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Proč je tolik důležité udělat ono správné 

rozhodnutí při výběru fotoaparátu?

Pokud jsme již udělali pevné rozhodnutí, kdy se chceme stát 

pány našich budoucích fotoaparátů, je velmi důležité projít 

procesem nejlepšího možného výběru. Na trhu existuje 

spousty modelů, konstrukčních řešení a různých značek 

fotoaparátů. 

Nemá smysl chodit kolem horké kaše, ale musíme si přiznat, že 

některé fotoaparáty jsou spíše marketingovou zbraní, kde její 

největší síla končí u papírově psaných hodnot. Na jaké 

fotoaparáty se zaměřit a kterým se raději vyhnout? Na trhu 

existuje dvojice velice spolehlivých a velmi známých výrobců, 

s kterými je radost držet pohromadě. Samozřejmě se setkáme 

i s jinými špičkovými výrobci, ovšem tam může být výběr 

poněkud komplikovanější.  

Také si řekneme, jestli je zrcadlovka tou jedinou volbou, neboť 

fotografovat se dá i z jiných zařízení, také ve špičkové kvalitě. 

Kromě konkurenčního souboje hraje hlavní roli spousta 

dalších faktorů. Těmi začneme a rovnou si zodpovíme 

základní otázky. 

Málokdo by řekl, že jednu z nejzákladnější rolí, budou 

při našem rozhodování, hrát naši kamarádi a okolí :-) 



Cesta k dokonalému fotoaparátu

Položme si otázky: 

Jak je to s těmi výrobci? 

Jaké mám kolem sebe fotografické nadšence? 

Jsem ochoten nést na cestách těžší foťák? 

Kolik mohu investovat? 

Chci se zabývat výměnou objektivů? 

Otázek může být plno, pro každého je důležitější jiná, ale pro lepší 

pochopení si zodpovězme alespoň těchto pár otázek. 



Cesta k dokonalému fotoaparátu

Můžeme si vyjmenovat několik výrobců fotoaparátů. Jaký 

benefit nám přináší konkurence mezi nimi? 

 

Mezi nejznámější výrobce patří především: 

 

NIKON 

CANON 

SONY 

FUJIFILM 

PANASONIC 

KODAK 

OLYMPUS 

PENTAX 

 

Samozřejmě nejsilnějšími lídry jsou již po mnoho let NIKON 

a CANON. U těchto výrobců máte vždy jistotu, že dostanete 

za své peníze velmi kvalitní výrobek. 

 

Rozdílů mezi nikonem a canonem je opravdu minimálně, 

každý rok vydávají oba výrobci několik nových modelů 

a po parametrové stránce jsou téměř shodné. Jeden velký 

rozdíl tu přece jen je. 
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Canon VS Nikon 

Canon má téměř u každého  konkurenčního komponentu 

s Nikonem, o něco nižší cenu. Je to sice nepatrná částka, ale 

při nakupování objektivů bychom mohli nějakou pěknou 

částku ušetřit. 

Nikon má zas ten benefit, že instaluje do svých fotoaparátů 

(zrcadlovek) nepatrně větší čipy. I když se jedná řádově 

o mikrometry, tak i tak dostaneme lepší výsledek s vyšším ISO. 

Dovolím si tvrdit, že Nikon má nepatrně lepší obrazový výstup 

a o něco přesnější ostření. Ovšem toto platí pouze u levnějších 

modelů zrcadlovek. Ty dražší jsou v obou případech na velmi 

špičkové úrovni. 

Teď ten největší benefit pro všechny Canoňáky. Je to vcelku 

až neuvěřitelné, ale Canon se snaží inovovat s každým 

modelem i obrazový procesor. Ten se stará o zpracování 

surového formátu, který vytvoří snímací čip a soustava 

mikroprocesorů. 

Proč je obrazový čip důležitý? 

Ten nám zajistí nejen překrásné fotky, ale také nahrávání videa. 

Umožní nám vyšší rozlišení záznamu a také rychlejší průtok 

obrazových dat = kvalitnější barvy a plynulost obrazu. 
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Canon VS Nikon 

Canon má na trhu již několik modelů, které umí natáčet do 4K 

rozlišení, což je opravdu velký benefit. Nikon takový čip, 

"EXPEED5", vydal teprve u dvou dražších modelů (D5 a D500). 

V roce 2017 by měla přijít na trh zrcadlovka střední - vyšší třídy 

D7300, která tento nešvar napraví. 

Již několik let pozoruji, že studenti z filmových škol pracují 

spíše s Canonem. Rovněž se to dá říci i o režisérech 

a kameramanech. 

Nicméně, pokud zůstaneme ještě nějakou chvilku u těchto 

dvou výrobců, je na čase si říct, proč je důležité zapřemýšlet 

o našich foto přátelích :-). 

Když vybíráme fotoaparát, jistě již někdo z našeho okolí bude 

také fotit. Krom fotoaparátu potřebujeme dokoupit i objektiv 

a ten je velmi drahý. 

Zkusme si zjistit, kdo z našeho okolí fotografuje a hodit 

nenápadnou sondu, jakou značku používají. Když bude 

převaha Canoňáků, kupte si také Canon. V opačné situaci 

volte Nikon.

Proč?
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Canon VS Nikon 

Pokud máte dobré vztahy s přáteli, jistě si budeme moci nějaký 

ten objektiv zapůjčit. 

Může se totiž stát, že Váš fotografický žánr budou portréty. 

Vy budete mít objektivy od 35 do 70 mm. Najednou se Vám 

naskytne příležitost, nafotit interiéry pro firmu, která Vám za to 

zaplatí. Jenže vy si nebudete chtít jen pro tuto příležitost 

kupovat drahý objektiv. Můžete požádat kamaráda o zapůjčení 

jeho 10 mm objektivu. 

U ostatních výrobců je toto téměř nemožné. Byla by to velká 

náhoda, kdybychom měli v okolí nadšence fotoaparátů Sony či 

Pentaxu. 

Je na čase nakouknout do zákulisí jiných výrobců. Podíváme 

se na pár zajímavých funkcí, které nikdo jiný nenabízí a také si 

řekneme, pro jaké účely jsou fotoaparáty sestavovány. 

 Povíme si, jestli je zrcadlovka vhodná pro každého. Dnešní trh 

nabízí totiž mnohem menší přístroje s poměrně špičkovým 

výstupem. Tyto fotoaparáty mají ovšem své limity. 
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Nechceme věčně nést váhu těžkého fotoaparátu? 

Následující řádky nám otevřou poněkud širší cestu, 

kde můžeme přijít na chuť i mnohem kompaktnějším tělům 

fotoaparátů. Ještě před pěti lety bych byl ve výběru kompaktu 

skeptický, ovšem dnešní doba je zcela jiná. 

Máme za sebou poněkud nezdařilý "boom" ultrazoomových 

fotoaparátů, kde se těla tvářila jako zmenšeniny zrcadlovek. 

Problém byl ale v tom, že uvnitř těchto těl se nacházely velmi 

malé CCD čipy, které nejsou nikterak kvalitní. Když dáte před 

takovýto čip objektiv, který je složen třeba i z 18 optických 

čoček, výsledná kvalita obrazu byla mnohdy velmi tristní. 

Nemluvě o hodnotách ISO, kde se ISO nad 400 jevilo velmi 

nepoužitelně. Zkrátka hromádka barevného zrní. 

Dnešní doba kompaktům přeje. Konečně se mluví o těch 

správných parametrech jako je světelnost, velikost čipu 

a to bohatě stačí ke spokojenému fotografování. 

V následujících řádcích si ukážeme dva velmi špičkové 

kompakty. Jeden bude cenově dostupnější, ten druhý zase 

na velmi vysoké úrovni. Ani fotograf profesionál 

by se za takovýto kompakt nemusel stydět :-). 



Kompaktní rozměry

Objasněme si, proč je pro nás důležitý snímač (čip). 

Bohužel, každá firma se snaží co nejvíce prodat. Zjišťují 

požadavky zákazníků a s 30MPX fotoaparáty se najednou

roztrhl pytel. Sám jsem v této době zaznamenal, že snímky byly 

najednou o něco více zašuměné, nebyly tak krásně vybarvené 

a dynamické. Proč? 

Odpověď je jednoduchá. Na malý snímač se sice vejde 

nespočet malých pixelů, ale čím více jich je, tím musí být 

logicky menší. Menší pixel je náchylnější a nesnese příliš 

vysoké napětí, čili když na něm zvýšíme ISO = zesílíme napětí 

na snímači, výsledek je takový, že se snímek zašumí i při 

nízkých hodnotách. 

Vždy se všímejme dvou základních parametrů. Jedním z nich 

je velikost snímače. Uvádí se v palcích. Označení nám samo 

o sobě nic moc neřekne. Podívejme se tedy a velikostní 

tabulku jednotlivých čipů. 



Kompaktní rozměry

Měl jsem možnost otestovat dva skvělé fotoaparáty, které 

přesně splňují ta nejlepší možná kritéria náročného fotografa. 

Podívejme se na tyto fotoaparáty: 

Sony CyberShot DSC-RX100  (světelnost od F1.8) 

Naprosto skvělý malý foťáček s velmi dobrým 1“ čipem 

a výbornou světelností od F1.8. Ostří velmi rychle a přesně. 

Čip není sice největší, ale v praxi podal velmi dobrý výkon. 

Oproti mé zrcadlovce Nikon D5100 umí mnohem ostřejší 

a lépe prokreslené krajinky, na vyšší clonové číslo. Výhodou 

tohoto kompaktu je velmi kvalitní a rychlý obrazový procesor, 

který fotografii vyžehlí do úžasného výsledku. 

Cena do 10 000,- 
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PANASONIC LUMIX LX100 (Světelnost od 1.7 do 2.8) - cena 

sice vyšší, ale je to doopravdy velmi výkonný stroj s velkým 4/3“ 

čipem. 

Větší čip, relativně vysoké použitelné hodnoty ISO (800) 

a velmi rychlé a přesné ostření, což je ideální na fotografování 

pohybu :-). Tento fotoaparát se skvěle hodí i pro natáčení videí. 

To lze zaznamenat až v rozlišení 4K (3840 x 2160 bodů). 

Musím uznat, že pořizování videí mě velmi mile překvapilo. 

Fotoaparát je osazen výkonným obrazovým procesorem 

a velmi citlivým stereo-mikrofonem, takže získáme dokonce 

lepší záznam, než kdybychom natáčeli ze střední třídy 

zrcadlovek, které ani 4K rozlišení nemají. 

Fotoaparát doporučuji především fotografům, kteří chtějí 

mít přístroj neustále po ruce a nepotřebují měnit objektivy. 

Na profesionální účely s určitou jedinečností fotografa bych 

zůstal jednoznačně u zrcadlovky. 

Cena do 16 000,- 



Kompaktní rozměry

Všimněme si, že jsme zmínili kompakty od výrobců SONY 

a PANASONIC. To není vůbec žádná náhoda. Pro určitý okruh 

lidí, mohou být tyto značky to nejlepší možné řešení a to i v poli 

zrcadlovek. 

Nedávno jsem se zúčastnil jedné přednášky na téma "foto- 

video technika" a musím říct, že kdybych se zaměřoval spíše na 

natáčení videí, jednoznačně volím značku PANASONIC. 

Konkrétně model GH4, který stojí kolem 30tis., vyhrál souboj 

s profesionální kamerou za 300tis. Neuvěřitelné! :-). 

Z toho tak trochu plyne, že i ve světě fotografií budou tyto dvě 

značky pravděpodobně nejlepší volbou. Jejich síla je 

v neustálém pohybu vpřed. Každý rok instalují nejnovější čipy 

a procesory a tím si získávají širší publikum. 

Canon a Nikon je v tomto ohledu trochu konzervativnější. 

Po ta dlouhá léta, co jsou na trhu, je tu přibližně jen 5 až 7 

generací čipů a snímačů. Ovšem za cenu nejvyšší kvality 

a výborné uživatelské podpory. 
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Pokud pomineme pár kompaktů, které jsme pěkně vychválili, 

ukážeme si další tři cesty k dokonalému fotoaparátu. 

Budou to fotoaparáty s výměnnými objektivy: 

Systémové kompakty 

Zrcadlovka s APS-C snímačem 

Zrcadlovka s FULLFRAME snímačem 

Systémové kompakty jsou fotoaparáty, které kombinují 

vysoký výkon zrcadlovek s malými rozměry kompaktů. Nemají 

sklopné zrcátko ani optický hledáček, a tak mohou být výrazně 

menší a lehčí, než klasické zrcadlovky. A cena je často nižší 

nebo srovnatelná s klasickou zrcadlovkou. 

Menší velikost 

Cenová dostupnost 

Modernější funkce (wifi, gps, ovládání telefonem) 

Plně manuální režim 
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Zrcadlovka s APS-C snímačem je vlastně také jen obyčejný 

fotoaparát. Jen používá k zobrazení scény v hledáčku ono 

zrcadlo. Také se můžeme setkat s pojmem jednooká 

zrcadlovka a to nám říká, že je zrcátko sklopné. Díky němu 

může být jak expozice, tak náhled v hledáčku stejný. A to díky 

jednomu oku, respektive objektivu. 

 

Pokud tedy použijeme objektiv s širokým záběrem na krajinu, 

náhled v hledáčku bude díky zrcátku stejný. Stejně tak, pokud 

nasadíme objektiv na větší vzdálenost, náhled bude opět 

odpovídající výsledné fotografii. 

 

Zrcadlovky mají opravdu velký čip a dělají překrásně ostré 

fotky. Díky vhodným objektivům umožňují i krásně rozmazané 

pozadí. 

 

Proč APS-C? To je označení pro zmenšenou verzi 

kinofilmového formátu. S tím souvisí i takzvaný CROP FAKTOR, 

kde se ohniska objektivů přepočítávají násobkem, 

přibližně 1.5 x hodnota ohniska.  

100 % spolehlivost 

Velký výběr objektivů 

Ergonomie 

Velmi vysoká kvalita obrazu 



Cesta k dokonalému fotoaparátu 2

Zrcadlovka s FULLFRAME (FF) snímačem je téměř plně 

profesionální fotoaparát. Osobně bych tento typ zrcadlovky 

doporučil spíše velmi pokročilým fotografům. Dnešní modely 

mají sice velmi intuitivní ovládání, ale i tak je zde velké riziko, 

že amatérský nadšenec plně nevyužije fullframový potenciál.

36x24 mm - to je přibližná velikost snímacího čipu. To už je 

vcelku pořádný obr, že? Krom toho, že se na snímací čip, díky 

jeho velikosti, vejde mnohem více pixelů, mohou být jednotlivé 

pixely i nepatrně větší. K čemu je to dobré? 

Větší pixel = mnohem snadnější a efektivnější zesílení ISO. 

Můžeme zesilovat, respektive zesvětlat fotografii i do vyšších 

hodnot (ISO 3200), kde pojem šum téměř neexistuje. 

Dalším benefitem je absence CROP FAKTORU. To znamená, 

že pokud budeme chtít fotografovat interiér na široké ohnisko, 

bude nám plně postačovat ohnisko kolem 17 mm. 

U APS-C by toto ohnisko odpovídalo 25,5 mm.

100% spolehlivost 

Velký výběr objektivů 

Ergonomie 

Velmi vysoká kvalita obrazu 



Doporučujeme klasiku

Obecně lze doporučit konkrétní modely fotoaparátů. 

Nadšený začátečník

D5100 

D3200 

D3300 

D3400 

 

D5200 

D5500 

D7200

EOS 100D 

EOS 700D 

EOS 600D 

   EOS 1200D 

 

EOS 70D 

EOS 80D 

EOS 760D

Zkušený fotograf
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