dím na monitoru třeba v programu Photoshop a na výtisku 

z tiskárny. Pokud to ale myslíte vážně, bez kalibrovatelného 

monitoru se z místa nehnete. 

ICC profily

Naše společnost spolupracuje se společností Fomei, která 

je nositelem osvícení i pro oblast domácího tisku. Dříve se 

specializovala pouze na profesionální tiskaře. Jak šel čas, 

začala se orientovat i na domácí tiskaře a tvořit pro ně zá-

kaznický servis v oblasti profilů – zdarma!

Koupíte si tiskárnu, vyberete si z nabídky Fomei materiálů

a z jejich stránek si poté stáhnete generický profil pro vaši

tiskárnu. Nejedná se o žádné profily druhé kategorie, ale 

prvotřídní měřené přímo ve Fomei na tiskárně, pro kterou 

jsou určené. 

Profil pro vaši výbavu je nutné nainstalovat do počítače, ze 

kterého budete tisknout. Pak si zvolíte řešení, které vám

bude vyhovovat. Může to být aplikace od výrobce, grafický 

program, ale u počítačů Apple to může být skvělá součást 

systému – Náhled. Zvolíte si formát, s okraji, bez, přiřadíte 

správný ICC profil, pár kliknutí a fotografie je na světě! 

Na papíru záleží

Zásadní je přiřadit správný profil pro vybraný papír a správ-

nou kvalitu tisku. Většinou je na výběr určitá forma náhle-

dového tisku, slabé pokrytí inkoustem, nebo tisk na papír 

kancelářského typu s gramáží do 100 – 120 g/m2. Pak je 

standard a dostačující tisk fotek na odpovídající lesklé,

polomatné a matné papíry v gramážích od 180 g/m2. Kvalita 

může být Fine, Super fine atd. Ta papír nasytí na samou

hranici. Důležitý je ICC profil pro daný papír a tiskárnu. 

Co nabídl rok 2021

Tiskárny pro domácí tisk lze rozdělit na kvalitní, kvalitnější

a super kvalitní. Do základní skupiny lze zařadit dolévací

tiskárny, které jedou původní sestavu inkoustů v barevnosti 

CMYK. Jsou schopné jednoduchých tisků malých fotek, ale 

jejich barevný rozsah je omezený. Typickým zástupcem je 

EPSON L1300. 

Střední třída tiskáren

Epson L1800 a EcoTank L8160/8180 mají sadu šesti inkous-

tů. Zatímco L1800 používá klasickou sadu známou třeba

z profesionálních fototiskáren na rychlý tisk velkého objemu 

menších fotek. Kromě CMYK osazení zde najdeme purpuro-

vou a azurovou ve světlejším odstínu. L8160 a L8180 vsadily 

na kombinaci inkoustů ve složení: pigmentová černá, foto-

grafická černá, azurová, purpurová, žlutá a šedá. Výsledky 

na matných i lesklých papírech jsou překvapující, samozřej-

mě při použití správných ICC profilů. 

Pigmentové tiskárny

Tyto tiskárny jsou pro náročné uživatele a zastupují nejvyšší 

ligu. Je to třeba Canon PIXMA PRO – 200, nebo EPSON Sure-

Color SC-P700.

Tisk fotografií zažívá renesanci a je to posun od kvantity ke 

kvalitě. Pokud začínáte a pořídíte si dolévací tiskárnu nebo 

něco z nejvyšší nabídky, důležitý je spojující prvek. Fotka je 

radost. Tak si to hlavně užijte!
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Vemte to dlouhým

Přestože krajinu často fotíme objektivy s kratším ohniskem, 

existuje spousta situací a scén, kdy se neobejdeme bez tele-

objektivu. Většina milovníků vysokohorské turistiky potvrdí, 

že na hřebenovky a vrcholky hor, kde nelze do záběru zakom-

ponovat zajímavé popředí, sáhnou raději po zoomu

a zaměří se na nějaký krajinný detail. 

Fotografování dlouhým ohniskem má ale poměrně dost 

úskalí. Patrně tím největším je chvění, pokud fotíte bez stati-

vu. A ruku na srdce, komu by se chtělo po horách tahat se 

stativem. On už se pronese samotný fotoaparát s objektivem, 

k tomu ještě láhev s vodou, svačina a případně oblečení. 

Řešením mohou být stativy z karbonu, které sice nic neváží, 

ale pro změnu se dost prohnete při jejich pořizování. Pokud je 

pro vás tento doplněk nad rámec finančních možností, nebo 

se vám jednoduše nevejde do batohu, doporučujeme dbát 

na několik důležitých pravidel. 

Schopnost udržet fotoaparát v klidu, aby nebyl výsledný

záběr rozmazaný, klesá přímo úměrně s fyzickou kondicí foto-

grafa, s délkou ohniska a s tvrdostí podloží, na kterém právě 

stojí. Když tedy půjdete procházkovým tempem po lesní

rovince, na foťáku budete mít širokáč kolem 20 mm a půda 

pod nohama bude pevná, udržíte z ruky klidně 1/20 s. 

Jak fotit  zimní k rajinu

Někteří fotografové dávají přednost letním 

výletům a dovoleným, či barevnému podzimu. 

Zima je bohužel dost podceňovaná. Focení v mrazu 

sice není tak komfortní jako na pláži v Karibiku, ale 

i zimní období má jedinečné kouzlo. Jen je třeba 

najít si ten správný motiv.

Foto: Ondřej Chvátal

Autor: Martin Lukeš
lektor fotografických kurzů

a šéfeditor Galerie Megapixel
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Naopak po půldenním výšlapu, zaboření po kolena v prašanu 

s teleobjektivem o ohnisku 300 mm, budete potřebovat mini-

málně 1/320. Osobně bych se řekl i 1/500 s až 1/640 s.

Určitou výhodou jsou v tomto směru objektivy s optickou sta-

bilizací, nebo stabilizovaný obrazový senzor foťáku. Ty mohou 

posunout bezpečný čas pro focení z ruky až o 8 EV. To se po 

nějaké větší námaze v chladném počasí, kdy se člověk celý 

chvěje, opravdu hodí.

No a jak zjistit, jaký čas udržíte z ruky? Orientačně vám může 

pomoci staré fotografické moudro, které říká, že z ruky udrží-

te obrácenou hodnotu ohniskové vzdálenosti. To znamená, 

že když fotíte objektivem například 100 mm, pak byste měli 

udržet časy kolem 1/100 s.

V praxi je ale tato rovnice trochu složitější. U digitálních fotoa-

parátů je třeba brát v potaz přepočet ohniskové vzdálenosti, 

tedy crop faktor, dále účinnost stabilizace, pokud je k dispozi-

ci a pak také zmiňovanou fyzickou kondici. Pojďme si to

spočítat. (ohnisková vzdálenost x crop factor) × (fyzické vyčer-

pání) / účinnost stabilizátoru.

Reálný příklad: (100 mm × 1,5) × 3 / 5 = 90 mm

Takže při ohnisku 100 mm, které je nasazeno na fotoaparátu 

APS-C s přepočtem × 1,5 a při větším fyzickém vyčerpání

udržíte z ruky cca 1/90 s. A pak že matematika není zábava. :)

Občas se hodí i široký

Snazší to mají milovníci širokoúhlých záběrů. Z ruky udrží 

podstatně delší časy a navíc se mohou držet tradičních kraji-

nářských pravidel a postupů. Patří k nim využití popředí

a princip třetinového dělení kompozice, nebo zlatého řezu. 

Popředí je při fotografování krajiny velmi důležitým prvkem. 

Díky tomu, že je blízko k objektivu, vypadá na snímku mno-

hem výrazněji. Tato perspektiva pomyslně vtáhne diváka do 

scény a celkově otevírá záběr. K tomu dává fotografii určitou 

prostorovost, a to je při focení krajiny také důležité. 

Pravidlo třetin nás zavede zpět do školních lavic a tentokrát se 

budeme věnovat geometrii. Ale nemusíte se bát, tohle cvičení 

je podstatně lehčí než předchozí rovnice. Fotografovanou 

scénu si pomyslně rozdělíte dvěma horizontálními liniemi

a dvěma vertikálami na devět stejných polí. Fotografii násled-

ně komponujte tak, aby výraznější horizont procházel horní 

nebo spodní třetinovou linkou. Výraznější prvky ve scéně 

v popředí či na pozadí umístěte blízko čtyřem průsečíkům, 

které vytvořila vodící mřížka. Celá kompozice díky tomu půso-

bí velmi vyváženě.

A co na to bystrozraký

Poslední tip na focení zimy nás zavede do světa makrofoto-

grafie. Tu máme asi více spojenou s jarem, kdy se všechno

živé v přírodě probouzí ze zimního spánku. Ale už jste někdy 

zkoušeli vyfotit sněhovou vločku, jehličky námrazy na keři či 

větvičce stromů, případně krystalky ledu na zamrzlém okně? 

Veřte, že jde o velmi vděčné motivy, které mají u diváků 

ohromný úspěch. 

Navíc k podobným záběrům nepotřebujete žádnou extra

výbavu, stačí vám makroobjektiv s poměrem zvětšení 1:1,

případně mezikroužky. Stativ na zafixování roviny zaostření 

nebo pro delší čas expozice. A protože fotografie je přede-

vším o světle, hodí se na podobné záběry i menší blesk či

fotosvětýlko, kterým vytvoříte tu správnou atmosféru. Tak co, 

ještě myslíte, že zima je pro fotografy okurkovou sezónou?

Foto: Jan Bavor Foto: David Jobák
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Porovnání s konkurencí

Sony objektivy a objektivy třetích stran se z mého pohledu liší 

ve dvou věcech. Na prvním místě je důležitá vlastnost, a tou je 

rychlost ostření. Sony objektivy, především ty s označením 

G-Master, mají dva lineární motory XD (extreme dynamic). Po-

skytují vysokou efektivitu tahu potřebnou pro rychlé, přesné 

a tiché automatické ostření i sledování subjektu. Řídicí algo- 

ritmy vyvinuté pro lineární motory XD minimalizují vibrace,

zatímco manuální ostření s lineární odezvou od Sony zajišťuje 

přímou lineární odezvu při manuálním ostření. 

Druhým rozdílem je velikost a váha. Někdo preferuje větší

a těžší sklo, se kterým se lépe manipuluje a držení je pak

stabilnější. Pro spoustu uživatelů může být velikost a váha 

rozhodující. Jak je u prvních tří generací Sony Alpha známo, 

fotoaparáty mají poměrně malý grip, což s velkou váhou

a velikostí objektivu nejde moc dohromady. Pro mě osobně je 

váha a malý grip foťáku jeden z důvodů, proč jsem si pořídil 

pevné GM objektivy. Když fotím nebo točím celodenní zakáz-

ku, tak je menší váha rozhodně znát.

Každý z nás má od objektivu jiné požadavky a očekávání. Z mé 

zkušenosti je stejně nejdůležitější, jak se vám s objektivem 

pracuje a jak se vám drží v ruce. Drobné nuance v rychlosti 

ostření, ostrosti obrazu nebo barevném podání vás tolik 

omezovat nebudou. Proto nejlepší cestou, jak vybrat ten

pravý objektiv, je osobní návštěva našich prodejen. Veškerou 

techniku si zde osaháte a vyzkoušíte na vlastní kůži. 

Čím fotím koncerty

O tom, jak se fotí koncert, vám napíšu až někdy příště. Ale ve 

zkratce jde o celkem dynamickou záležitost, kde se často

mění světlo, kterého je mnohdy méně, než bychom potřebo-

vali. Já osobně kladu důraz na emoce, atmosféru a prostředí, 

ve kterém se koncert odehrává. Na tuto disciplínu jsem zvolil 

Sony FE 85 mm f/1,4 GM, se kterým fotím „portréty” kapely

a také detaily. Delší ohnisko mi sice komprimuje prostředí,

ale zároveň mi dovolí vytvořit krásný bokeh. Tohle sklo je 

rychlé, přesné a hezky ostré. 

Nedávno jsem po dvou letech vyměnil Sony FE 16-35 mm 

f/2,8 GM za novinku Sony FE 14 mm f/1,8 GM. Tímhle širo-

Proč  poř ídit  originální objek tiv Sony 

a k ter ý je pro vás ten prav ý

Věčná otázka všech fotografů: „Mám ušetřit pár korun, 

nebo jít po té nejvyšší kvalitě?“ Objektivy třetích stran 

doručí velmi podobný výsledek jako originální 

objektivy Sony, ale jak se říká, když dva dělají totéž, 

není to totéž. Jaké jsou tedy rozdíly?

Foto: Tom Kalous

Foto: Tom Kalous

Autor: Tom Kalous

specialista na fototechniku
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čem dostanu do fotky vše, co potřebuji. Zároveň vytváří

nezvyklou perspektivu a tím, že jsem k interpretovi blíž, se 

mohu dostat více do akce. Hlavním důvodem výměny byla ale 

světelnost f/1,8. Ta mě už tolik neomezuje v nastavení rych-

losti závěrky a dovolí mi jít o dost níže s hodnotou ISO.

Co na reportáže a eventy?

Zvažte zoomová skla, jako je Sony FE 24-70 mm f/2,8 GM

a Sony FE 70-200 mm f/2,8. Není to úplně lichotivé, ale zoom 

vám dovolí být při focení trochu lenivější. Zkrátka se tolik

nenaběháte a zachytíte vše, co potřebujete. Na druhou stra-

nu vás pevná ohniska donutí se nejen více hýbat, ale také být 

kreativnější a hledat si zajímavé úhly a kompozice.

Na tento typ focení bych si vzal pevnou Sony FE 35 mm f/1,4 

GM. Troufám si říct, že bych s tímto jediným objektivem uměl 

odfotit celou akci a dokázal bych být kreativní a zachytit dění 

v celcích, portrétech i detailech. No a pokud si tolik nevěříte, 

jděte do již zmíněných zoom objektivů, nebo si k tomu vezmě-

te třeba Sony FE 55 mm f/1,8 ZA Sonnar T. I já tohle sklo

vlastním a mám ho hodně rád. Je malé, robustní a vždy z něho 

dostanu perfektní obraz, který je ostrý jako břitva.

Krajinky a architektura

Zde se to dá pojmout různými způsoby. Jeden kolega fotí tyto 

žánry na ohniska 35 a 50 mm. Tvrdí, že je to složitější, ale per-

spektiva je hezčí. Podle mě je to právě o tom, jestli chcete být 

lenivější, nebo si s fotkou pohrát. Fotit krajinky však může být 

zajímavější, než si myslíte! Použili jste někdy delší sklo? Zkuste 

třeba Sony FE 100-400 mm f/4,5-5,6 GM OSS, kterým z krajiny 

hezky vypíchnete drobnosti a vytvoříte úplně jiný celkový

dojem.

Portréty s krémovým bokehem

Myslím si, že většina z nás má ráda hodně rozmazané pozadí. 

S tím vám pomůže zmíněný Sony FE 85 mm f/1,4 GM či nedáv-

no představený Sony FE 50 mm f/1,2 GM! Ten je i na plnou 

díru tak ostrý, že nebudete věřit vlastním očím. Zároveň nabí-

zí vysokou rychlost ostření. Mně osobně trochu vadí velikost 

a váha, ale fyzikální vlastnosti nijak obejít nejdou. Tak se pojď-

me těšit ze skvělých snímků, které tímto objektivem pořídíme 

a nerýpat se v detailech.

Foto: Tom Kalous
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Kouzelná placička

Zařízení na práci, zábavu i konzumaci – to je iPad. Ten se stal 

synonymem pro slovo tablet. Lepší prostě neexistuje. Dle 

zaměření a preferencí můžete vybírat hned z několika mo-

delů – iPad Pro, Air či mini. V praxi vás potěší dlouhá

výdrž, podpora a miliony aplikací všeho druhu. Osobně si 

svůj den nedokážu představit bez této kompaktní technické 

hračky. Doporučuji přemýšlet o vhodné velikosti, dle potřeb 

a velikosti rukou obdarovaného.

 

Pokud k iPadu připojíte Apple Pencil a vhodnou klávesnici, 

získáte prakticky mini počítač na doma i na cesty. Kdykoliv

v terénu pak stačí připojit váš oblíbený fotoaparát k iPadu, 

stáhnout fotky a pustit se do úprav. Pokud bude volná

chvíle, vyřídíte kancelářskou práci a ještě si můžete zahrát 

prima hry.

Spolehlivý a intuitivní

Pokud si myslíte, že bude třeba větší kalibr než iPad,

Macbook vás nezklame. Univerzální zařízení s intuitivním 

uživatelským prostředím. Nové čipy od Applu udělaly

z Macbooků nepřekonatelné stroje na dlouhodobou

a profesionální práci. Samozřejmostí je podpora všech

kreativních nástrojů a aplikací. Fotografie a video se vám 

budou editovat jedna báseň. Tohle je investice, které nebu-

dete litovat.  

Přísluško nebo domácí pomocník

Každého Apple uživatele potěší nový obal na MacBook, iPad 

nebo bezdrátová sluchátka. Když už je řeč o zvuku, rozhod-

ně nesmíme opomenout HomePod. Jedinečný reproduktor, 

který snadno a rychle rozezní celou vaši domácnost či kan-

celář. 

Stačí jen vybalit, připojit k WiFi a začít hrát. S akustikou se 

netrapte, HomePod hraje za všech okolností dobře, navíc 

ho propojíte i s chytrým osvětlení a pokud umíte anglicky, 

můžete se Siri zeptat třeba na čas, aktuální počasí nebo ji 

požádat, aby vám u vaření nastavila minutku 

Technik a Apple,  k terou letos chcete 

najít  pod stromečkem

Vánoce se nezadržitelně blíží a jistě už přemýšlíte, co svým 

blízkým nadělit pod stromeček. Nejen applím nadšencům 

udělá radost nová technika. Tady zkrátka nemůžete udělat 

chybu, a navíc je z čeho vybírat. Apple nám letos představil 

hned několik parádních novinek a opomenout bychom 

neměli ani spolehlivé stálice.
Autor: Filip Brož

externí redaktor
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Vysoká kapacita

a rychlost je

základem

Požadavky na paměťové

karty se neustále zvyšují 

a mít dostatečně rychlou 

kartu s velkou kapacitou 

je dnes základ. Mezi nej-

kvalitnější karty pro foto-

aparáty a kamery se řadí 

Lexar SDXC 128 GB 1667x 

Professional UHS-II s rych-

lostí čtení a zápisu až 250 

a 120 MB/s. 128 GB navíc 

stačí pro mnoho snímků 

ve vysokém rozlišení.

Objevujte se

Shimodou

Explore V2, tak zní název 

nejnovějších batohů Shi-

moda. Ve velikostech 25, 

30 a 35 l jsou primárně 

určené pro cestování po 

celém světě. Jak už jsme 

u Shimody zvyklí, nabízí 

spoustu vychytávek jako: 

perfektní ochranu, orga-

nizaci techniky díky Core 

Unit modulům, špičkové 

materiály, vysokou kvalitu 

zpracování a hlavně také 

neskutečné pohodlí pro 

nošení.

Tenba – váš 

věrný společník

S námi ověrenými braš-

nami a batohy značky 

Tenba máme dlouhodo-

bé pozitivní zkušenosti

a můžeme vám je jedno-

značně doporučit. Model

Tenba Messenger DNA 13

v novém provedení vám 

zajistí bezpečné a poho-

dlné přenášení techniky. 

Má také spoustu úložné-

ho prostoru a navíc je 

z kvalitních materiálů.

Cestujte

s Benrem

V nabídce stativů Benro 

naleznete spoustu růz-

ných cestovních stativů 

pro jakkoliv velký foto-

aparát. Benro MeFoto 

RoadTrip Pro 6v1 se vy-

myká všem. Díky tomu, 

že je z karbonu váží pou-

hých 1,37 kg, po složení 

má kompaktních 39 cm

a hlavně zastoupí šest 

funkcí v jednom: mono-

pod, tripod, BoomPole, 

selfie tyč, malý stolní

stativ a vysoký stojan na-

příklad pro 360° kameru.

Naše tipy

Mega př ísluško

Kvalitní příslušenství je základem každé foto a video 

výbavy. V naší nabídce proto naleznete naše Mega 

značky, za které můžeme dát ruku do ohně a které 

vás podrží v jakékoliv situaci.
Autor: Adam Kahánek

produktový manažer
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Očima fotografa

DG DN aneb Když Sig ma bere velikost 

bezzrcadlovk y vážně

Letos v září slavila Sigma celkem významné výročí. 

Už je to 60 let od založení této firmy, která je 

celosvětově známá nejen díky svému silnému 

zastoupení mezi největšími výrobci fotografických 

objektivů, ale také díky unikátním designům jejich 

fotoaparátů. Pojďme si o této značce říct něco víc.

Foto: Ondřej Vachek

Autor: Ondřej Vachek
specialista na fototechniku
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Očima fotografa

O
d roku 2012 se Sigma díky novému konceptu Global 

Vision doslova vyšvihla mezi přední fotografické

značky. Zaměření na špičkové zpracování a vynikající 

obrazovou kvalitu se osvědčilo jako skvělé rozhodnutí, které 

fotografové z celého světa ocenili, a tak jejich brašny stále čas-

těji obývají objektivy řad Art, Contemporary, či Sports.

Zpočátku se jednalo o skla tvořená pro tradiční digitální

zrcadlovky. S pozvolným nástupem bezzrcadlovek na trh si 

však vývojáři ze Sigmy uvědomili, že se jedná o trh, který 

není vhodné ignorovat. Postupně tedy adaptovali svá plno-

formátová zrcadlovková skla pro použití s bezzrcadlovkami 

Sony s bajonetem E. Stále se však jednalo pouze o adapto-

vané objektivy.

L-aliance

Až v několika posledních letech se Sigma konečně vrhla na 

vývoj objektivů specificky určených pro bezzrcadlovky.

Jedním z hlavních rozhodovacích faktorů bylo samozřejmě 

založení takzvané L-aliance spojující společnosti Sigma,

Panasonic a Leica, což přineslo fotografům na výběr hned ze 

tří výrobců fotoaparátů a objektivů, které jsou mezi sebou 

navzájem kompatibilní díky využití jednotného bajonetu L.

Kompaktnější a lehčí se zachováním 

obrazové kvality

Označení nových skel určených přímo na těla bezzrcadlo-

vek je u Sigmy písmeny DN (Digital Neo). Tyto objektivy

využívají blízkosti obrazového snímače a bajonetu. Díky

tomu je lze navrhovat kompaktnější a lehčí bez ústupků na 

obrazové kvalitě.

Jedním z prvních objektivů aktualizovaných pro nový L bajo-

net byla “pětaosmdesátka” se clonou f/1,4 v sérii Art, která 

byla předtím dost velká a těžká. Nová verze s označením

85 mm f/1,4 DG DN Art byla znatelně kompaktnější a lehčí 

při zachování vynikajících optických vlastností a rychlého 

automatického zaostřování. Co je skvělou změnou oproti 

předchozím modelům, je zakomponování clonového krouž-

ku přímo v těle objektivu. To ocenil nejeden fotograf.

Další DN objektivy v této Art sérii stojící za zmínku jsou

například 105 mm f/2,8 MACRO, či nejčerstvější kousek

35 mm f/1,4. Sigma myslela i na jiné bajonety, a tak jsou je-

jich nové DN objektivy dostupné i na bajonet E fotoaparátů 

a videokamer Sony.

I-series, malé rozměry, velký snímač

Mnohé fotografy k bezzrcadlovkám táhnou především menší 

rozměry a nižší hmotnost v porovnání s konkurenčními

zrcadlovkami. Avšak tuto výhodu neguje nasazení velkého

a težkého objektivu na malý a lehký fotoaparát. Sigma na to 

odpověděla vydáním stručně řečeno podkategorií spadající 

pod Contemporary objektivy, I-series. Psáno s velkým I, ne

s malým L. 

Íčkové objektivy nejsou zaměřené na tu nejlepší světelnost

a nejtenčí hloubku ostrosti. V nabídce jsou ve clonách f/2

a více. Díky tomu jsou však opravdu drobné a perfektní pro 

fotografa, který chce ten nejmenší set při zachování velkého 

snímače. V této sérii Sigma do světa vypustila prozatím tyto 

čtyři objektivy: 24 mm f/3,5, 35 mm f/2, 45 mm f/2,8 a 65 mm 

f/2. V budoucnu budou dostupné i 90 mm f/2,8 a 24 mm f/2.

Sjednocené celokovovým tělem, precizním zpracováním,

podobným designem a integrovaným clonovým kroužkem. 

Tyto objektivy jsou jasně rozpoznatelné a nezaměnitelné.

Opticky si vedou výborně s minimem nežádoucích aberací. 

Automaticky zaostřují rychle a na těle fotoapatátu fotografovi 

zápěstí neutrhnou. V neposlední řadě jsou na své provedení 

nabízené za příjemnou cenu.

Jak je to se zoom objektivy? 

Standardní 24-70mm f/2,8 Sigma Art na E a L těla nabízí, jsou 

však stále relativně velké a těžké. To je ovšem cena za široký 

rozsah ohniskových vzdáleností a velké f/2,8 clony. Sigma

28-70 mm f/2,8 DG DN je tím pádem ideální volba pro člověka, 

který si chce zachovat kompaktní rozměry a f/2,8 světelnost. 

Objektiv je navržen, aby byl dle možností co nejmenší. Za

použití nového TSC polykarbonátu odolného proti tepelným 

změnám si udržuje precizní zpracování kovových těl bez

přidané hmotnosti. 

Jak je vidět, Sigma bere bezzrcadlovky opravdu vážně a já už 

se těším na jejich další kousky.

Foto: Ondřej Vachek
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Soutěžte s námi

Každá splněná v ýzva vás posune v ýš

Rok s Megapi xelem

Jiří Šimůnek / Ostrov / Téma: Svět z ptačí perspektivy

Lenka Adamová / Přátelství uprostřed Paříže / Téma: Portrét ve street Štěpánka Jáchymová / Š. / Téma: Autoportrét

Naše celoroční soutěž je poskládaná z různých témat a žánrů. Je to občas trochu výzva, 

ale jak jinak bychom zjistili, kdo je nejlepší fotograf a videomaker roku! Přihlaste své fotky 

nebo videa do soutěže Rok s Megapixelem a vyhrávejte každý měsíc hodnotné ceny. 

Zároveň tak sbíráte zkušenosti, ale také body do hlavního celoročního finále.

Oporou vám budou naše tématické 

články, rozhovory, workshopy a besedy

s garanty jednotlivých kol.

Posouvejte s námi svou tvorbu dál.
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Rozhovor

Lukáš

Vedoucí brněnské

prodejny

„Na mé práci mě nejvíce baví, 

že žádný den není stejný jako 

předchozí a nemusím sedět 

každý den ve stejné nudné 

kanceláři, ale naopak mohu 

sdílet prostor a především 

svůj čas s lidmi, na kterých mi 

záleží a kteří sdílí moje nadše-

ní a vizi.“

Kateřina

Junior účetní

„Nejvíc mě baví, že sem můžu 

každý den docházet. Předtím 

jsem měla nonstop home 

office a to nebylo nic pro mě. 

Dále mě baví kolektiv a různo-

rodost práce. V předchozí 

práci jsem dělala v podstatě

3 činnosti dokola a občas 

jsem se nudila. Na nudu tady 

nemám čas. :)“

Adam

Produktový

manažer

„Práci v Megapixelu mám rád 

jednak díky skvělé partě lidí, 

se kterou mám možnost pra-

covat, ale také proto, že jsem 

velmi blízko svým koníčkům. 

Navíc nemohu říct, že by má 

práce byla monotónní, každý 

den mě zkrátka čekají různé 

výzvy.“

Nikola

Marketingová

specialistka junior

„Přála jsem si mít práci, do

které se budu každý den těšit

a v Megapixelu jsem ji našla. 

Dny tu utíkají díky smyslupl-

ným úkolům, které mě baví. 

Každý den se navíc potkávám 

se skvělou partou kolegů a lidí, 

se kterými nás spojuje nejen 

láska k focení.“

Ondra

Videomaker

„Na práci v Megapixelu miluju 

svobodu tvořit! Tvorba videa

a fotek je mému srdci nejbližší. 

Dále pak možnost vyzkoušet 

jakoukoliv techniku, na kterou 

následně můžu natočit video-

recenzi a předat divákům svůj 

úhel pohledu, jak se mi s danou 

technikou pracuje.“

Andrea

Specialistka

na fototechniku

„Bezpochyby mě baví různoro-

dost mé práce! Obecně se

považuji za velmi vnímavého

a přátelského člověka, proto 

bych na první místo dala komu-

nikaci s klienty nebo mými

spolupracovníky.“ 

Poznejte t ý m Megapi xel

Jsme kolegové, přátelé a hlavně jsme Mega tým. Společně utváříme nejen místo, kde 

můžete nakoupit, ale také komunitu lidí se stejnou vášní. Rádi bychom vám postupně 

představili jednotlivé pixely, které dohromady tvoří Megapixel. Zeptali jsme se 

kolegů, co je na jejich práci nejvíce baví. Tady jsou jejich odpovědi.
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C
hystáte se na akční lyžovačku nebo si jedete odpoči-

nout do wellness hotelu a budete chodit na malé

procházky zasněženou krajinou? Plánování začalo a vy 

možná přemýšlíte, co si vezmete s sebou. Dovolte mi, abych 

vám trochu poradil a třeba vám tím i ušetřil pár starostí.

Akční zima v hledáčku

Pokud jste dobrodruzi a chcete si odvézt akční video, určitě si 

s sebou nezapomeňte vzít akční kameru. Já doporučuji DJI 

Osmo Pocket nebo Action. První zmíněný, Osmo Pocket je

mini stabilizátor s vestavěnou kamerou. Je kompaktní a umí 

pořizovat fotky o rozlišení 12 Mpx. V čem ale vyniká, je per-

fektně stabilizované video v rozlišení až 4K a 60 snímků za 

sekundu, což vám dovolí záběry až 2× zpomalit. Má také malý 

náhledový displej, takže v reálném čase vidíte, co právě natá-

číte.

Druhé zmíněné, DJI Osmo Action, je akční kamera, která je 

oproti Osmo Pocket mnohem odolnější (vydrží i -10 °C). Nabí-

zí také 12Mpx fotky, 4K s 60 snímky za sekundu a RockSteady 

stabilizaci. Ta je parádní, ale stabilizaci na Osmo Pocket se to 

Jak na video ze zimní dovolené

Zimní radovánky jsou před námi a dobrodružství, 

které nás čeká si zaslouží zaznamenat. Pojďme se 

podívat na techniku, kterou byste si měli sbalit do 

batohu, abyste si odvezli hezké video a památku 

na zimní dovolenou.

Foto: Tom Kalous

Autor: Tom Kalous

specialista na fototechniku
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nevyrovná. Velkým plus u Action je slow motion video. Ve 

FullHD můžete natáčet až 240 snímků za sekundu a video tak 

následně zpomalíte až 8×! Obě kamery DJI Osmo jednoduše 

propojíte s aplikací ve vašem mobilním telefonu a vytvořené 

fotky i videa můžete ihned sdílet s rodinou i kamarády.

Video z mobilu jako od profíka

U DJI ještě chvíli zůstaneme. Říkáte si, že nepotřebujete další 

foťák či kameru, že si vystačíte s mobilem? Jasně, ale vždycky 

to video můžete posunout o krok dál. Když si pořídíte mobilní 

stabilizátor DJI OM 5, otevřou se vám najednou další možnos-

ti, jak zapojit svoji kreativitu. OM 5 totiž nabízí různé chytré 

funkce – Panorama, Story Mode, DynamicZoom, Timelapse 

nebo SpinShot. Tyto módy vám pomohou posunout video na 

úplně jinou úroveň.

Nepodceňujte kompakty

Pokud toužíte po profesionálnějším přístroji, určitě omrkněte 

sekci Digitální kompakty. Já osobně poslední dobou zvažuji 

nákup takzvaného run ‘n gun foťáku, který je malý a lehký, 

takže ho strčím do kapsy. V mém hledáčku je Sony RX100 VII, 

univerzální pracant nabušený všemi možnými funkcemi

a technologiemi. Na kompakt má až neuvěřitelný ohniskový 

rozsah 24-240 mm se světelností f/2,8 – f/4,5! 

S objektivem, kterým Sony RX100 VII disponuje, nemusíte

nikam chodit. Prostě si všechno přitáhnete zoomem. :) Jeho 

ostřící systém hravě najde lidské oko, sleduje tvář, a dokonce

rozpozná zvířecí oči. Navíc skvěle natáčí. Máte možnost pou-

žívat 4K ve 30 snímcích za sekundu nebo FullHD 120 snímků, 

a to vše s aktivní stabilizací. Bonusem je hledáček, vstup na 

mikrofon pro zachycení toho nejlepšího zvuku, barevné profi-

ly na video, výklopný displej a tak dále. Je to jasný favorit.

Příslušné přísluško

Technikou jako takovou to samozřejmě nekončí. Rozhodně 

budete potřebovat brašnu nebo fotobatoh, do kterého 

všechnu techniku uložíte. U nás v Megapixelu máme velký

výběr, ale my jsme si nejvíce oblíbili značky Tenba a Shimoda. 

Tenba vyrábí městské typy brašen a batohů, Shimoda naopak 

vychází vstříc outdoorovým nadšencům.

V megapixelu najdete malé brašny na kompakty a pár baterek 

i velké 60litrové batohy, do kterých se sbalíte na 3denní

túru a vaše technika při tom bude jako v bavlnce. Jestli máte

představu, co by měl váš nový batoh splňovat, máte napůl 

vyhráno. Pokud ne, tak se u nás zastavte a my vám s výběrem 

rádi pomůžeme. Všechny batohy máme vystavené, takže si 

můžete vyzkoušet, jak se vám do nich vejde vaše technika

nebo jak vám sedí na zádech.

Na horách je zima, proto byste neměli zapomenout na štávu, 

samozřejmě mám na mysli tu pro vaše zařízení. Základem

je dostatek náhradních akumulátorů a případně mít v záloze 

power banku. Tak si užijte dovolenou i její dokumentování,

o které se s námi můžete podělit v naší Galerii.

Foto: Tom Kalous Foto: Tom Kalous
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