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Editorial
Milan Škoda

Vážení a milí,
je to přesně deset let, co se během 
jednoho dne – 17. listopadu 2002 – 
celá prodejna přesunula do nových 
prostor paláce Langhans. Moc 
dobře si na to náročné stěhování 
vzpomínám. Zaměstnanci běhali 
s papírovými krabicemi plnými 
fotoaparátů a dalších věcí přes 
ulici sem a tam, abychom mohli 
nejbližší pracovní den otevřít 
a prodávat. Deset let fungování 
v paláci Langhans jsme si před pár 
dny připomněli firemní akcí, kde 
jsme vše pořádně oslavili. Mně se 
navíc právě toho 17. listopadu 2012 
podařilo dokonat ještě jeden sen, 
a totiž vytvořit a slavnostně otevřít 
prestižní místo pro prodej Leica 
fotoaparátů, tzv. Leica Boutique. 
Je to jediné oficiální místo v České 
republice, kde naleznete maximum 
toho, co významný německý 
výrobce může nabídnout. Tím ale 
naše úsilí posouvat úroveň Centra 
FotoŠkoda rozhodně nekončí. 
Nápadů je stále dost a i příští rok 
nás čeká hodně změn. Těším se 
na vaši návštěvu.

Milan Škoda

na začátek



Asi vůbec nejslavnější fotografie tehdy vedoucího fotoreportéra Mla-

dého světa Miroslava Hucka působí vesele až bláznivě. Vznikla však  

na Pražském hradě v době, kdy začínala tuhá normalizace a nikomu 

moc do smíchu nebylo. Rozepjatá křídla starého pána tak dostávají 

v kontextu doby docela jiný význam.

Fotograf Miroslav Hucek se k panu Mako-

vičkovi, muži na fotografii, dostal až v roce 

1972, více než padesát let poté, kdy tento 

roztomilý podivín poprvé zamával svými 

podomácku vyrobenými křídly. Hucek na 

začátku sedmdesátých let minulého stole-

tí chodíval s přáteli a malou dcerou na pro-

cházky po Hradčanech a v jedné trafice 

u Arcibiskupského paláce objevil prodejce 

pohledů a veterána z první světové války 

Makovičku. Svéráznému vynálezci, který 

si svá křídla nechal patentovat a v první 

polovině čtyřicátých let se s nimi dokonce 

dostal i na stránky novin a do filmových 

týdeníků, bylo v té době už přes sedm-

desát let. Přesto se ale nakonec nechal 

přemluvit, ještě jednou si připnul křídla, 

vylezl na malý stolek a naposledy se po-

kusil uskutečnit svůj velký sen. Pan Mako-

vička sice létat nedokázal, jeho fotografie 

ale obletěla celý svět a stala se jakýmsi 

trademarkem fotografické tvorby Mirosla-

va Hucka. Vlastně tak trochu symbolizuje 

touhu po svobodě, odvahu a životní sílu 

obyčejného člověka, o kterou se Miroslav 

Hucek vždycky nesmírně zajímal. –

Křídla pana Makovičky

z historie
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MIROSLAV HUCEK

Významný představitel české 

humanisticky orientované 

reportážní fotografie.

—

Poté, co odešel ze studia fotky 

na FAMU, kde se odmítal smířit 

s autoritativním vedením tehdejších 

pedagogů, se živil u filmu jako 

asistent kamery. Brzy však přišel 

na to, že práce fotoreportéra mu 

bude sedět daleko víc. V roce 1962 

nastupuje jako redaktor do Mla-

dého světa, v roce 1963 se stává fo-

toreportérem a v roce 1967 dokonce 

vedoucím fotoreportérem. V roce 

1975 pod tlakem normalizace 

odchází a ve svobodném povolání 

nachází nové možnosti práce. Jeho 

snímky tak v době, kdy nebyla po-

volena svoboda projevu, vypovídaly 

alespoň o svobodě člověka.

Leica M, Super Angulon 

3,4/ 21 mm, film NP7, 

voláno Rodinalem
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VÁŠ NÁZOR
—
co si myslí fanoušci

Centra FotoŠkoda  

na Facebooku

ZLOSYN REVOLT

Batman: Počátek

—

JIŘÍ HŘEBEČEK

Dobří holubi se vracejí

—

DANIEL KALINA 

... a takhle se létalo tenkrát, kdy RedBull ještě nedával 

křídla.

—

LUKÁŠ TETENKA

Všichni jste blázni, jenom já jsem letadlo :D

—

MICHAL BRAHMAN HRON

Letím za Wrightovými ukázat jim nový prototyp!

—

MIROSLAV CHÝLE

... letadélko z tkáně...

—

PAVEL RAMERT

Prezentace nového stroje pro ČSA: zaujme osobním 

přístupem ke každému cestujícímu a velmi nízkou 

spotřebou leteckého benzinu.

—

MIROSLAV BUREŠ 

Anděl počátku 20. století

—

MAJDALÉNA BEZEJMENÁ 

Poté co explodovala sopka Eyjafjallajökull, byla 

nucena řada lidí vynaložit vlastních sil pro přesun do 

vzdálenějších končin. Bohužel řada občanů, kteří se 

rozhodli pro zde vyobrazený způsob dopravy, ještě 

stále do svého cíle nedorazila.

—

DUŠAN KOLÁŘ

Střevíce mám došité a teď hurá za princeznou 

Jasněnkou

—

JAN FIKACEK

A takhle jsem se rozletěl po naší rodné zemi, abych 

vše viděl hezky shora. A říkám vám, jsme v prdeli.

—

TATYANA GRIMBERG

I believe I can fly

I believe I can touch the sky

I think about it every night and day

Spread my wings and fly away :))

—

PAVEL PĚTROŠ

Jára Cimrman právě testuje svůj létací stroj inspiro-

vaný ptačí říší...

slovníček

Naopak pro fotografování v horších světelných podmínkách se doporučuje zvolit 

film s ASA 400. Existují samozřejmě filmy s citlivostí mnohem větší, ty už však 

využívají především profesionálové. Citlivost filmu je ale jen jedna ze tří veličin 

ovlivňujících expozici, těmi dalšími jsou clona a čas. Obecně platí, že dvojnásobná 

citlivost filmu umožňuje zkrátit expoziční čas na polovinu a navýšit clonu  

o jedno clonové číslo. Spolu s ASA se na krabičce filmu uvádí také německý  

DIN (Deutsche Institut für Normung), což je pouze jiné označení téhož  

(100 ASA = 21°DIN, 400 ASA = 27°DIN). 

Citlivost ASA
Hodnota vyznačená na kinofilmu určující jeho 

citlivost na světlo. Platí, že čím víc světla na 

fotografování máme, tím menší může být hodnota 

ASA použitého filmu. Pro běžné fotografování za 

denního světla se hodí filmy s hodnotou ASA 200, při 

hodně slunečném počasí postačí i ASA 100. 
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Spolu s fotografem Tomášem Lébrem stojíte 

za uměleckou značkou IndustryArt, která 

se specializuje na fotky z průmyslového 

prostředí. Čím vás tato místa zaujala?

Před více než deseti lety, kdy jsem s fo-

cením kladenského industriálu začínal, 

byly dnes z větší části přístupné areály 

pro veřejnost uzavřené. Přitom zasaho-

valy téměř do centra města. Když jsme 

se do střežených areálů dostali, byl je-

jich vnitřek nesmírně působivý. Zvenku 

jsou na první pohled špinavé a zdevas-

tované, ale když se dostanete dovnitř, 

najdete klid pohlcený přírodou, létají 

tam ptáci. Bylo to velké dobrodružství, 

chodili jsme tam ve dne v noci. Postup-

ně mě napadlo začít tato místa fotit.

Na stránkách IndustryArt.cz stojí, že fotíte 

„naším“ způsobem. Co si pod tímto pojmem 

máme představit?

Znamená to být vždy o krok před sou-

časnými fotografickými trendy. Poměr-

ně dlouhou dobu jsme vytvářeli digitální 

fotky, jež měly pokročilé postprodukční 

úpravy, u neprofesionálních fotografů 

v té době neobvyklé. Zakládali jsme si 

na digitální preciznosti, takže jsme si po-

řídili nejvyspělejší digitální techniku. Ne-

chtěli jsme mít žádné limity. Jenže jsme 

digitál vyčerpali. Následně jsme s Tomá-

šem připravovali výstavu pro fotografa 

Jiřího Hankeho, který má na Kladně 

svou galerii, a nazvali jsme ji Analogem. 

V odklonu od digitální techniky jsem teh-

dy fotografie zpracovával na instantní 

filmy. Tomáš fotil na Hasselblad 6 × 6, 

na negativ. K instantnímu filmu a Pola-

roidu jsem měl nejdřív odmítavý postoj, 

ale pak mi ho půjčil kolega z práce a Po-

laroid mě okouzlil. Focení s ním bylo 

vzrušující. Kromě klasických integrálních 

anebo peel-apart filmů jsem nedávno 

náhodou na internetu sehnal balení 

vzácných filmů 9 × 12 Polaroid do velko-

formátové kamery a v práci jsem si půjčil 

ten správný foťák. Zkoušel jsem něco 

fotit a moc se mi to líbilo. Nechci však 

tvrdit, že bych u této techniky zůstal.

Kam dál se tedy chcete posunout?

Plánuji fotit industriál na černobílý ne-

gativ, který si můžu doma sám vyvolat 

a zvětšit. Důvody jsou i finanční. Po ně-

kolika letech focení na Polaroid jsem 

spotřeboval veškeré finance, které jsem 

do focení mohl vložit. Navíc rekonstru-

uji dům, takže musím finance mezi něj 

a fotku podělit. Polaroid je navíc nyní 

na můj vkus až moc v módě. I digitál 

odsouvám do pozadí, ale zase bych se 

k němu někdy rád vrátil, protože když 

jsem s ním skončil, přerušil jsem práci 

na několika nedodělaných fotografic-

ŠIMON VEJVANČICKÝ (1970)

fotograf industriální krajiny

—

Narodil se na Kladně, kde 

stále žije. Kladno a kladenské 

industriální areály jsou jeho 

hlavním fotografickým zájmem. 

Fotil například staré kladenské 

hutě, koksovny Koněv včetně 

hutě Poldi, hornický skanzen 

Mayrau nebo důl Libušín, 

v poslední době se však věnoval 

i fotografickému projektu Do-

mov. Pracuje spolu s fotografem 

Tomášem Lébrem pod hlavičkou 

IndustryArt. Původně vystudoval 

střední školu s ekonomickým 

zaměřením, fotografie ale 

v jeho zájmech převážila. 

Pracuje v Centru FotoŠkoda.

—

www.industryart.cz 

Industriál
je velké dobrodružství

Fotograf Šimon Vejvančický pochází z Kladna a už deset let ho fascinuje 

svět místních hutí i dalších průmyslových objektů. Nejraději prý fotí 

veřejnosti nepřístupnou huť Poldi. Toto své téma postupně zobrazoval 

nejrůznějšími fotografickými technikami. Začínal s digitálem, pak ho přitáhl 

Polaroid a instantní film, aby se nakonec dostal k černobílému kinofilmu.

autor Jana Bohutínská •  foto Šimon Vejvančický, Michael Kratochvíl
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kých sériích a objevila se nová místa, 

která, mám pocit, je potřeba do sérií 

doplnit. Postprodukce digitální fotky je 

navíc mnohem pracnější než zpracování 

té analogové a věci, které jsou pracněj-

ší, mi vždy připadají zajímavější.

Jak konkrétně vypadá vaše spolupráce 

s Tomášem Lébrem?

Spolupracujeme hlavně na názorové 

úrovni, rádi o práci společně mluvíme. 

Oba máme svůj pohled na věc. Tomáš 

s v é  z á b ě r y 

často pořizuje 

v noci, přibles-

kává si studio-

vou technikou 

a  t u  j e d e n 

člověk do ex-

teriéru neod-

nese. Dost velkou částí naší spolupráce 

jsou tedy společné akce, kdy je potřeba 

ve dvou přenést techniku a na místě ji 

před focením připravit. A když děláte 

v noci dlouhé expozice, ve dvou čas 

lépe plyne.

Když se kladenské průmyslové areály 

otevřely veřejnosti, neztratily své 

fotografické kouzlo?

Ano, spousta budov je opravdu zniče-

ná, lidé v areálech rabují. Je mnoho 

míst, která jsme zaznamenali na fotkách 

a dnes jsou poničená nebo už vůbec ne-

existují. To je jedna z okolností, které mi 

dávají sílu fotit dál. Zanikají místa, u kte-

rých bych se toho nikdy nenadál, jiná 

místa se už pro focení nedají použít. Ale 

pořád zůstávají nepřístupné areály, které 

jsou samozřejmě mnohem zajímavější.

Hraje skutečnost, že některé stavby možná 

brzy zmizí, roli ve výběru toho, co budete fotit?

Samozřejmě. Celý projekt IndustryArt 

jsme vlastně od začátku částečně konci-

povali jako dokumentární, i když jsme se 

ale současně starali především o výtvar-

né kvality tohoto zachycení. Až poslední 

dobou, jak místa zanikají, se víc ukazuje 

právě dokumentární hodnota fotografií. 

Letos na jaře se například zbourala nej-

větší kladenská šachta Schöller na dole 

Libušín, kde jsme s Tomášem fotili pár 

—   „Je mnoho míst, která jsme zaznamenali 
na fotkách a dnes jsou poničená nebo už 
vůbec neexistují. To je jedna z okolností, 
které mi dávají sílu fotit dál.“
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týdnů před celkovou demolicí. Nafo-

tili jsme rozsáhlý soubor fotek, který 

po nás už nikdo nemůže zopakovat.

Podle čeho se rozhodujete, kdy vezmete 

do ruky fotoaparát a vyrazíte do akce?

Tím, že industriální areály navštěvuji už 

léta, vím, jak vypadají, když je zataženo 

nebo jasno, jaké světelné podmínky 

kde a kdy můžu čekat. Dopředu už tedy 

plánuji, kam jít fotit, podle toho, jaké je 

zrovna počasí a světlo i jaká technika se 

mi na konkrétní focení bude hodit. Fotky 

ale nakonec nejvíc ovlivňuje a vytváří at-

mosféra samotného místa. Nejraději fo-

tím sám. Když jdu na vzdálenější lokaci, 

zabere mi focení několik hodin. Do tam-

ní atmosféry se ponořím docela rychle. 

Je to krásný pocit, nechat ji na sebe pů-

sobit.

Vaší doménou je Kladensko, zajímají vás 

i jiné industriální areály v Česku?

Moc je nesleduji. Na Kladně je pro mě 

spousta míst, kde se dá pracovat, a je 

třeba jít víc do hloubky, aby vznikly dobré 

záběry. Všechno musím mít podrobně 

prohlédnuté v nejrůznějších hodinách, 

abych pak uměl odhadnout, kdy je správ-

ný čas jít na dané místo fotit. Kdybych 

pracoval mimo kladenské teritorium, řídil 

bych se jen náhodou. Nemám proto po-

třebu sledovat industriál jinde než v Klad-

ně. Naopak cítím, že tu jsem s focením 

pozadu. Vím, co bych ještě chtěl udělat, 

ale zatím to nemám hotové. Pořád je 

z čeho čerpat. Témata mi na Kladně urči-

tě nedojdou, s novou fotografickou tech-

nikou totiž můžu začít zase od začátku. 

Už jen změnou foťáku vyměním ohnisko 

a další faktory, které vedou k úplně jiným 

fotkám a odlišným kompozicím.

Za sebou máte jak samostatné výstavy, 

tak třeba výstavu se skupinou Mastní. 

Kdo jsou Mastní a o co jim jde?

Skupinu Mastní založil malíř a sochař 

Pavel Holeček spolu s malířem a bý-

valým graffiti umělcem Jiřím Černým. 

Protože jsme si generačně a názorově 

blízcí, v rámci kulturního dění na Klad-

ně jsme se propojili. Mastní chtějí 

převzít štafetu po starší generaci kla-

denských výtvarníků, jako je zmíněný 

Jiří Hanke nebo zemřelé sestry Válo-

vy. Chceme vnášet výtvarnou kvalitu 

mezi lidi. Teď jsme proto udělali první 

společnou výstavu.

Chystáte aktuálně nějakou 

samostatnou výstavu?

Pokud to dobře dopadne a Hankeho 

kladenská galerie nezanikne, budu tu 

na podzim vystavovat. Nebude to ale in-

dustriální fotka, v posledním roce jsem 

totiž zpracovával ještě jedno téma − Do-

mov. Je to soubor fotek domácích zátiší 

a témat, která se k domovu váží.

Máte v oblasti industriální fotografie 

nějaké vzory nebo alespoň někoho, 

jehož tvorba je vám blízká?

Vzory žádné nemám a vlastně tuto scé-

nu ani nijak podrobně nesleduji. Spíš 

se snažím nacházet svoji vlastní cestu. 

Připadá mi, že čím méně budu ovlivněn 

jinými pohledy, tím více mohu do tvorby 

vložit bezprostředně sám sebe.

Myslíte, že když se k rozhovoru sejdeme 

za dalších deset let, budete stále fotit 

kladenský industriál?

Je to pravděpodobné. –



nestíhá chladit?

přehřátý?

prasklá výbojka?

vyměnit blesk?
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projekt unesco

Již dvacátý rok je tento architektonický 

skvost jižních Čech součástí světového 

kulturního dědictví. Starobylé historické 

město Český Krumlov, jedinečné svou 

polohou mezi zátočinami řeky Vltavy, je 

dokonalou ukázkou malé středoevrop-

ské metropole. Jedné z nejvýznamněj-

ších městských památkových rezervací 

v zemi s jedinečně dochovaným gotic-

kým a renesančním urbanistickým ře-

šením trvalo celých pět století, než se 

rozvinula do podoby, která se zachovala 

dodnes.

DOMINANTA MĚSTA

Krumlovský hradní a zámecký komplex 

je po Pražském hradu druhou největší 

památkou svého druhu v České re-

publice. První zmínky pocházejí z doby 

kolem roku 1250 v souvislosti s pány 

z Krumlova, jedné z větví mocného 

rodu Vítkovců s erbovním znakem pě-

tilisté růže. Po nich hrad zdědili Rožm-

berkové, s jejichž jménem je spojován 

největší rozkvět zámku, města i celého 

kraje, jak se dovídáme z pečlivě vede-

ných záznamů rožmberského kronikáře 

Václava Březana. Rožmberky vystřídali 

uměnímilovní Eggenberkové a po nich 

vynikající hospodáři a politikové Schwar-

zenberkové. Díky všem těmto rodům je 

dodnes v Krumlově možné sledovat vý-

voj stavebnictví a architektury v českých 

zemích mezi 14. až 19. stoletím.

Honosné krumlovské sídlo zahrnuje 

zámecké budovy a zahradu z 16. století 

o celkové rozloze deset hektarů s roko-

kovou kaskádovou fontánou a letohrád-

kem Bellarie. Zámek v Českém Krum-

lově se může také pochlubit světovým 

unikátem v podobě barokního divadla 

nebo slavným zámeckým Maškarním 

sálem ve stylu vrcholného rokoka, pod 

jehož výzdobou z roku 1748 je pode-

psán malíř Josef Lederer.

JAK JE TO S ROŽMBERSKÝMI RŮŽEMI

Při prohlídce českokrumlovského zám-

ku si všimněte obrazu Dělení růží. 

Souvisí s Vítkovci, jedním z nejstarších 

rodů mezi českou šlechtou, a mnohé 

vysvětluje. Ve 12. století si Vítek z Prči-

ce vydobyl významné postavení u dvora 

českého krále Vladislava I., a tím také 

možnost zachovat majetek rodu i po své 

smrti. Rozlehlé panství a majetky rozdě-

lil mezi svých pět synů: nejstarší Jin-

dřich dostal jindřichohradecké panství 

a s ním do znaku zlatou růži v modrém 

poli, Vítek starší získal panství krumlov-

ské se zelenou růží ve stříbrném poli, 

Vítek mladší panství rožmberské s čer-

venou růží ve stříbrném poli, Vítek IV. 

Třeboň a Landštejn se stříbrnou růží 

v červeném poli a na Sezama zbyla čer-

ná růže ve zlatém poli a s ní Sezimovo 

Ústí a Stáž.

BLESK DĚLÁ DRÁTĚNÁ KOSTKA A PLECHY

Spolu s divadlem ve švédském Drott-

ningholmu a renesančním divadlem 

v italské Vincenze patří krumlovské 

Pozvání 
do Českého Krumlova 

Přes milion návštěvníků ročně přijíždí obdivovat krásy středověkého 

města se vzácně dochovaným půdorysem historického centra, gotickými 

a renesančními domy zdobenými sgrafity, hradem a zámkem ukrývajícím 

ve svých zdech unikátní barokní divadlo. 

autor RNDr. Milena Blažková • foto Profimedia

Méně obvyklý pohled 

na zrestaurovanou věž 

českokrumlovského 

zámku, která městu 

nad Vltavou dominuje. 

Od roku 2011 je 

zpřístupněna veřejnosti 

celoročně.
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barokní divadlo mezi naprosté unikáty. 

Interiér divadla i dekorace vytvořili ví-

deňští malíři pod vedením Giuseppeho 

Galli-Bibieny, nejvýznamnějšího divadel-

ního scénografa své doby. O rozsáhlou 

přestavbu se roku 1766 zasloužil kníže 

Kristián z Eggenbergu. Mimořádný vý-

znam divadla hodného zařazení ke svě-

tovému kulturnímu dědictví tkví v jeho 

původnosti – nikdy nebylo poškozeno, 

neprošlo žádnou modernizací a je stále 

funkční. I v současnosti stačí provést 

plynulou výměnu kulis, což při správné 

koordinaci provaziště se zázemím zvlád-

ne pouhých pět mužů během několika 

vteřin. Jeviště s hledištěm tvoří harmo-

nický celek, atmosféru dokonalých kulis 

dotváří řada efektů, k nimž pomáhají 

jednoduché dobové „stroje“ – dokážou 

napodobit vítr, šum deště, drátěná kost-

ka s pásy plechu ve tvaru mušle navodí 

iluzi blesku. Vidět na této scéně barokní 

operu ve výpravném autentickém pro-

vedení je nezapomenutelným zážitkem 

na celý život.

MĚSTO KULTURY A UMĚNÍ

Český Krumlov ale není jen architekto-

nickým skvostem, je to také město žijící 

bohatým kulturním životem. V době nej-

větší slávy Krumlova, za panování pánů 

z Rožmberka, se ocitnete během Slav-

ností pětilisté růže pořádaných o letním 

slunovratu. V ulicích se prolíná minulost 

se současností, potkávají se zde vzne-

šené dámy s rytíři ve zbroji, nad vším 

vládnou doboví panovníci. Na přelomu 

června a července zahajuje pravidelně 

hudební sezonu místní festival komor-

ní hudby doplněný tzv. Barokní nocí 

na zámku. Od roku 1992 patří každé 

léto jedné z největších hudebních akcí 

v České republice, Mezinárodnímu hu-

debnímu festivalu, kam přijímají pozvání 

přední světoví instrumentalisté a diri-

genti. S podzimem nastává čas tradič-

ních Svatováclavských slavností kona-

ných k poctě patrona české země, který 

je zároveň patronem všech pivovarníků 

a vinařů. Velmi působivé jsou také noč-

ní prohlídky města a zvláště pak zámku 

s průvodci v dobových kostýmech s ho-

řícími loučemi v ruce.

ATELIÉR EGONA SCHIELEHO

Zavítáte-li do Českého Krumlova, určitě 

navštivte mezinárodně uznávanou a ce-

loročně otevřenou galerii Egon Schiele 

Art Centrum. Sídlí v citlivě zrekonstru-

ované budově bývalého městského pi-

vovaru pár kroků od hlavního náměstí. 

Vedle stálé expozice Egona Schieleho 
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se tady střídají výstavy klasického i sou-

časného výtvarného umění – galerie již 

představila díla Alfonse Muchy, Jiřího 

Koláře, Andyho Warhola, Oskara Ko-

koschky, Pabla Picassa a dalších. Letos 

v září byl navíc poprvé veřejnosti zpří-

stupněn ateliér Egona Schieleho v Li-

necké ulici.

Výstavy a různé akce probíhají v prů-

běhu celého roku také v dalších čty-

řech místních galeriích, sedmi muzeích 

i v městské knihovně. Krumlovským 

se již několikrát představila putovní vý-

stava fotografií Poznej světové dědictví 

UNESCO, jejímž partnerem je dlouho-

době Centrum FotoŠkoda. Naposledy 

se tak stalo v průběhu letošního října 

ve výstavních prostorách českokrumlov-

ského zámku. V posledních letech si 

získal mezi návštěvníky velkou oblibu 

Fotoateliér Seidel z doby rakouského 

mocnářství. V jeho expozici se docho-

valy funkční fotoaparáty, zvětšovací 

přístroje, a především unikátní sbírka 

starých fotografií, autentická výpověď 

a kronika života na česko-německo-ra-

kouském pomezí konce 19. a první polo-

viny 20. století.

OKOLO KRUMLOVA CESTIČKA

Když už navštívíte Český Krumlov, roz-

hodně se vypravte do jeho okolí. Mimo-

řádně malebná krajina na úpatí Blanské-

ho lesa a Šumavy je doslova výzvou pro 

pěší i cykloturisty, ale také pro vodáky 

nebo vyznavače golfu. Objevíte hrad 

Rožmberk nad Vltavou, klášter ve Zla-

té Koruně, klášter ve Vyšším Brodě 

s dobovými interiéry a vzácnou knihov-

nou, unikátní Schwarzenberský kanál, 

technickou památku z 18. století, která 

sloužila ke splavování dřeva ze Šumavy 

do Dunaje. Historii kanálu mapuje zají-

mavé muzeum ve Chvalšinách.

Muzeum v Bujanově, v bývalé stani-

ci koněspřežné dráhy, zase připomíná 

první evropskou kontinentální železnici. 

Obdivovatelé panenské přírody si užijí 

v národním parku Šumava, milovní-

ci vodních sportů ocení kromě Vltavy 

i vodní nádrž Lipno. Také romantická 

vesnička Holašovice nedaleko Českého 

Krumlova postavená ve stylu jihočeské-

ho selského baroka, další místo České 

republiky z prestižního Seznamu svě-

tového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO, nezklame.
—

Centrum FotoŠkoda je dlouholetým partnerem projektu 
Poznej světové dědictví UNESCO.
www.unesco-mediain.cz 

01 Z budovy bývalého 

pivovaru vzniklo 

nádherné Egon Schiele 

Art Centrum, jedno z nej-

zajímavějších výstavních 

míst v ČR.

—

02 Minulost ožívá 

v Českém Krumlově 

i při mnoha historických 

slavnostech. K těm 

nejbarvitějším a nejna-

vštěvovanějším patří 

Slavnosti pětilisté růže 

konané pravidelně v ob-

dobí letního slunovratu.

—

03 Malebnost 

křivolakých uliček 

podzámeckého Latránu 

dokreslují krámky s kera-

mikou a suvenýry, stylové 

hospůdky a kavárničky, 

muzea, galerie, vše 

s oblibou vyhledávané 

turisty z celého světa.
03
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Centrum FotoŠkodatéma

autor Petr Holeček  foto Martin Knejp, Karol Koštialová, Tomáš Mareček, Jana Šelová, Jakub Škraban, Matej Žoldoš





20 moment 02 – 2012

téma

20

„Nemyslete a střílejte od boku!“ to je jedna ze zásad příznivců 

lomografie. Jejich fotoaparáty vypadají jako plastové hračky 

pro děti a nikdy se dopředu neví, co z nich nakonec vypadne. 

Modlou hnutí nezávislých fotografů jsou ruské foťáky značky 

Lomo, které dělají tak nepovedené fotky, až jsou krásné.

Lomografie je alternativou pro všechny, 

které přestala bavit technická dokona-

lost digitálního mainstreamu. Některé 

tvůrce prostě baví nemít tvůrčí proces 

tak úplně pod kontrolou. Zkouší nejrůz-

nější experimenty s několikanásobným 

osvitem nebo nesmyslně dlouhým ex-

pozičním časem a užívají si punkový 

šmrnc, který jejich fotkám dodávají nej-

různější optické vady, poznávací to zna-

mení snímků made in Lomo.

NEVYDAŘENÝ PROJEKT KGB

Na začátku byla obyčejná soudružská 

touha šmírovat tajné agenty nasazené 

v Sovětském svazu. Několik techniků 

v tehdejším Leningradu začalo na pokyn 

z vyšších míst vyvíjet fotoaparát, který 

by spolehlivě fotil i v noci bez blesku. 

Jenže výsledek se moc nepovedl. Aby 

práce nevyšla úplně nazmar, začal foto-

aparát sériově pro běžné civilní použití 

vyrábět podnik Leningradskoje Opti-

ko-Mechaničeskoje Objediněnije. Zá-

zrak Lomo LC-A byl na světě. Na výsluní 

se ale nechtěně dostal až o mnoho let 

později, když se na jaře 1990 parta ví-

deňských studentů vydala do Prahy, aby 

nasáli atmosféru rodící se demokracie.

Tihle kluci objevili v zapadlém bazaru 

zapomenutý foťák, vyzkoušeli ho, a když 

doma vyvolali fotky z výletu, zůstali zírat 

jako opaření. Deformované barevné zá-

běry udělaly rázem z jejich cesty výlet 

do fantazie. Bratři Boschové se proto 

CHYBY JSOU 
SEXY

téma

vydali do Ruska, kde se Lomo stále vy-

ráběl, a přivezli si distribuční smlouvu. 

Později ruský projekt zkrachoval, a tak 

si rovnou založili vlastní značku. „Lomo, 

Holga, Diana a další unikátní kousky 

jsou k dostání buď jako originály za vyš-

ší cenu, nebo jako levnější repliky. Vel-

ký podíl na popularizaci těchto přístrojů 

má sdružení Lomography (www.lomo-

graphy.com), které Boschové založili. 

Kromě prodeje replik přístrojů sdružení 

stanovilo principy lomografie a snaží se 

tento styl fotografování propagovat,“ 

říká fotograf Petr Březina, který si s lo-

mografií občas hraje.

ŽABÍM I RYBÍM OKEM

Technicky toho staré Lomo umí víc, 

než byste čekali. Preciznost zhotovení 

a kval i ta mater iá lů,  z  n ichž jsou 

vyrobena samotná těla i objektivy, není 

nijak valná. Ve většině případů se jedná 

o plast. Více než u běžných analogových 

fotoaparátů se vyskytují optické vady 
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snímky, a tím vytvoří příběh. Oktomat 

s devíti čočkami fotku rozdělí dokonce 

na devět obrázků. Colorsplash Camera 

se čtyřmi čočkami a barevnými filtry zase 

ze záběru udělá čtyři různě barevná políč-

ka. S foťákem Frogeye pořídíte originální 

snímky pod vodou, s Fisheyem zase docí-

líte extrémně širokoúhlého záběru. Nově 

existuje také lomografický Polaroid. Patří 

do kategorie fotoaparátů toy, kam spadá 

i samotný Lomo. K dalším specialitám pa-

tří kreativní objektivy Lensbaby, Subjektiv 

a 3D objektivy Loreo.

V současné době lze sehnat lomogra-

fické foťáky nové i z druhé ruky. „V ba-

zaru se častěji vyskytují původní ruské 

přístroje. Mezi ně patří Smena, Sokol, 

Horizon, Ljubitel a někdy i legendární 

LC-A. Nových fotoaparátů je v nabídce 

podstatně více − počínaje kinofilmo-

vými přístroji typu La Sardina, Fisheye, 

Oktomat, SuperSampler až po středo-

formátovou Dianu F a Holgu. Ceny ne-

jsou nikterak závratné, v podstatě se 

pohybují od několika set až po dva tisíce 

jako vinětace, aberace, horší kresebnost 

a v kombinaci s filmy Lomo, které 

jsou záměrně barevně posunuté, se 

dosáhne výsledků, ze kterých jde 

hlava kolem. A právě v tom vězí kouzlo 

lomografie. „Pokud bych měl definovat 

pojem lomografie, řekl bych, že jsou to 

snímky záměrně vytvořené fotoaparáty 

Lomo, jejichž nedostatky jsou vyvážené 

kreativitou autora,“ říká Jakub Škraban 

z Centra FotoŠkoda, který se lomografii 

věnuje několik let. Mimochodem právě 

v Centru FotoŠkoda si lomografisté 

mohou nechat své fotky a filmy vyvolat.

UŽÍT SI OKAMŽIK

Lomo se nyní vyrábí v mnoha variantách 

a kreativitě poskytuje ohromný prostor. 

Můžete s ním pořizovat obrázky středo-

vého formátu zabarvené různě barev-

nými filtry nebo sekvenční, horizontální 

a podvodní snímky. Populární je model 

Super-Sampler se čtyřmi čočkami, který 

fotografii rozdělí na čtyři po sobě jdoucí 
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1 Zajímavých výsledků 
se u středoformátových 

přístrojů, jako je Diana nebo 
Holga, dosáhne při experi-
mentech s různými druhy 
kinofilmů.

2 Zkuste při obkroužení 
fotografovaného objek-

tu, například lidské hlavy, na 
jeden snímek dostat z profilu 
levou tvář, anfas i profil pravé 
tváře. 

3 Při fotografování 
pohybujících se objektů 

pohybem ruky zkracujte či 
prodlužujte jejich vzdálenost.

4 Výrazně barevně 
odlišných snímků 

dosáhnete s lomo kinofilmy 
typu Redscale, Crossbird či 
Nightbird.

Zkuste před objektiv nebo 
před blesk umístit různoba-
revné filtry.
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Lomo nižší. Středoformátový fotoaparát 

Diana F+ může být navíc také dírkovou 

komorou, stačí sejmout objektiv foto-

aparátu a nastavit polohu voliče clony 

na symbol P. „Mně osobně velmi vy-

hovuje Horizon, s ním lze pořídit běžné 

panoramatické záběry i takzvané hokus 

fotky. Protože se u tohoto foťáku po-

hybuje objektiv kolem osy, lze během 

expozice hýbat přístrojem, což na vý-

sledném snímku vypadá, jako by se svět 

pohyboval na vlnách,“ směje se Jakub 

Škraban. Na internetu najdete spoustu 

triků a tipů, co lze s lomografickými apa-

ráty dělat. Základní rada ale zní: Hrajte si, 

experimentujte, vyzkoušejte i ten nej-

bláznivější nápad. Užijte si dobrodružství 

okamžiku. Lomo je nepovedený foťák 

s naprosto jednoduchými funkcemi. 

Právě jeho nedokonalost však umožňuje 

používat fotografické techniky a postu-

py, nad kterými by „normální“ fotograf 

jen nevěřícně kroutil hlavou. –

korun. Výjimkou je LC-A a Horizon, ty 

jsou dražší,“ vysvětluje Jakub Škraban.

UŽÍT SI OKAMŽIK

Říct, který fotoaparát je nejvhodnější pro 

první lomografické pokusy, je prakticky 

nemožné. Záleží na tom, co chcete fotit, 

co se vám líbí a čeho chcete dosáhnout. 

Někdo má rád panoramata, někdo fázu-

je pohyb do více snímků vedle sebe, jiný 

zase miluje barevné filtry. „Žádné příruč-

ky nejsou potřeba. Já třeba fotím ráda 

ve velkých městech. V centru, na party, 

prostě tam, kde je rušno,“ říká Karolína 

Koštialová, která v Praze studuje umě-

leckou a reklamní tvorbu.

Na lomografistech je sympatické, 

že nemají žádná pravidla a zákony, po-

dle kterých snímky vznikají. Mají sice 

své desatero přikázání (viz box Lomo 

přikázání), ta ale popisují spíše celkový 

přístup k focení a na nějaká kompoziční 

nebo technická pravidla zvysoka kašlou.

Z přístrojů, které jsme měli v re-

dakci, nás zaujala Diana F+ (plastová 

kopie stroje z roku 1960). Dá se u ní 

totiž opakovat natažení závěrky, aniž 

by při tom docházelo k převinutí filmu, 

což umožňuje několikanásobný osvit 

jediného políčka. Podobnou věc umí 

i Holga a La Sardina. Délka expozice je 

závislá na citlivosti filmového materi-

álu, expozičním čase i světelnosti ob-

jektivu, která je obecně u fotoaparátů 
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Pentax Asahi • 1995

01

1. LOMO si berte všude s sebou. 

2. Používejte jej ve dne v noci. 

3. Střílejte od boku. 

4.  K objektu, který chcete lomo-
grafovat, se přibližte co nejvíc. 

5. Nemyslete. 

6. Buďte rychlí. 

7.  Nemusíte vědět předem, 
co zachytíte na film. 

8. Nemusíte to vědět ani potom. 

9. Nedělejte si starosti s pravidly.

10.  Lomografie není překážkou ve 
vašem životě, ale jeho součástí. 
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Patřil mezi lomografisty ještě v době, 

kdy si tak neříkali a kdy se tento boom 

u nás teprve rozjížděl. Jakub Škraban 

dnes v Centru FotoŠkoda pomáhá při-

pravovat odborné texty a vzpomíná 

na svoje začátky s tímto fenoménem. 

„Poprvé jsem se s lomofoťáky setkal 

jako malý, když mně a sestře dal otec 

k Vánocům jakési plastové fotoaparáty 

ruské výroby. Nejenže jsem je nepouží-

val, ten svůj jsem dokonce po čase vy-

hodil. Myslel jsem, že je to nějaký šunt. 

Kdybych věděl, jakou bude mít jednou 

cenu, nechal bych si ho.“ O několik let 

později začal s jiným lomofoťákem, kon-

krétně Ljubitelem, fotit. „Byl odložený 

na popelnici. Zalíbilo se mi jeho prove-

dení a začal jsem s ním fotit. Přestože 

nepatří mezi žádné zázraky a práce 

s ním byla komplikovanější, oblíbil jsem 

si atmosféru jeho snímků a oldschoolo-

vý vzhled.“

Mezi další Jakubovy analogové 

srdcovky patří Smena, Vilja, Horizon, 

Zorkij 4, Moskva 4, Flexaret, Corina, 

Yashica Mat 124 a dírková komora 

z krabičky na čaj. „Tyto a další fotoapa-

ráty jsem dočasně odložil při krátkém 

okouzlení fotografováním s digitálním 

Canonem EOS 5D, abych se k někte-

rým z nich postupně vrátil. Momentálně 

mě ale nejvíce láká práce s velkoformá-

tovým přístrojem Linhof Technika V,“ 

říká tvůrce, který se převážně černobílé 

Patřil mezi lomografisty ještě v době, kdy si tak neříkali a kdy 

se tento boom u nás teprve rozjížděl. Jakub Škraban dnes 

v Centru FotoŠkoda pomáhá připravovat odborné texty 

a vzpomíná na svoje začátky s tímto fenoménem.

PRVNÍ LOMO 
JSEM VYHODIL 

fotografii věnuje už čtrnáct let. „Zlom 

nastal v době, kdy jsem se setkal s ka-

marádem, který připravoval fotokroužek 

v benešovské lidušce a hledal zájemce 

o černobílou fotografii. Po civilce v praž-

ském Motole jsem se dostal na Institut 

tvůrčí fotografie v Opavě,“ vzpomíná 

Jakub Škraban na své začátky.

Právě během studií fotografie na-

stoupil do Centra FotoŠkoda. Nejdřív 

prodával digitály, pak byl v bazaru, teď 

zpracovává texty k novým produktům 

na web. Fotografických soutěží se běž-

ně neúčastní, ovšem mezi jeho největší 

dosavadní úspěchy patří několik vítěz-

ství v regionálních soutěžích a účasti 

na skupinových výstavách mimo jiné 

i v Kalifornii, kde prezentoval snímky 

pořízené právě „čajovou“ dírkovou ko-

morou. –
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SOUTĚŽ

VERDIKT POROTCE

Reportážní snímek by měl zachycovat 

atmosféru a přiblížit děj i jinak nezaintereso-

vanému divákovi. Snímků tohoto typu vzniká 

díky dostupnosti fotografické techniky čím dál 

více. Ty dobré dokážou splnit nejen základní 

podmínku, ale mohou diváka také pobavit, být 

ironické, sugestivní a emotivní. Toto je případ 

fotografie s názvem Požár. Její autor volil 

kompozici na výšku, což odpovídá rozmístění 

objektů na snímku, ať již jde o stromy, nebo 

o samotného „požárníka“. Lehké protisvětlo 

zvyšuje kontrast, dává více vyniknout kouři 

a zakrývá textury v popředí, které by jinak 

mohly rušit. Nakročení pána v plavkách a trys-

kající voda dodávají lehkou dynamiku, která je 

protikladem jinak statickému snímku.

– Petr Brynda, Centrum FotoŠkoda

FOTO-VIZE
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
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UTÍKAL JSEM PRO FOŤÁK
Jan Watzek

DALŠÍ OCENĚNÉ SNÍMKY

Jak vítězný snímek Požár vlastně vznikl?

Fotografii jsem pořídil při letním požáru lesního po-

rostu v kempu na břehu Orlické přehrady. Během 

odpoledního lenošení jsem spatřil kouř na opačném 

břehu zátoky. Hned jsem ucítil šanci na pořízení pár 

akčních snímků a utíkal pro foťák. Když jsem se do-

stal na místo, oheň už byl lokalizován místními rekre-

anty a jen se čekalo na hasiče, kteří měli na poměr-

ně nedostupné místo dost složitou cestu. Ten pán 

byl odhodlaný ochránit svůj karavan za každou cenu. 

V plavkách a s kropáčem v ruce se mu to nakonec 

povedlo.

Čím jste tuhle situaci zachytil?

Digitální zrcadlovkou Olympus E-500, na které jsem 

měl výborný objektiv Zuiko digital 14-54 mm. Čekal 

jsem, až pána nebudou zakrývat stromy a udělal 

jsem jenom jednu fotku, protože hned potom mu 

došla voda.

Jak dlouho fotíte a co jsou vaše nejoblíbenější témata?

Aktivněji fotím od roku 2002. Začínal jsem s lepším 

kompaktem na kinofilm, po dvou letech jsem si 

pořídil nejobyčejnější třímegový digitální kompakt, 

nakonec jsem se dostal až k dnešní digitální zrca-

dlovce. Fotím v podstatě všechno. Nejraději krajinu, 

ale jsem líný brzo vstávat, takže se zabývám i jinými 

tématy. Rád fotím dokument, reportáž i portréty.

Kdo z českých i světových fotografů je vám blízký?

Inspirují mě britští krajináři i světoví fotožurnalisté. 

Velmi obdivuji fotografy dělající pro National Geogra-

phic.

Máte nějaké další fotografické plány?

V současné době plánuji vydat v limitované edici svůj 

již druhý autorský kalendář. V daleké budoucnosti, 

až nastřádám větší množství koukatelných krajinek, 

bych chtěl uspořádat výstavu velkoformátových ob-

razů. Spíš ale dávám energii a peníze do samotného 

focení. Zatím se spokojím s vystavováním na své 

facebookové stránce Jan Watzek – photography. 

Je naprostý samouk, neabsolvoval žádný 

fotografický kurz, nebo dokonce školu. Nemá prý 

nějaká vyhraněná témata, považuje se spíše za 

univerzálního fotografa. Rád dělá černobílé fotky, 

protože mu absence barev umožňuje soustředit 

se pouze na fotografovaný motiv. Poslední  

dobou si oblíbil focení s dlouhými expozicemi 

s pomocí šedého filtru ND 1000x. Je to sice 

technicky náročné, ale výsledek stojí za to. 

Nová soutěž
Další fotografická soutěž bude tentokrát zaměřena na snímky se zajímavě posunu-

tými barvami. Je jedno, jestli osobitá barevná atmosféra vznikla použitím plastové-

ho loma, nebo jste ji vytvořili později ve Photoshopu. Prostě nahrajte svůj příspěvek 

na stránky FOTO-VIZE (www.foto-vize.cz) a počkejte si na vyhlášení výsledků.

     Stránky FOTO-VIZE fungují jako interaktivní komunitní web, kde mohou fanoušci 

fotografování prezentovat své výtvory, navzájem si je hodnotit a získávat také 

komentáře od profesionálů z Centra FotoŠkoda.

– Ondřej Štrba – Marek Rebroš

– Vítězslav Říha

– Milan Hospodka
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Evžen Sobek
U každého karavanu mi nabízejí panáka

Kdybyste hledali nějaké opravdu divné místo na Moravě, asi byste se 

záhy dostali k Novomlýnské přehradě. Komunistický kolos se začal 

stavět v roce 1976 a měl krajinu chránit před záplavami, které tam 

každé jaro způsobovaly protékající řeky Svratka a Dyje. 

autor Michala Komrsková, MF Dnes foto Evžen Sobek

Území, na kterém se točili Lovci mamutů a které 

kromě dvou obcí skrývalo i nejedno archeologic-

ké nalezistě, bylo rozhodnutím strany zrušeno 

a proměněno ve tři propojené umělé nádrže. 

Na břehu jednoho z nich pak vznikla až lynchov-

ská osada: v řadě karavanů dříve ilegálně stojí-

cích na úzkém pruhu trávy odděleném od vody 

betonovou cestou mají své víkendové sídlo lidé, 

kterým tahle krajina učarovala. Fotograf Evžen 

Sobek tuhle scenerii čtyři roky dokumentoval. 

Jak se žije „rekreační život“ v oblasti, která je 

podle jeho slov až apokalyptická?

Představuji si zatopené vesnice, onen slavný 

kostelík, rozsáhlé vodní plochy a smrtelné ticho… 

Pletu se?

Nepletete, ticho je opravdu omračující. Když tam 

přijdete, máte pocit, že civilizace neexistuje, ač-

koli jste dvacet minut od Brna. Na horizontu není 

téměř žádná známka osídlení, nejbližší vesnice je 

schovaná pod hrází. Má to ale něco do sebe.

Dostal jste se do lokality, v níž se sdružuje podi-

vuhodná skupina lidí: v tomhle betonovém kousku 

přírody si vytvořili vlastní, surrealistický svět rekre-

antů. Jak jste mezi ně vůbec pronikl?

V roce 2004 jsem na břehu mezi Pavlovem 

a Dolními Věstonicemi objevil spousty postave-

ných karavanů a chtěl jsem přijít na to, co tam 

ti lidé dělají. Představte si betonový břeh, pak 

cesta, pět metrů, na kterých jsou postaveny ka-

ravany a před nimi sedí jejich majitelé. Co tam ty 

lidi vůbec táhne? Přišlo mi téměř nemožné, že 

by mohli mít nějakou náplň, jak tam trávit volný 

čas. Chtěl jsem to pochopit.

Nebylo vám z toho trochu úzko? Na mě ta krajina 

působí až hororově, takhle nějak musí podle mě 

vypadat konec světa.

Úzko snad ani ne, spíš jsem cítil ohromnou zvě-

davost. A ten konec světa tam skutečně v ně-

čem přítomný je. Byl jsem překvapen, že tam 

lidé jezdí roky, dvacet nebo třicet let. Začal jsem 

mezi ně docházet, snažil se s nimi navázat kon-

takt a začal fotit jejich běžný víkendový život. Jim 

připadá normální, tu zvláštnost vidí jen člověk, 

který přijde zvenku. Ale abyste je nevnímala jen 

jako nějaké blázny, oni to tam zútulnili, vyčistili 

břehy, kde byl šrot, sekají tam trávu, zkultivovali 

to. Chovají se k místu slušně, možná by bylo hor-

ší, kdyby tam nebyli.

Co je na jejich víkendovém životě nejzajímavější?

Nejspíš to, že se tam vůbec nic neděje. Všichni 

sedí před těmi karavany a tím to končí. Po dvou 

letech, co jsem tam fotil, jsem se začal zajímat, 

proč je to celé tak bizarní, proč tam třeba nejsou 

žádné pevné stavby? Za to ale může tenhle stát, 

protože se nejsou všechny ty instituce jako mini-

sterstva, vodohospodáři, místní správci územní-

ho plánu schopny dohodnout, co chtějí s místem 

dělat. Je to status quo, něco je obcí, něco díky 

restitucím soukromníků, takže tam mohou stát 

jen odstranitelné stavby…
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Mají lidé, kteří na jednom místě parkují karavan 

třicet let, potřebu zútulňovat si svůj víkendový dům?

Jistě že to chtějí mít komfortnější. Dřív si kupovali 

před karavan campové přístřešky, které jim přes 

léto roztrhal vítr. Pak se spekulovalo o tom, co 

víc, někdo přinesl nějaká prkna, vsadil si do toho 

okna… Vznikají tam obskurně vylepšené karava-

ny vytvářející neskutečně pitoreskní panorama.

Mají lidé, kteří tam patří, něco společného? Jsou 

stejně jednoduše zařaditelní jako třeba chataři 

a chalupáři?

Moc ne. Přemýšlel jsem o tom, sám jsem 

o tom s nimi i mluvil. Ptal jsem se, jak se o mís-

tě dověděli, jak dlouho tam jezdí, proč mají 

karavan a jestli by měnili za jiné, lepší místo. 

Spousta lidí tam jezdila ještě dřív, než se jeze-

ra začala stavět, bylo to místo oblíbené rybáři. 

Když se jezera dostavěla, bylo to celé dost… 

na divoko. Přijelo se na víkend, každý si postavil 

stan, policajti je občas vyhnali, až později obce 

začaly vše legalizovat, protože pochopily, že by 

z toho taky mohly něco mít. Když si od každé-

ho karavanu vezmou pět tisíc, mají najednou 

v rozpočtu o čtvrt milionu víc. Spektrum lidí je 

ale strašně široké, vedle dělníků tady najdete 

majitele firmy, který ke svému karavanu přijede 

v nejdražším range roveru.

Není jeho případ podobný spíš extrémní turistice? 

Někdo hledá povyražení v dovolených na přežití, 

jiný jede do obskurního karavanového města?

Podle toho, co jsem viděl, jde spíš o potkávání. 

Je to velmi specifický způsob chatařství.

Aby mohla vaše série dokumetárních snímků 

vzniknout, musel jste se mezi tyhle „chataře“ nějak 

vklínit. Pózovali vám ochotně, nebo jste prostě fotil 

momentky a pak vybíral z mnoha záběrů?

Něco jsou bezprostřední záběry, něco je stylizo-

vané. Tam se vážně nic neděje. Se spoustou lidí 

jsem se pak už i znal, vždyť většina snímků vznik-

la na dvou kilometrech během čtyř let. Některé 

snímky například vznikaly v části areálu, kde jsou 

postavené dvě unimo buňky. Ti lidé před nimi 

sedí ve starých křesílkách a nemohou nic dělat. 

Dokonce ani jít dovnitř, protože v té buňce je ne-

uvěřitelná teplota.

Nenarušila jim tahle rekreace v karavanech 

seřazených vedle sebe na dvou kilometrech vnímání 

intimity vlastního prostoru? Co udělá s lidskou duší 

třicet let na betonovém chodníku?

Nevím. Nechápu to ani přes tu dlouhou dobu, kte-

rou jsem tam strávil. Nevím, jestli neztrácejí něja-

ký stud…, projíždíte tři metry od zaparkovaných 

karavanů a před nimi sedí lidi v plavkách. Je to 

zvláštní, ale nevím, jestli si to oni sami uvědomují.
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HASSELBLAD

Celý projekt fotil Evžen Sobek analogovým 

středoformátovým Hasselbladem 503 CM  

na čtvercový formát. 

—

Došlo k tomu vlastně shodou okolností. Přítelkyně 

studovala fotku ve Zlíně a koupila si Hasselblad. 

Tak jsem to s ním taky zkusil a od té doby fotím na 

středoformát. Líbí se mi, že to vyžaduje preciznější 

práci, také použití základního objektivu s jinou 

hloubkou ostrosti vám zprostředkuje úplně jiný 

pohled na realitu. Navíc i okolí vás s tím Hasselbla-

dem víc respektuje. Přece jen zrcadlovku mají lidé 

víc spojenou s paparazzi a takovým tím normálním 

amatérským focením, se středoformátovým apará-

tem vypadáte tak nějak vážněji, umělečtěji. 
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Existují nějaké komunity nebo skupiny lidí, 

kteří se spolu přátelí i mimo karavanovou zónu?

V každé části břehu k sobě mají lidí blízko a stý-

kají se. Na sto metrech vznikne partička, která se 

navštěvuje mezi sebou, ale dál nikdo moc nejde.

Co když si sousedi nerozumí? Popotáhnout karavan je 

asi jednodušší než vyměnit souseda v kamenném domě.

To víte, že si lidé někdy nesednou a pak výměny 

míst probíhají, hledá se, kdo odchází, aby se pře-

místil na jinou část. Vznikají jakási hnízda, která mají 

svůj typický charakter. Například jedno je zachyce-

né na snímku s karavanem obrostlým rajčaty – to 

je parta takových fajn lidí, všem je kolem šedesát-

ky. Dohromady je to asi devět karavanů, postavili 

si klubovnu, někdy si koupí půlku prasete a udělají 

si malou zabijačku, jiný víkend si přivezou bečku 

s pivem, dělají si čárky, pak se složí na účet… jsou 

takoví spořádaní přátelé. A taky se tam dost slaví: 

tím, že je tam spousta lidí, má pořád někdo naroze-

niny. V pátek je velká oslava, v sobotu se střízliví, 

aby se v neděli mohlo sednout za volant.

Jak se dá k místu pro karavan přijít?

Někdo by své místo musel opustit, ale obchodo-

vatelné to není, spíš se to přenechává známým, 

než abyste si mohla dát inzerát. Ti, kteří zůstáva-

jí, nechtějí riskovat, že si s novým příchozím ne-

sednou. Ten prostor je uzavřený, je těžké do něj 

proniknout. Hlavně na to musíte mít náturu, pro-

tože to místo je tak specifické, že vás nenapad-

ne tam jen tak chtít být.

Jak to na břehu vypadá v zimě?

Někdo si karavan odveze, jiný ho tam nechá. Ně-

kteří tam zůstávají, je to taková drsná romantika, 

ale většina karavanů má neuvěřitelné obaly, jsou 

omotané jako balíček.

Pořád se snažím přijít na důvod, proč tam tráví čas. 

Je tam aspoň mimořádná voda?

Na první pohled je stejná jako všechno ostatní. 

Někdy je čistá, jindy kvete…

Aby přehrady mohly vzniknout, zatopila se část 

území. Co všechno je skryto pod vodou?

Je tam část Dolních Věstonic a vesnička Mušov. 

Zůstal tam jen kostelík, který je dnes uprostřed je-

zera na malém ostrůvku metr nad hladinou. Kdyby 

revoluce přišla dříve a mohlo se k celému projektu 

vyjádřit více lidí, asi by to vůbec nevzniklo.

Kam byli odejiti původní obyvatelé?

Stát jim postavil bytovky v nejbližších obcích, Pa-

sohlávkách a Pohořelicích. Přišli o své záhumen-

ky, ale to s nimi nikdo neřešil.

Uvědomují si majitelé karavanů, že plavou nad 

někdejšími domovy?

To ale není nic zvláštního, každá přehrada má 

pod sebou legendy tohoto typu. Někdejší vesni-

ce je navíc v prostředním jezeře, které je přírodní 

rezervací, nesmí se tam ani jezdit ve člunu, ani 

koupat. Je to místo, kde se stéká Svratka s Dyjí, 

jsou tam hnízdiště ptáků, proto je chráněné.

Strávil jste tam čtyři roky života. Stýská se vám 

někdy po tom zvláštním místě?

Někdy ano, a pak za nimi vyrazím. Jenže po tom 

všem, co jsem s nimi zažil, je pro mě dost těž-

ké, abych zůstal střízlivý. U každého karavanu 

mi nabízejí panáka a pak je to rychlé. Jsme sice 

kamarádi, ale někdy se raději vymluvím, že jsem 

tam autem.

Snímky z knihy Life in Blue, která o vaší 

dokumentaristické misi vyšla, byly vystaveny 

v mnoha zemích světa. Jak na ně reagovali cizinci?

Už asi nespočítám, kde všude byly výstavy, fot-

ky hojně vycházely v časopisech, ale přijde jim 

to spíš zábavné než šokující. Je to pro ně mož-

ná trochu panoptikum, ale dobře si uvědomují, 

že taková panoptika kolem sebe mají taky, byť 

jen vypadají trochu jinak. V Houstonu jsme se 

zastavili v půl druhé ráno v nějakém baru, měl 

jsem knížku s sebou, a když knihu hosté viděli, 

skvěle se bavili. Až jsem si myslel, že to hrají. 

„Podívej, to je výborné a koukni na tohle!“ pře-

křikovali se. Že je to skutečně fascinuje, jsem 

uvěřil až ve chvíli, kdy si knihu v tom hous-

tonském baru Continental ve dvě hodiny ráno 

koupili. –

ING. MGA. EVŽEN SOBEK

Český reportážní 

a dokumentární fotograf

—

Ač v roce 1991 absolvoval 

Vysoké učení technické 

v Brně, fotografie jej stejně 

přitáhla: o devět let později 

zakončil magisterská studia 

na opavském Institutu tvůrčí 

fotografie při Slezské univer-

sitě. S Jindřichem Štreitem 

spolupracoval na cyklu Lidé 

Hlučínska, je autorem unikátní 

série o romské komunitě v Brně 

či fotoreportáže o životě pre-

monstrátů Želivského kláštera. 

Knihu Life in Blue s fotografiemi 

komunity u Nových Mlýnů 

vydalo německé prestižní vyda-

vatelství Kehrer Verlag.

—

www.evzensobek.com 

na cestě
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kam vyrazit

VOJTA DUKÁT

5. prosince 2012 – 13. ledna 2013 

Dům umění města Brna − Galerie  

Jaroslava Krále

—

Poprvé v České republice můžete 

vidět soubor fotografií Vojty Dukáta 

ze 70. až 90. let minulého století. 

Tvorba fotografa pocházejícího 

z Brna a žijícího v Holandsku se 

zaměřuje na mezilidské vztahy 

a vazby člověka na živou i neživou 

přírodu na různých místech světa. 

V letech 1974 a 1976 si Dukáta vzala 

pod svá křídla prestižní agentura 

Magnum Photos, stálým členem 

se ale nakonec nestal. V roce 1997 

získal prestižní fotografické ocenění 

Capi-Lux Prijs za dlouhodobý přínos 

na poli vizuální komunikace.  –

DAVID ŠVEJNOHA 

A VÁCLAV SOUKUP

1. října 2012 − 31. prosince 2012

Městská knihovna Ostrov − 

Odvrácená tvář Keni

—

Fotografové a cestovatelé David 

Švejnoha a Václav Soukup se 

původně vydali do nejchudší části 

Keni, aby zdokumentovali africké 

projekty neziskové organizace 

Centrum Narovinu. Nakonec ale 

v místních slumech, sirotčincích 

i školách pořídili tak autentické 

a silné fotky, že to vydalo na sa-

mostatnou výstavu. V městské 

knihovně v Ostrově na Karlovarsku 

si ji můžete prohlédnout až do  

31. prosince. Všechny fotografie 

jsou prodejné a z jejich zisku je 

podporován charitativní projekt 

Voda Centra Narovinu. –

OLDŘICH ŠKÁCHA

výstava prodloužena do 6. ledna 2013 

Jindřichův Hradec − Muzeum fotografie 

a moderních obrazových médií

—

„Lidé, kterých si vážím − Václav Havel 

a česká společnost 1966−2011“, pod tímto 

krkolomným názvem se skrývá výstava 

fotografií Oldřicha Škáchy, dvorního foto-

grafa bývalého prezidenta Václava Havla. 

Tato výstava je ale trochu jiná než ty, které 

dosud fotograf uspořádal a které po revo-

luci seznamovaly širokou veřejnost s do té 

doby neznámým Václavem Havlem. Liší se 

i od retrospektiv z minulého roku, protože 

je kromě Havla samotného zaměřena také 

na lidi kolem něj. Slovy autora řečeno: „Je 

to pro mě srdeční záležitost. Tváře těchto 

lidí mě oslovují lidstvím, charismatem, 

citem, skromností. Byly to a jsou nenahradi-

telné osobnosti!“. –

ALBERTO VOJTĚCH FRIČ

18. října 2012 − 6. ledna 2013

Uměleckoprůmyslové muzeum 

Praha − Galerie Josefa Sudka

—

Výstava představuje archiv snímků 

slavného českého cestovatele, 

botanika, etnografa, spisovatele 

a novináře Alberta Vojtěcha Friče, 

které pořídil na svých cestách 

po Jižní Americe. Na sto let starých 

fotografiích uvidíte nejen mnoho 

exotických dřevin či vzácných 

kaktusů, ale především výjevy 

z běžného i svátečního života tam-

ních indiánských kmenů Čamakoků, 

Bororů a Kaďuveů. Cenné na těchto 

snímcích je především to, jak si Frič 

dokázal získal důvěru domorodců 

a jak se mu podařilo vcítit se 

do jejich mentality. –

VÝSTAVY
které by vám neměly utéct

© Oldřich Škácha



ZRCADLOVKA, KTERÁ JE 
STEJNĚ KREATIVNÍ, JAKO VY!
Pořízení skvělého snímku nebylo nikdy tak jednoduché! Objevte zrcadlovku 
Canon EOS 650D, která je okamžitě připravena ke snadnému použití.
Jde  o první EOS s dvojím systémem automatického ostření. 

Nově vyvinutý 18 Mpx Hybrid CMOS snímač zaručuje nadstandardní rozlišení. 
Tato novinka je ideální pro fotografování za špatného osvětlení bez blesku 
a pořídíte s ní vždy dokonale barevné fotografie s ostrými detaily. Procesor 
Canon DIGIC 5 přináší vyšší rychlost odezvy a věrné podání barev.

Výklopný dotykový displej s variabilním úhlem natočení usnadňuje 
a zrychluje ovládání fotoaparátu. Dotykové ovládání v režimu Live View 
umožňuje vybrat AF body, sledovat obličeje a objekty, a ihned měnit 
nastavení obrazu. Ovládání je intuitivní a při přehrávání videa lze přiblížit 

jakýkoli detail pouhým dotykem prstů. Stejně snadno se zorientujete v no-
vých režimech fotografování, které pomohou fotit i za špatných světelných 
podmínek.

Fotoaparát je ideální pro jednoduché natáčení Full HD videí. Systém 
Hybrid AF neustále sleduje objekt a díky krokovému motoru jsou videa 
plynulejší a jasnější.

EOS 650D je součástí systému Canon EOS, takže je zcela kompatibilní 
s nejkomplexnější nabídkou objektivů a příslušenství na světě. 

 Prozkoumejte s touto zrcadlovkou možnosti své kreativity.
Více informací na www.canon.cz

www.canon.cz/EOSdobrodruzstvi 
www.canon.cz/akce



42 FLEXARET − DVOUOKÁ ČESKÁ KRÁSKA

 Kultovní český fotoaparát Flexaret se zrodil v Optikotechně Přerov 

krátce po přijetí Mnichovské dohody, když se továrna musela 

vzdát vojenských zakázek a začít hledat odbyt mezi civilisty.

44 UDĚLEJTE SI VLASTNÍ FOTOKALENDÁŘ

  Vytřiďte své nejlepší fotky, vyberte si nějaký z přednastavených 

vzorů a nechte přátelům a blízkým v Centru FotoŠkoda vyrobit 

hezkou vzpomínku, kterou si mohou pověsit na zeď.

50 LEICA BOUTIQUE JE DALŠÍM KROKEM

 Otevřením prvního českého Leica Boutique v Centru FotoŠkoda 

se Praha zařadila mezi několik málo velkoměst, které něčím 

takovým legendární firma Leica poctila.

52 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SLUŽEB VE VYSOČANECH

 Škola, která se hodí pro budoucí umělce i řemeslníky, protože 

naučí studenty jak základy tvůrčí fotografie, tak následné 

zpracování obrazu v postprodukci.

54 KDYŽ SE FOŤÁK ROZBIJE

 Servis v Centru FotoŠkoda je královstvím otce a syna 

Maštalířových. Senior se zaměřuje na mechanické opravy, junior 

si tyká spíš se softwarem.

56 ČERSTVĚ VYBALENO

 Profík Pavel Galler vám radí, co pořídit tatínkovi, mamince, 

synkovi i dceři. Hádejte, pro koho bude nezničitelný Canon 

Powershot a pro koho designový Nikon Coolpix.

58 VÁNOČNÍ TIPY

 FotoKnihu nebo FotoObraz můžete jako vánoční dárek věnovat 

prakticky každý rok a pokaždé budou jiné. Mění se s fotkami, 

kterými je zaplníte.

60 POŠLETE FOTKY DO OBLAK

 Revoluce v ukládání dat dorazila i do fotografie. Nejnovější 

fotoaparáty už se umí přes wi-fi připojit k internetu a odeslat 

vaše snímky na cloudová úložiště.

46 FOTÍM NA DŘEVÁK A PRODÁVÁM DIGITÁLY

 Luboš Rytych si vyzkoušel všechny možné i nemožné fotoaparáty 

a fotografické techniky, aby nakonec zakotvil u sto let starého 

deskového přístroje přezdívaného dřevák.

OBSAH
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Ať už jste zboží koupili u nás, nebo jinde, rádi vám ho 

zabalíme v suterénu Centra FotoŠkoda v balicí služ-

bě v oddělení Alb a rámů. Nabízíme buď standardní 

dárkový balíček, nebo luxusní variantu do emboso-

vaného balicího papíru. Pro náročnější zákazníky 

máme k dispozici i ručně vyráběné dárkové krabičky 

v různých velikostech z embosovaného papíru. Sami 

si zvolíte z velkého výběru papírů, stuh a krabiček 

a šikovné ruce našich zaměstnanců už se postarají 

o zbytek. –

Nebaví vás balit dárky?
Nás ano!

ZÁKLADY PRÁCE S DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIÍ

–
Do tajů digitální postprodukce v grafických programech 

Adobe Lightroom a Adobe Photoshop Elements vás 

zasvětí módní a reklamní fotograf Ladislav Petera, který 

střídavě žije a tvoří v Paříži a v Praze. Naučíte se snímky 

doostřovat, barevně upravovat, retušovat nebo třeba 

exportovat do různých formátů. Můžete si přinést vlastní 

fotografie, na kterých si vše vyzkoušíte, a nakonec je 

dostanete vytištěné ve formátu 20 x 30 cm před úpravami 

a po úpravách. Více informací na www.fotoskoda.cz/

sluzby/zaklady-prace-s-digitalni-fotografii.

PRÁCE SE SVĚTLEM V ATELIÉRU

–
Vyzkoušet si práci v profesionálně vybaveném ateliéru 

se vám nepoštěstí každý den, přitom je to sen většiny 

amatérských fotografů. V Centru FotoŠkoda si ho můžete 

splnit. Kouzlit s různými zdroji světla a odraznými deskami 

vás v ateliéru Centra naučí naši fotografové Michal Pavlík 

a Ján Šipöcz, kteří vám také vysvětlí, jak se proměňuje 

svícení při různých druzích ateliérového focení (móda, 

děti, produktová fotografie, klasický portrét). Více na  

www.fotoskoda.cz/sluzby/prace_se_svetlem_v_atelieru.

Přihlašte se na naše kurzy

Velikost balíčku
Balík

Standard1 Luxus2

XS 59,- 120,-

S 79,- 150,-

M 110,- 210,-

L 180,- 270,-

XL 250,- 380,-

1)  Standardní dárkový balíček je balen do barevného 

papírového obalu s plastovou nebo papírovou stuhou.
2)  Luxusní dárkový balíček je balen do špičkového 

embosovaného papíru s plastovou, papírovou nebo nejlépe 

látkovou stuhou.
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První fotky mladičkého Antonína Krato-

chvíla zapůsobily v sedmdesátých le-

tech na profesory katedry fotografie Vý-

tvarné akademie v Utrechtu do té míry, 

že Kratochvíla okamžitě přijali ke studiu. 

A to si začínající fotograf středoformáto-

vý Flexaret jenom vypůjčil od kamaráda. 

I další příběhy spojované s tímto foťá-

kem jsou legendární jako přístroj sám. 

Je jich mnoho, vždyť Flexaret se vyrá-

běl téměř čtvrt století mezi lety 1938 

a 1968.

MÍSTO ZBRANÍ VYRÁBĚLI FOTOAPARÁTY

Pro slavný československý výrobek 

je příznačné, že jeho počátek i konec 

způsobila politická situace v letech 

s osudovými osmičkami na konci. Ná-

sledkem Mnichovské dohody se totiž 

společnost Optikotechna Přerov musela 

vzdát vojenských zakázek a začít hledat 

odbyt pro civilisty. Proto tehdy převzala 

od továrny bratří Bradáčů výrobu foto-

grafických přístrojů Autoflex a Flexet-

te. V roce 1939 byl poprvé představen 

Flexaret I, který měl totožnou konstruk-

ci jako „koupený“ Flexette. Flexaret 

první řady dodnes patří k nejcennějším 

sběratelským kouskům. Technicky jde 

o dvouokou zrcadlovku s celokovovým 

tělem vybavenou objektivem Mirar 

4,5/75 mm a německou závěrkou Pron-

tor (1 s – 1/150 s). Používal se svitko-

vý film a formát 6 × 6 cm, objektivy 

výměnné nebyly. První Flexaret neměl 

počítadlo snímků, jejich počet šel zjistit 

červeným okénkem na zadních dvířkách 

přístroje.

DVA FILMY V JEDNOM

I když během druhé světové války mu-

sela Optikotechna dodávat vojenské 

optické přístroje pro wehrmacht, tech-

nici nelenili a už ve čtyřicátých letech 

SBĚRATELÉ JDOU PO FLEXARETU ASTRO

„Flexaret prochází rukama našich tech-

niků poměrně často. Mezi lidmi je jich 

ještě docela dost. K oblibě přispívá 

i stoupající zájem o retro a filmovou fo-

tografii. Nejčastěji se v bazarech objevu-

jí typy III až VII, občas i I a II,“ říká Tomáš 

Vainer z Centra FotoŠkoda. Zájemce lze 

rozdělit do dvou skupin. Sběratelé se 

soustředí na unikátnost přístroje, hleda-

jí hlavně první dvě řady a lahůdky typu 

Flexaret Astro. Fotografy zajímá, zda 

fotoaparát pracuje tak, jak má, a kupují 

nejčastěji typy VI a VII. „Při koupi Flexa-

retu je třeba dát pozor na chod závěrky, 

rovinnost přední standardy s objektivy, 

čistotu objektivů, zda je zoxidované zr-

cátko, a v neposlední řadě i chod ostře-

ní,“ pokračuje Vainer. Cena Flexaretu se 

pohybuje v rozmezí od několika set až 

do dvou tisíc korun. –

vyvinuli dva zcela nové typy Flexare-

tů − modely II a III. Po znárodnění pod-

niku a přejmenování na Meoptu před-

stavili přístroje, které měly zaostřování 

páčkou pod objektivem, synchronizační 

přípojku pro blesk, samospoušť a také 

lepší objektivy. Třetí řada navíc přinesla 

posun filmu knoflíkem, počítadlo fotek, 

a hlavně novou závěrku Metax s časy 

od 1 s do 1/400 s. Následovaly modely 

až do sedmé řady. Přinesly další vylep-

šení – od roku 1958 se film zatahoval 

sám do kazety po zmáčknutí tlačítka, 

přibyly bajonety na filtry a sluneční clo-

nu a poslední modely měly na tehdejší 

dobu špičkové objektivy. Z řady vybo-

čoval model Flexaret IVa, který přinesl 

nemyslitelnou možnost – použití dvou 

různých filmů v jednom přístroji. Po vlo-

žení speciálního adaptéru bylo mož-

no fotografovat i na kinofilm formátu 

24 × 36 mm. Ten se v Evropě rychle 

rozvíjel, ale chyběly na něj přístroje. 

V roce 1968 však Meopta nadějný pro-

jekt Flexaret ukončila a vrátila se k vo-

jenskému programu.

Legenda bazarů. Svou flexaretu má Jan Saudek, začínal 

s ní i guru reportážní fotografie Antonín Kratochvíl. Čím je 

přístroj starší, tím získává na ceně. 

Flexaret 
Dvouoký český elegán

autor Petr Holeček •  foto archiv

BAZAR

Olympus i další legendární fotoapa-
ráty zakoupíte v bazaru nebo on-line 
v e–bazaru na www.fotoskoda.cz. 
—

FOTOSERVIS

Poškozené přístroje opraví zkušení 
profesionálové v našem servisu.
—

PŮJČOVNA

Půjčujeme jak profesionální techniku, 
tak běžné kompakty.

BAZAR INFORMUJE
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FotoKalendáře
na zeď i na stůl

Jestliže zrovna přemýšlíte nad vánočními dárky a sháníte tipy 

na něco neotřelého, co neskončí rovnou v koši nebo pohoze-

né někde ve sklepě, je fotokalendář přesně tím, co hledáte. 

Jediné, co k jeho výrobě budete potřebovat, je pár fotek 

v odpovídajícím rozlišení.

autor Lenka Cíznerová • foto archiv Centra FotoŠkoda

Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1
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S blížícím se koncem roku pomalu 

odkládáme letošní kalendáře a začí-

náme se poohlížet po nových. Pokud 

se vám už zajídají všechny ty motivy 

z obchodů s roztomilými kočička-

mi, krajinkami nebo fotkami celebrit 

a zdají se vám zbytečně drahé a ne-

kvalitní, přišel čas vyzkoušet fotoka-

lendář postavený na vašich vlastních 

fotografiích nebo na motivech, které 

si sami vyberete. Získáte originál, 

který nevisí v každé druhé kanceláři, 

a uděláte tím radost nejen sobě, ale 

třeba i babičce, mamince, kamarádce 

nebo kolegům v práci.

TECHNICKÝMI DETAILY SE NEZATĚŽUJTE

S tím, jaké všechny technické znalos-

ti musíte mít, abyste u nás v Centru 

FotoŠkoda správně zadali výrobu ka-

lendáře, si nelámejte hlavu. Buď vše 

zadáte přes internet pomocí intuitivní 

aplikace na stránkách www.fotosko-

da.cz, nebo se stavíte přímo u nás 

ve Vodičkově ulici v Praze. V první fázi 

si vlastně jen musíte rozmyslet, jaký 

fotokalendář chcete a pro koho. Vybe-

rete si, jestli to bude kalendář měsíč-

ní, dvouměsíční nebo jen roční a jestli 

ho budete chtít pověsit na zeď nebo 

postavit na stůl. Pak je dobré zvolit 

rozměry. Závěsné můžete mít od veli-

kosti 13 × 19,5 cm až po 30 × 45 cm. 

Stolní v rozměrech 13 × 20 cm nebo 

13 × 30 cm. Pokud ale nejste žádní 

minimalisté a máte kvalitní fotografie, 

můžete se pustit i do velkoformátové-

ho kalendáře o velikosti 40 × 60 cm. 

„Jsme schopni tisknout jak na výšku, 

tak na šířku,“ doplňuje ještě Lucie 

Bártová, která ve čtvrtém patře foto-

kalendáře vyrábí.

NAJDĚTE TY SPRÁVNÉ FOTKY

Poté přichází na řadu to nejdůležitěj-

ší – výběr obrázků, které v kalendáři 

budou. Nemusíte se omezovat jen 

na současné fotografie v digitální 

podobě. Můžete třeba zapátrat u ro-

dičů či prarodičů na půdě po starých 

fotkách a nechat si je v Centru Foto-

Škoda převést do digitální podoby. 

Vznikne fotokalendář ze snímků, o je-

jichž existenci už možná lidé na nich 

zobrazení ani netuší. A jaké motivy 

jsou mezi zákazníky nejoblíbenější? 

„Samozřejmě vedou děti. Kromě 

nich si lidé vybírají zážitky z dovole-

ných, ze svateb, z míst, na kterých 

byli a která pro ně něco znamenají,“ 

vyjmenovává nejčastější varianty foto-

kalendáře Lucie Bártová.

Máte-li vybrané fotky, zbývá už jen 

zvolit povrch (lesk, mat nebo metalíza) 

FOTOKALENDÁŘE
—
jednoduše, rychle  

a kvalitně
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TIP

Fotokalendáře vám zhotovíme 

z digitálních médií, papírových 

fotografií a z filmů 135 / 120 / 220 

/ APS. Výroba trvá standardně 

tři dny. Pokud si připlatíte, 

můžete mít fotokalendář hotový 

už za 48, 24 nebo 6 hodin.

Než vložíte fotografie

Maximální velikost celé zakázky 

je 300 MB. Velikost jedné na-

hrávací dávky je max. 100 MB. 

V případě objemnějších dat 

můžete využít FTP server Centra 

FotoŠkoda. Fotky můžete nahrá-

vat ve formátech .jpg, .tiff a .bmp 

(tiff pouze nekomprimovaný).



TIP
Program Apple iPhoto umožňuje vytvořit kalendář, 

ve kterém mohou být předtištěny různé upomínky 

na významné události, narozeniny, svátky atd. Jedinou 

nevýhodou je, že s fotokalendářem vytvořeným 

v Apple iPhoto musíte přijít přímo do prodejny, jeho 

výrobu nelze zadat on-line.

a barevnost fotek (černobílé, barevné, 

sépie). Pokud si jednotlivé varianty 

neumíte představit, je nejlepší zajít 

se podívat do Centra FotoŠkoda, kde 

vám je rádi ukážeme. „Fotokalendář 

vám u nás dáme do kroužkové vaz-

by. Vybírat můžete z černé, stříbrné 

a bílé,“ doplňuje ještě Lucie Bártová.

V KLIDU SI U POČÍTAČE HRAJTE

Nejpohodlnějším způsobem, jak za-

dat výrobu fotokalendáře, je využití 

on-line aplikace na webu Centra Fo-

toŠkoda. Máte tu k dispozici dvanáct 

šablon, které klidně můžete všechny 

vyzkoušet, přičemž vždy hned uvi-

díte, jak budou fotky v dané šabloně 
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vypadat. Fotky můžete různě přeha-

zovat tak dlouho, dokud nenarazíte 

na optimální variantu. Snímky si sami 

oříznete nebo je necháte přizpůsobit. 

Vždy máte možnost zkontrolovat kaž-

dý krok, který jste udělali, a vrátit jej 

zpět. „My navíc každou zakázku, která 

nám přijde do ruky, pečlivě kontrolu-

jeme. Takže pokud byste přece jen 

něco přehlédli, fotolaboranti to objeví 

a informují vás. Buď zákazníkům vo-

láme, nebo jim pošleme e-mail,“ vy-

světluje Lucie Bártová, že se opravdu 

nemusíte bát, že by něco ve výsledku 

vyšlo špatně. –
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Jak jste se dostal k focení?

Začínal jsem asi před dvaceti lety a měl 

jsem to štěstí, že se moje fotky zalíbi-

ly pánovi, který byl sám profesionální 

fotograf a jeho otec měl navíc někdy 

ve dvacátých letech v Praze ateliér. Můj 

otec má zase takové menší muzeum 

starých rozhlasových přijímačů. Tím 

pádem jsem skloubil zálibu ve fotogra-

fování s rodinným nadšením pro staré 

přístroje. Bratr sbírá a rekonstruuje vete-

rány a já jsem se pustil do historických 

kamer.

Pracujete jako prodejce digitálních fotoa-

parátů a předpokládám, že za dvacet let, co 

se fotografování věnujete, jste si vyzkoušel 

všechny techniky.

Během těch dvaceti let jsem si opravdu 

prošel snad vše. Od nejstarších přístrojů 

po nejžhavější novinky, které prodává-

me ve FotoŠkoda. Posledních dvanáct 

let mě ale drží desková fotografie.

Co je na staré a nové technice 

stejného a čím se liší?

Dalo by se říct, že umělecká část foto-

grafování je stále stejná. Pořád musíte 

mít oko na kompozici, umět si najít ide-

ální záběr, najít v něm příběh. To žádná 

technika nikdy nezmění. Naopak úplně 

odlišná je samozřejmě práce s přístro-

jem a přístroj samotný. Dneska málokdo 

nosí na zádech čtrnáct kilo nářadí, když 

může fotit mobilem. Další velký rozdíl je 

také v tom, že technika fotografování se 

starými přístroji je daná a nedá se na ní 

moc měnit nebo vylepšovat. Digitální 

fotografie se oproti tomu neustále vyvíjí.

Co vás tedy tak táhne ke staré fototechnice?

Jedním z důvodů je, že je pro mě důle-

žitá právě ta technická stránka tvorby. 

Fascinuje mě proces kontaktní fotogra-

fie. To, že používáte negativ 13 x 18 cm 

nebo i větší. Přikládáte ho v temné ko-

moře přímo na fotografický papír a svět-

lem na něj „obtisknete“ záběr. Taky mi 

vyhovuje samotné pořizování snímků. 

Rád čekám na ideální světlo, přemýšlím 

nad kompozicí, hledám si nejlepší po-

hled. Když se bavím s moderními foto-

grafy a řeknu jim, že za týden pořídím 

osm snímků, tak se smějí. Já ale ne-

mám komfort digitálu, který umožňuje 

cvaknout s tím, že to nějak dopadne.

Takže vy musíte přemýšlet před tím, než 

zmáčknete spoušť, kdežto digitální fotograf 

přemýšlí až u photoshopu?

Nechci, aby to vyznělo, že se navážím 

do digitální fotografie. Já mám digitální 

přístroje moc rád, koneckonců mě živí 

(směje se). On se dobrý fotograf pozná 

Fotím na dřevák
a prodávám digitály

V Centru FotoŠkoda můžete Luboše Rytycha potkat za pultem, na kterém 

jsou vystaveny nejžhavější technické novinky. Jak to u nadšenců bývá, 

je pro něj fotografie nejen povoláním, ale i koníčkem. Ovšem ve volném 

čase s sebou namísto digitální kamery nosí sto let starý fotoaparát, 

kterému se prý přezdívá dřevák.

autor Jiří Holubec •  foto Luboš Rytych, Michael Kratochvíl

LUBOŠ RYTYCH

—

Sdílí rodinnou vášeň pro 

staré a krásné stroje 

a přístroje. Fotografii se 

věnuje dvě dekády, v po-

sledních dvanácti letech se 

věnuje intenzivně deskové 

fotografii, kvůli které se vě-

nuje i sbírání a rekonstrukci 

historických fotoaparátů. 

Jeho snem je provozovat 

fotoateliér kompletně 

vybavený autentickou 

fototechnikou z přelomu 

19. a 20. století.
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bez ohledu na to, jaký přístroj používá. 

Navíc i staří fotografové své snímky 

upravovali. Najímali si retušéry, kteří 

škrábáním speciálními noži a dokreslo-

váním roztoky dokázali fotografie upra-

vovat, zvýrazňovat, či naopak maskovat 

a rozmazávat. Například dokázali vytvořit 

efekt točících se kol na voze. Pracovali 

vlastně v obdobě dnešního photoshopu. 

Jen ty nástroje, které chytáme myší, oni 

museli opravdu vzít do ruky.

Je nějaká věc, ve které moderní přístroje 

v porovnání se starými prohrávají?

Ono je těch věcí víc, třeba i drobné chy-

by způsobené nedokonalostí přístrojů 

jsou ve výsledném obrazu nenapodobi-

telné. Kdybych měl vybrat jednu, tak to 

asi bude hloubka obrazu. V té analogová 

fotografie pořád vede. Další drobnou vý-

hodou je samozřejmě velikost negativu, 

který umožňuje vyrábět fotografie bez 

zvětšování obrazu a ztráty kvality. Nebo 

možnost naklápět expoziční rovinu opro-

ti rovině objektivu. To se hodí například 

při focení vysokých předmětů − věží, 

stožárů, domů. Ty vám při normální fo-

tografii budou vždycky „padat“. Já si 

můžu naklopit objektiv, a tím si objekt 

na snímku vyrovnat.

Zmínil jste, že od digitálních fotografů se 

nejvíce lišíte technikou. Co tedy musíte při 

focení absolvovat?

Fotím na negativy, které jsou vyrobené 

ze stejné hmoty jako třeba PET lahve 

a potažené světlocitlivou vrstvou. Prv-

ním krokem je, že se negativ zasouvá 

do plechových držáků v desce − to mu-

sím provádět v černém rukávu, do kte-

rého strčím obě ruce, pracuji poslepu. 

Pak desku s negativem vsunu do foto-

aparátu, zaklopím a můžu fotit. Zaost-

řuje se posunem měchu fotoaparátu, 

kterým se upravuje vzdálenost desky 

od objektivu. Exponuji odkrytím objek-

tivu, odpočítám délku expozice a zase 

objektiv zakryji.

Pro focení dřevákem 

jsou kvůli dlouhým ex-

pozicím ideální nehybné 

scenérie. Jako například 

krajinka Českého 

Švýcarska.

Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1
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Jak dlouho expozice trvá?

Aby byla fotografie ostrá a prokreslená, 

používají se dlouhé časy. Na sluníčku 

dvě vteřiny, v lese trvá expozice až pat-

náct vteřin. Z toho vyplývá, že se tento 

způsob uplatní při focení krajin nebo 

zátiší. Občas se tak fotí svatby, ovšem 

za předpokladu, že lidi vydrží stát ne-

hnutě. Sprintujícího fotbalistu si ovšem 

necvaknete…

Vidíte záběr před tím, než ho zmáčknete?

Vidím. Vzadu na fotoaparátu je odklopná 

deska, za kterou je skleněná matnice. 

Na té vidíte obraz, který fotíte, ovšem 

stranově a výškově převrácený. Abyste 

ho uviděl, musíte sebe i přístroj zakrýt 

černým suknem. Říká se mu jeptiška.

Na kolik vaše fotka přijde?

Přímé náklady jsou kolem dvou set, dvě 

stě padesáti korun. To je ovšem čistě 

materiál. K tomu si musíte připočíst 

práci, pořizovací náklady na přístroje… 

Nakonec dojdete k takové sumě, že to 

musíte dělat buď jako koníček, nebo to 

nedělat vůbec, protože ta cena vychází 

skoro stejně, jako byste si nechal nama-

lovat portrét.

Zkoušíte i starší technologie, 

třeba skleněné desky?

Také je občas vyzkouším, ale v jejich pří-

padě už je příprava tak náročná, že mě 

to trochu odrazuje. Ne, že bych je zatra-

coval, ale nechám si je spíš na důchod.

Jak se vůbec dostáváte k fotoaparátům? 

Vyrábí se ještě nové, nebo musíte 

hledat staré?

Fotopřístroje se pořád vyrábí. Můžete 

si je třeba objednat po internetu z Ja-

ponska, kde je vyrábí firma Tashihara. 

Já mám ale rád originální aparáty. Mým 

snem je nasbírat kompletní fotoateliér 

z přelomu 19. a 20. století. Mít v něm 

vše dobové. Od vypínačů po elektrický 

generátor.

A jak jste na tom s plněním tohoto snu?

Dobře. Vybavení už mám kompletní. 

Od ateliérových komor – tedy velkofor-

mátových fotoaparátů – přes zvětšovací 

přístroje, které jsou až dva metry vyso-

ké, až po svinovací malovaná pozadí. 

Chtěl bych ovšem, aby ateliér sloužil 

veřejnosti. Aby ke mně mohli přijít lidé 

a nechat se vyfotit v dobových kostý-

mech na starý přístroj. To je ale hudbou 

budoucnosti, protože zatím jsem bohu-

žel na jeho instalaci nenašel vhodný pro-

stor a vše mám složené doma.

Funguje takový ateliér někde?

Já o žádném nevím. V Praze existuje 

zrekonstruovaný ateliér Josefa Sudka, 

ve kterém se ovšem nefotí. V Českém 

Krumlově se můžete nechat vyfotit 

v krásně zrekonstruovaném domě fo-

tografie, ale cvaknou vás tam digitálem.

Kolik lidí se starou fotografií u nás zabývá?

Moc ne, ale najdou se. Vloni bohužel 

umřel klasik staré fotografie Jan Reich, 

který tímto způsobem fotil desítky let. 

Existovala i skupina Český dřevák. Teď 

už jde spíš o jednotlivce.

Vašemu fotoaparátu se říká dřevák?

Ano. Fotím na dřevák a v práci prodá-

vám digitály. –

Najít objekt hodný zvěčnění 

na fotografii je jedna z nejza-

jímavějších součástí tvorby. 

Zátiší s porcelánovými 

hodinami je stoprocentně 

autentické, nearanžované.
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Leica Boutique
je dalším krokem

Centrum FotoŠkoda otevřelo ve Vodičkově ulici prestižní 

Leica Boutique, a Prahu tím postavilo po bok metropolí jako je 

New York, Vídeň nebo Tokio. Alespoň tedy v očích fanoušků 

legendární fotografické značky Leica. Zákazníci tu budou moci 

nejen nakupovat, ale také si Leicu půjčit a přesvědčit se o jejích 

kvalitách na vlastní oči.  

autor Jana Bohutínská • foto Michael Kratochvíl
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PALÁC LANGHANS
—
otevíráme samostatnou 

Leica sekci

Letošní rok se do análů Centra Fo-

toŠkoda zapíše dvojicí významných 

událostí. Zatímco vloni firma oslavila 

dvacetiletí své existence, letos slaví 

deset let v paláci Langhans. A majitel 

Centra Milan Škoda zákazníkům k vý-

ročí nadělil dárek – otevřel prestižní 

Leica Boutique. Červenou pásku 

symbolicky přestřihl za přítomnosti 

zástupců německé společnosti Leica 

Camera a společnosti Fototrade, kte-

rá značku na českém trhu zastupuje. 

Palác Langhans a Leica podle Milana 

Škody patří k sobě – mají totiž duši. 

O tom, jak prestižní záležitost otevře-

ní Leica Boutique v Praze je, svědčí 

čísla. Butiky, které Leica kromě Pra-

hy otevřela v letošním roce, se dají 

spočítat na prstech jedné ruky: dva 

jsou ve Vídni a po jednom v Tokiu, 

New Yorku a Pekingu. Pražský Leica 

Boutique se otevírá v době, kdy se 

prodeji fotoaparátů Leica, které jsou 

ručně vyráběné a servisované v do-

movském Německu, daří. Český trh 

roste ročně o 25 až 30 %.

PŘEMLUVIT VEDENÍ 

NEBYLO SNADNÉ

Sám Milan Škoda si vztah s Leicou 

buduje už od 80. let minulého století, 

kdy začala vznikat jeho první sbírka 

fotoaparátů této kultovní značky. 

Tento zájem ho neopustil ani poté, 

co začal podnikat. Cesta k butiku ale 

nebyla vůbec snadná. „V 90. letech 

jsem chtěl v Česku řídit zastoupení 

značky, ale to se nepodařilo, protože 

Leica chtěla někoho nezávislého, 

kdo nemá vlastní obchod. Vždycky 

jsem však byl nejlepším prodejcem 

značky u nás. A pak jsem se zaměřil 
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Kde se vzal nápad udělat v Praze Leica Bou-

tique a jak dlouhá byla cesta k jeho realizaci?

Matěj Sumka: S uvedením prvních digitál-

ních fotoaparátů na trh poptávka po pro-

duktech značky Leica pořád roste. Společ-

nost Leica Camera AG před několika lety 

zvolila strategii selektivní distribuce, což 

znamená, že její produkty jsou nabízeny 

jen vybranými prodejci, kteří musí splnit 

určité podmínky. Vrcholem selektivní dis-

tribuce se pak stal koncept Leica Boutique 

(část obchodu je vyhraněna jedné značce) 

a Leica Store (celý obchod prodává jen 

jednu značku). Co se týká přímo realizace 

Leica Boutique v Praze, o tento projekt 

jsme se začali ucházet asi před rokem. 

Věděli jsme, že Praha si jako jedno 

z nejkrásnějších a nejvíc navštěvovaných 

měst na světě podobný Boutique nebo 

Store zaslouží. Když jsme pak vybírali 

nejvhodnější místo, byla volba jasná. Palác 

Langhans má bohatou historii a pan Škoda 

má ke značce Leica srdeční vztah.

Milan Škoda: Fotoaparáty značky Leica 

prodáváme od samého počátku, i když 

v roce 1992 to bylo jen několik použitých 

kusů. Při cestách do zahraničí byly pro mě 

vždy vzorem Leica obchody, které mají 

přednostní zásobování a stylové prostory 

pro vystavování těchto exkluzivních fo-

toaparátů. Když jsem se dozvěděl, že se 

Leica rozhodla vybrat několik málo míst 

na světě, aby rozšířila svou síť, neváhal 

jsem a toto téma jsem s českými i ně-

meckými zástupci začal řešit a po více než 

roce příprav se to podařilo.

Co od spolupráce Leica – Centrum FotoŠkoda 

očekáváte?

MS: Tato spolupráce už velmi dobře 

funguje a otevření Leica Boutique je jen 

dalším logickým krokem vpřed. Pan Škoda 

značce Leica rozumí a ví, že to není žádná 

masovka, že jde o prestižní značku, která 

potřebuje správnou prezentaci. Leica má 

bohatou tradici a je známa především díky 

špičkové kvalitě svých produktů. Věřím, že 

s otevřením Leica Boutique v Praze stoup-

ne povědomí o značce Leica a předpoklá-

dám, že stále více zákazníků upřednostní 

nákup v České republice před nákupem 

v zahraničí.

MŠ: Očekáváme, že se nám konečně 

podaří vytvořit v ČR místo, kde bude Leica 

reprezentativně a v dostatečném množství 

vystavena a s náležitou péčí vysvětlována. 

Leica Boutique bude součástí budovy, která 

má více než stoletou fotografickou tradici 

a která obsahuje obchod, kterým projde 

za den až čtyři tisíce návštěvníků zajímají-

cích se o fotografii.

Čím je podle vás značka Leica výjimečná 

a jaký typ lidí si ji obvykle pořizuje?

MS: Leica má výjimečnou historii, její optika 

je považována za nejlepší na světě, ať už 

jde o fotoaparáty, dalekohledy, či mikrosko-

py. Modely Leica mají špičkové technické 

zpracování, tři modelové řady se vyrábějí 

ručně, což je dnes skutečný unikát. Značku 

Leica si kupují především nadšenci do foto-

grafování a zákazníci, kteří chtějí tu nejvyšší 

kvalitu. Na některé ručně vyráběné modely 

se přitom čeká i rok. Speciální edice Leica 

mají velkou sběratelskou hodnotu, konají se 

dokonce i jejich dražby. Například letos byl 

jeden ze dvanácti existujících fotoaparátů 

Leica 0-série z roku 1923 vydražen za neu-

věřitelných 2,8 milionu dolarů.

MŠ: Leica fotoaparáty jsou vždy na nejvyšší 

technické úrovni, a především výborně 

technicky zpracované. Jednotlivé díly se 

vyrábějí ručně a na základě připomínek 

zákazníků (často přímo ve fabrice) se 

případné nedostatky zapracovávají. Mít 

Leicu znamená také určitou prestiž, a jak 

už řekl Matěj Sumka, tyto fotoaparáty mají 

sběratelskou hodnotu. Nebojím se zákazní-

ky kupující Leicu označit jako fotografické 

nadšence.

Na slavnostním otevření prvního Leica Boutique v České republice 

jsme si povídali s majitelem Centra FotoŠkoda Milanem Škodou 

a s Matějem Sumkou z firmy Fototrade s.r.o., která Leicu v ČR 

zastupuje. Jejich odpovědi se velmi často téměř shodovaly, bylo 

vidět, že co se Leicy týče, jsou naladěni na stejnou vlnu.

Značka pro  
fotografické nadšence

na Boutique. Přemluvit vedení Leicy 

mi trvalo několik let a teď se to 

podařilo. Otevření Leica Boutique 

je pro nás dalš í krok kupředu,“ 

konstatu je hrdý maj i te l  Centra 

FotoŠkoda, který si právě splnil 

jeden ze svých dávných snů.

FOTOAPARÁT JAKO ŠPERK

A co že je na Leicách vlastně tak 

výjimečného? „Fotoaparáty Leica 

od začátku vynikaly svou preciznos-

tí a nadčasovostí. Je to mimořád-

ná značka, technická dokonalost, 

šperk,“ říká Milan Škoda. Jeho Leica 

Boutique bude zákazníkům nabízet 

jak nové, tak použité fotoaparáty, ale 

také veškerou dostupnou literatu-

ru týkající se této značky. Zákazníci 

tu budou mít nejširší nabídku zboží 

značky Leica v Česku. „Chceme fo-

toaparáty všech modelů také půjčo-

vat, aby každý sám pochopil, proč si 

koupit právě Leicu,“ prozrazuje Milan 

Škoda s tím, že zákazníci budou moci 

využít i poradenství a servis zamě-

řený hlavně na drobné opravy star-

ších aparátů. „Chceme mít tak širo-

ký sklad nového zboží, jak je to jen 

možné,“ říká Škoda s odkazem na to, 

že čekací lhůty na fotoaparáty Leica 

mohou být kvůli ruční práci dlouhé 

i rok či dva.

Butik se navíc pyšní tím, že má v na-

bídce jeden kus Leica X2 z limitované 

edice Paul Smith. Podobné speciální 

edice se prodávají právě jen v Leica 

buticích a značkových obchodech, 

dosud je tedy vůbec nebylo možné 

v Česku koupit. Pražská X2 je ve žlu-

tém provedení, aby odpovídala firemní 

barvě Centra. –
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Pro umělce i řemeslníky
Střední odborné učiliště služeb Praha

Centrum FotoŠkoda se snaží nejen podporovat už zavedené 

profesionály, ale také pomáhat při výchově další generace fotografů. 

Proto je partnerem hned několika škol, kde se fotka vyučuje. 

Jednou z nich je i Střední odborné učiliště služeb sídlící v pražských 

Vysočanech. 

autor Lenka Ciznerová • foto archiv Středního odborného učiliště Praha
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Zdejší studium je určeno pro talento-

vané absolventy devátých tříd základní 

školy, kteří mají zájem o fotografii a vů-

bec prý nevadí, že to s foťákem zatím 

sami moc neumí. „Nepožadujeme před-

chozí zkušenosti s oborem, žáci mají 

možnost se vše naučit v průběhu stu-

dia. Rozhodující je píle a tvořivý zájem 

o studium,“ říká Jana Kaněrová, která 

koordinuje spolupráci vysočanského 

učiliště s Centrem FotoŠkoda.

VÝUKA POD DOHLEDEM PROFESIONÁLŮ

Základem maturitního studia budoucích 

fotografů je výuka v oblasti digitální fo-

tografie, fotografování v ateliéru i v reál-

ném prostředí. Studenti se tady sezná-

mí se základními fotografickými žánry 

využitelnými v další profesní praxi, jako 

jsou portrét, snímky architektury, rekla-

ma, produktová fotografie nebo třeba 

krajinářská fotografie. „Učíme žáky fo-

tografický obraz upravovat a pracovat 

s ním v grafických programech, ale také 

fotografovat na černobílý film a sami 

vyvolávat černobílé fotografie klasickým 

způsobem. Navazujeme tak na vlnu 

renesance historických fotografických 

technik,“ přibližuje program vyučova-

cích hodin Jana Kaněrová.

Praktickou výuku mají na starosti absol-

vent FAMU, fotograf MgA. Aleš Kuneš 

(mimochodem taky docent Institutu 

tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodově-

decké fakulty Slezské univerzity v Opa-

vě), absolventka Institutu tvůrčí foto-

grafie MgA. Petra Zůnová a fotografové 

Marcel Ryšánek, Lukáš Kovalský a An-

tonín Křišťan.

NAUČÍ SE NEJEN FOTIT

Umět fotit je jedna věc, a umět to použít 

v dnešní moderní době, věc druhá. Sou-

částí studia je proto výtvarná příprava 

žáků a k dispozici je dobře vybavená gra-

fická dílna. „Studenti tak získají základní 

přehled z estetiky a dějin výtvarného 

umění, s ohledem na dějiny fotografie. 

Pořádáme také odborné přednášky a be-

sedy s fotografy z praxe, exkurze do vý-

robního podniku Foma Hradec Králové 

a některých provozoven. Součástí výuky 

je pak i odborná praxe na pracovištích 

mimo školu,“ vyjmenovává profesor-

ka Kaněrová s tím, že absolventi jejich 

školy získají úplnou středoškolskou kva-

lifikaci ukončenou maturitou a jsou plně 

připraveni fungování jako profesionální 

fotograf – živnostník.

STUDENTI NAJDOU UPLATNĚNÍ

Maturita v oboru otevírá cestu k další-

mu studiu na FAMU nebo třeba na Insti-

tutu tvůrčí fotografie v Opavě, spousta 

studentů si ale hned po škole rovnou 

hledá uplatnění v oboru. „Naši absol-

venti začínají většinou jako asistenti do-

kumentačních nebo reklamních studií, 

později zde působí samostatně nebo 

oddělení vedou. Uplatňují se také jako 

zaměstnanci zpracovatelských středisek 

a firem nebo jako konzultanti prodeje fo-
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SPOLUPRACUJEME
—
představujeme partnerské 

školy Centra FotoŠkoda

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

—

V Centru FotoŠkoda se bude 

ve dnech 4. 2. – 29. 3. 2013 

konat výstava Dny otevře-

ných dveří fotografických 

škol, v rámci výstavy pro-

běhne v zasedací místnosti 

28. 2. od 12.00 do 16.30 hodin 

prezentace škol.



tografické techniky a materiálů. Mnoho 

našich absolventů pracuje v redakcích 

časopisů a novin,“ vypočítává nejrůz-

nější možnosti Kaněrová. Mezi úspěš-

né absolventy školy patří třeba vedoucí 

obrazové redakce Mladé fronty Dnes 

a sportovní fotoreportér Michal Růžička, 

módní fotografka Ida Saudková nebo 

Jan Pazdera, fotograf automobilových 

závodů.

PARTNERSTVÍ SE ŠKODOU POMÁHÁ

Spolupráce s Centrem FotoŠkoda při-

náší žákům velké výhody. Mají možnost 

získat slevy při nákupu fotografií a dal-

ších služeb, jejich práce jsou prezento-

vány přímo v prostorách prodejny, chodí 

sem na exkurze, kde si prohlédnou, jak 

to chodí v laboratoři nebo třeba v atelié-

ru. „Do budoucna bychom rádi s firmou 

spolupracovali ještě šířeji, máme napří-

klad v plánu otevřít učňovský portrétní 

ateliér a rádi bychom využili možnosti 

zhotovování fotografií právě v Cent-

ru FotoŠkoda,“ nastiňuje na závěr své 

představy Jana Kaněrová. –

www.fotoskoda.cz 
facebook.com/fotoskoda.cz 53
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—
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REKLAMAČNÍ SERVIS, OPRAVNA

A PŮJČOVNA V JEDNOM

U Škody se dá zařídit téměř vše, ales-

poň co se fotografování týká. Ať už jde 

o služby, nebo o nabídku zboží. A právě 

s obrovskou nabídkou zboží logicky při-

cházejí také momenty, kdy se něco roz-

bije. Pak je třeba to řešit. Přímo v Cen-

tru FotoŠkoda se ze záručních oprav 

dělají značky Nikon a Olympus, ostatní 

zboží putuje do značkových servisů. Vět-

šinu práce mají technici servisu na po-

záručních zakázkách, opraví vám tady 

i staré analogové fotoaparáty nebo vám 

na ně třeba přizpůsobí nové objektivy. 

Fotografickou techniku si tady můžete 

zapůjčit.

Ze zákona je navíc dáno, že každá pro-

dejna musí mít reklamační 

oddělení. Postupem času, 

jak se sortiment u Škody 

rozrůstal, bylo lepší vyřešit 

to samostatnou jednotkou, 

která se bude o všech -

ny tyto záležitosti starat. 

Kdyby totiž měli prodavači 

a prodavačky zvládat ještě reklamace, 

těžko by dokázali naplno obsluhovat 

zákazníky.

TÁTA SPRAVÍ MECHANIKU,

SYN ELEKTRONIKU

Zajištění chodu servisního oddělení 

mají na starosti celkem tři lidé. Václav 

Maštalíř, který je vedoucím servisu 

a u Škody pracuje už dvanáct let, je vy-

učeným mechanikem optických zaříze-

ní přímo se zaměřením na jejich servis. 

Druhý technik, Václavův syn Jan, se 

zase věnuje hlavně elektronice a počí-

tačovým technologiím. Ti dva tak tvoří 

hodně univerzální tým. Jeden rozumí 

programům, druhý mechanice. Na po-

zici asistentky pak otce a syna Maš-

talířovy doplňuje Lenka Sůrová, která 

zajišťuje příjem zakázek a první kontakt 

se zákazníkem. Pokud je tu ona, mo-

hou se oba Maštalířové věnovat hlavně 

práci, kterou umí nejlépe, tedy odstra-

ňování mechanických i softwarových 

závad.

KDY ZŮSTÁVÁ ZAKÁZKA V DOMĚ

Asi 90 % zakázek putuje do jiných 

servisů, zbylých 10 % 

se řeší přímo na místě. 

„Jde o placené opravy 

starších mechanických 

př ístrojů. Dalš í  věcí , 

kterou tady umíme, je 

čištění snímačů značky 

Nikon,“ vysvětluje Vác-

lav Maštalí ř. Pokud tedy máte ještě 

starý klasický fotoaparát, jako třeba 

Praktiku, Pentagon, Roley Flex, Zenit 

nebo Leicu, který nefunguje, neváhejte 

a dorazte do servisu Centra FotoŠko-

da. Opravy se většinou pohybují do ti-

síce korun. Pokud by oprava vyšla dráž 

a nevyplatila se, lidé ze servisu vás 

na to upozorní. Je už pak jen na vás, jak 

se rozhodnete.  –

Když se foťák rozbije
spraví vám ho Maštalířové

Mít přímo v domě vlastní servis je pro firmu, která prodává 

fototechniku ve velkých objemech, obrovské plus. V Centru FotoŠkoda 

jej najdete hned v přízemí na konci prodejny a zajít sem můžete 

vlastně s jakýmkoli problémem týkajícím se věcí kolem focení.

autor Lenka Ciznerová •  foto Jan Zavřel

SLUŽBY
—
Představujeme 

servisní oddělení

—   „Další věcí, kterou 
tady umíme, je 
čištění snímačů 
značky Nikon.“ 
 Václav Maštalíř

TIP

—

U Škody se specializují 

na výrobu redukcí na staré 

objektivy. A jsou v tom opravdu 

dobří. Pokud vám tedy zbyl 

nějaký ten starý objektiv a vy 

jste smutní, že na vaši novou 

zrcadlovku nepasuje, nechte 

si ho u Škody repasovat. Ceny 

redukcí se pohybují v řádech 

stovek korun. Že se to vyplatí, 

vědí i zahraniční fotografové, 

kteří se na Centrum FotoŠkoda 

obracejí.
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Všechny došlé zakázky zadává pan Maštalíř okamžitě do počítače.

Tady už se opravuje jemná mechanika. Téměř denně rozváží z Centra FotoŠkoda zakázky do autorizovaných opraven.

Hned zrána, dokud není v místnosti tolik prachu, přichází řada na čištění snímačů.

U složitějších oprav se pan Maštalíř vždy domlouvá se zákazníkem na dalším postupu. Otec opravuje klasiku, syn zase rozumí digitální moderně.
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Čerstvě vybaleno
Fotí celá rodina

Dnes je celkem normální, že každý v rodině má svůj vlastní fotoaparát. 

Tatínek už něco odfotil a potrpí si na hodně dobrou techniku, 

dceru zajímá hlavně velký displej a trendy vzhled, syn by zase 

rád foťák do extrémních podmínek a pro maminku rozhodně něco 

jednoduchého a šik. Nakonec budou spokojeni všichni.

autor Lenka Ciznerová •  foto Archiv

PRODUKTY
—
Představujeme 

nabídku e-obchodu 

Centra FotoŠkoda
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CANON EOS 650D

–
Poloprofesionální zrcadlovka s univer-

zálním 18–135 mm objektivem, kterou 

využijete jak pro focení, tak pro natáčení 

videa ve full HD kvalitě. Vedle plné auto-

matiky má také manuální ovládání, různá 

příslušenství a řadu zajímavých inovací. 

Třeba hybridní automatické zaostřování, 

podporu AF ostření během natáčení videa, 

dotykový 3,0“ LCD displej s možností 

aktivace závěrky pouhým dotykem atd. 

S tímhle přístrojem už se můžete pustit 

i do umělecky ambicióznějších projektů.

LOWEPRO COMPUROVER AW

–
Mladší bratr Roveru, žijící legendy mezi 

fotobatohy. Může se pochlubit třemi 

komorami s ergonomicky dokonalou kon-

strukcí a mimořádně praktickým designem. 

Do spodní komory se pohodlně vejde foťák 

s nasazeným základním objektivem, další 

2 až 4 objektivy, blesk i drobné příslušen-

ství. Horní komora poslouží na osobní 

věci a zadní je připravena pojmout až 

17“ notebook. Batoh má pláštěnku, držák 

na připnutí stativu, nastavitelné popruhy 

a spoustu kapsiček a poutek.

VANGUARD ALTA+ 264AP

–
Stativ s pákovou hlavou, který málo 

váží, ale přesto je velice stabilní. 

Hodí se i do extrémnějších podmí-

nek. V této cenové kategorii možná 

vůbec nejlepší volba mezi stativy.

CANON SPEEDLITE EX600-RT

–
Externí blesk, který má navíc zvýšený roz-

sah zoomu a výkon reflektoru a vestavěný 

radiový přijímač s dosahem až 30 metrů. 

Provizorně dokáže nahradit i studiová 

světla. Kousek hodný profesionála.

PAMĚŤOVÁ KARTA

–
K dokonalosti už chybí jen paměťová karta. 

Vyberte některou z řady SanDisk Extreme SDHC, 

která přenese data za co nejkratší možnou dobu 

a zajistí, aby nedošlo k chybě během přenosu. 

Všechny záznamy na ní budou jako v peřince.

PRO NÁROČNÉ TATÍNKY
Profík Pavel: Pod vánočním stromečkem 

můžete mít nabušené zrcadlovky, designové 

kompakty i vodotěsný foťák, který vydrží pád 

z 1,5 metru.
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SONY CYBERSHOT DSC-HX20V

–
Kompakt v elegantní hnědé barvě, ke kterému si můžete přikoupit 

ještě pouzdro, kartu a náhradní baterii. Má širokoúhlý objektiv 

a velké množství praktických režimů a funkcí. Ukrývá se v něm 

pokročilá technologie snímače a obrazového procesoru, takže dělá 

snímky srovnatelné s těmi ze zrcadlovky. Jde prostě o univerzální 

kompakt s velmi kvalitním výstupem fotografií i videa. Maminka 

ocení univerzálnost, elegantní provedení a menší rozměry, díky nimž 

se fotoaparát pohodlně vejde do kabelky.

SAMSUNG NX20

–
Poloprofesionální zrcadlovka s objektivem 18–55 mm nabízí rovnováhu mezi 

rozlišením, výkonem a designem. Citlivý snímač APS-C CMOS s rozlišením 

20,3 megapixelů a rychlostí závěrky 1/8000 s umožňují zachytit mimořádně 

detailní záběry ve vysokém rozlišení. Fotoaparát má připojení Wi-Fi, takže 

hlava rodiny už s sebou nebude muset tahat žádné dráty. Jako dárek je 

k foťáku navíc přibalen ještě samsungovský tablet, který by normálně stál 

12 000 Kč. Fotoaparát lze přes něj dálkově ovládat. K tomu přibalte stejný 

stativ a kartu jako ke Canonu, jen batoh vyměňte za brašnu.

NIKON COOLPIX S01

–
Patří do řady nejmenších kompaktů s integrovanou baterií 

a pamětí, má však překvapivě velký dotykový displej. Přístroj 

je osazen 10,1megapixelovým obrazovým snímačem, má ši-

rokoúhlý objektiv Nikkor 29−87 mm s trojnásobným optickým 

zoomem, jehož rozsah lze ale ještě zvětšit speciálními filtry 

(např. rybí oko). Kromě velice slušných snímků také nahrává 

HD video. Co se týče vzhledu, Nikon Coolpix S01 jednoznačně 

boduje. Je k dostání ve čtyřech barvách. Hlavně ty holčičí, 

růžová a červená, jsou prostě rozkošné.

LOWEPRO REZO 160 AW

–
Fotobrašna, do které se vejde DSLR fotoaparát s nasazeným objektivem, 

1 až 2 další objektivy a příslušenství. Je dost odolná, aby zvládla vysilující 

trekovou výpravu, a dostatečně stylová na procházku po městě. Má reverz-

ní otevírání horního víka, takže se nemusíte bát, že by vám při otevření něco 

nechtěně vypadlo. Materiál je nepromokavý, k brašně patří i pláštěnka.

PRO MAMINKY

PRO HRAVÉ TATÍNKY

PRO DCERY

CANON POWERSHOT D20

–
S tímhle foťákem může váš syn skákat 

třeba šipky do rybníka a nic se neděje. 

Přístroj je totiž vodotěsný, takže se 

s ním v klidu může fotit i pod vodou. Je 

určen hlavně do venkovního prostředí, 

poradí si v každých podmínkách, ať už 

prší, nebo extrémně mrzne. Je přímo 

stvořen pro vyznavače adrenalinových 

sportů, vydrží totiž pád z výšky 1,5 

metru. Má zabudovaný GPS modul, to 

kdyby se syn na svých toulkách někde 

ztratil. I v tomto případě u mladé gene-

race zaboduje originální design.

POUZDRO LOWEPRO VOLTA 20

–
Je vyrobené z pevné tvarované 

PE pěny, a tak dokonale ochrání 

fotoaparát před poškrábáním, deštěm 

nebo prachem. Nechybí ani kapsička 

na paměťové karty.

PRO SYNY
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Vánoční tipy
udělejte dárek ze svých fotek

Každý rok nejspíš všichni řešíme to samé. Jaký pořídit svým bližním 

dárek, aby je potěšil a byl originální. FotoKniha nebo FotoObraz jsou 

v tomto směru ideální. Můžete je rodině i známým věnovat prakticky 

každý rok a pokaždé budou jiné, neboť je zaplníte vždy novými fotkami.

autor Lenka Ciznerová •  foto Archiv

SLUŽBY
—
FotoObrazy a FotoKnihy

moment 02 – 2012

FOTOKNIHA
Potěší dědečka s babičkou, kamarády, se kterými trávíte dovole-

nou, i kolegu z práce, se kterým pracujete na společném projektu 

a vyjíždíte na služební cesty. Potřebovat budete jen pár fotek, nej-

lépe v digitální podobě. To ale vůbec neznamená, že nemůžete 

použít třeba staré babiččiny fotky nebo negativ. V Centru Foto-

Škoda vám je rádi do digitální podoby převedou. Máte-li snímky 

připravené, stačí na www.fotoskoda.cz kliknout na odkaz Foto- 

Knihy a následovat instrukce ke stažení a instalaci jednoduché 

aplikace. Pokud si s počítačem moc netykáte, prostě přineste 

fotky do Centra FotoŠkoda a školený personál se o vše postará.

Je jen na vás, jak bude kniha ve výsledku vypadat. Vy rozhod-

nete o tom, kolik bude mít stránek (od 5 do 30 listů), jestli bude 

mít pevnou nebo měkkou vazbu, zda budou fotky v lesku, matu 

nebo metalíze a jak budou velké. Vybrat si můžete i barvu papíru, 

obalu, hřbetu a také formát i odstín písma. Je dobré mít ještě 

před zadáním rozmyšleno, jak půjdou fotky za sebou, co bude na 

obálce knížky a co na zadní části. Výroba trvá v Centru FotoŠkoda 

podle náročnosti jeden až tři dny.

FOTOOBRAZY
Zatímco FotoKniha bude nejspíš schovaná v nějaké po-

ličce a obdarovaný ji vytáhne jen občas, u FotoObrazu se 

předpokládá, že bude viset nebo stát někde na očích. O to 

pečlivěji byste měli fotografie vybírat. Není od věci zjistit si, 

jaký má dotyčný vkus a styl a jaké motivy se mu líbí.

Pokud jste si ještě nikdy žádný FotoObraz nenechali dě-

lat, vyplatí se s vybranou fotkou zajít do Centra FotoŠkoda. 

Zkontrolují vám tady například, jestli je obrázek dostatečně 

velký a ostrý na požadovaný formát, protože větší formát 

ukáže i drobné neostrosti, které menší fotka schová. Běž-

ně se používají formáty do velikosti A3, v Centru FotoŠko-

da ale umí vyrobit také obrazy mnohem větší, a to až 1,5 m 

šířky na 3 metry délky. 

Vedle rozměrů je rovněž důležité správně vybrat, na jaký 

materiál chcete fotku vytisknout. Jinak vypadá fotogra-

fie na plátně a na hliníku, jinak zapaspartovaná nebo pod 

sklem. Vybírat navíc můžete i různé rámy, takže nejlepší 

asi bude přijít si osobně do Vodičkovy ulice vše prohléd-

nout a osahat.

TIPY & TRIKY

—

•  Nedávejte fotografie příliš ke kraji strán-

ky, nechte minimálně půl centimetru.

•  Čím je užší fotokniha, tím menší musí 

být písmo na hřbetu. Na půlcentimet-

rovou vazbu prostě centimetrový nápis 

nedostanete.

•  Při návrhu obálky a zadní stránky vidíte 

v počítači pořadí naopak. Fotka, která má 

být na titulní straně, musí být napravo, 

nikoli nalevo. 

TIPY & TRIKY

—

•  Fotku z mobilu je lepší nechat 

vytisknout v černobílé variantě. 

Vysoké zrno dokáže schovat hodně 

nepřesností.

•  Když máte snímek jenom černobílý, 

ale chtěli byste ho v barvě, v Centru 

FotoŠkoda vám ho nakolorují.

•  Pokud je kvalita fotky mizivá, fotka 

není ostrá nebo jde o hodně starou 

fotografii a vy nemáte přístup k lep-

ším datům, je namístě volit plátno. 

Je strukturované a dokáže mnoho 

vad schovat.
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Je to v podstatě ukládání dat na in-

ternet, které už tu bylo dříve, než 

se cloud začal v médiích skloňovat 

ve všech pádech. Pojďme si popořád-

ku vysvětlit, o co v těch „oblacích“ 

vlastně jde a jak do nich můžete svoje 

fotky poslat i vy.

CLOUD? NIC NOVÉHO

Podle ekonomů je cloud systém po-

dobný outsourcingu. Podle ajťáků je 

správným výrazem cloud computing 

a jde prý o věc dávno známou, jako je 

tomu u většiny věcí, které používá-

me na internetu. Třeba poskytovatel 

freemailu se stará o servery, operač-

ní programy a další věci a uživatel 

pouze vzdáleně 

v y u ž í v á  j e h o 

s lužby. Pojem 

cloud se v poslední 

době dostává do popře-

dí díky tomu, že nejde jen 

o obyčejné zálohování, ale o zrca-

dlení souborů a jejich sdílení. Přístup 

ke svému cloudovému účtu mají lidé 

prakticky z jakéhokoli zařízení připo-

jeného k internetu. Data jsou přitom 

na jakémsi virtuálním harddisku, který 

nevyhoří tak snadno jako ten váš 

v počítači či notebooku.

KDYŽ PŘIŠEL DROPBOX

Úložiště s opravdu vel-

kou kapacitou nedáv-

no představi ly služby 

Google Drive a Sky Drive 

od Microsoftu. Mají české 

rozhraní a vedle placené na-

bídky velkého skladu pro různé 

dokumenty umí komunikovat na přívě-

tivé úrovni. Nejsou to ale jediné clou-

dové účty a nebyly ani první. Oprav-

dová revoluce přišla př ibližně před 

čtyřmi roky se službou Dropbox. Ko-

nec vypalovaček a složitého nahrávání 

souborů přes FTP. Dropbox byl prvním 

skutečně použitelným úložištěm, kte-

ré z fotek udělalo regulérní webovou 

galerii, již si přátelé mohli přes internet 

pohodlně prohlédnout i stáhnout. Bě-

hem dalších let přišli konkurenti, takže 

dnes se pro domácí použití, zejména 

na zálohování fotek a videí, hodí hned 

několik služeb (viz box Jaké obláčky 

využít?).

POHODLNÁ A RYCHLÁ ZÁLOHA

K č emu je  c loud v ů bec dobr ý? 

„A k čemu je dobré zálohování?“ kon-

truje logickou otázkou Veronika Berger, 

která žije v Německu a deset let fotí pro 

různé tamní magazíny. „Fotky si samo-

zřejmě pořád zálohuji na externí disky, 

protože jsou to data objemově ob-

rovská a prostor na internetu by vyšel 

dost draho. Ale během focení v terénu 

si fotky stáhnu do notebooku a odešlu 

na cloud. Mám je pak po ruce i na ji-

ných počítačích a navíc mám jistotu, že 

když se s notebookem nebo foťákem 

něco stane, nepřijdu o ně,“ vysvětluje 

Veronika. Vtip je v tom, že ona sama 

nemá se zálohováním moc starostí. 

Pokud je její notebook připojený k inter-

netu, nástroje na úložištích automaticky 

udržují aktuální podobu dat v synchro-

nizovaných složkách. Jednoduché je 

i sdílení souborů. Když bude Veronika 

chtít poslat své fotky pracovně nebo 

Pošlete fotky do oblak
a nezanášejte si jimi harddisk

Revoluce ve zpracování fotografie? Po nejistém přešlapování firmy 

konečně vyslaly na trh foťáky, které automaticky pošlou snímky na 

internetové úložiště – do cloudu. Malé kompakty mají Wi-Fi připojení, 

ale umí i víc než jen zálohovat na vzdálených serverech. Rovnou 

vytvoří internetovou galerii nebo pošlou záběry na Facebook či Twitter.

autor Petr Holeček •  foto Shutterstock

TECHNOLOGIE
—
Nové možnosti 

ukládání fotek.
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jen přátelům, nemusí vyrábět náhledy 

a posílat je – mailem nebo je postaru 

nahrávat na flash disk. Lepšího pomoc-

níka než odkaz na své cloudové úložiště 

v dnešní době nemá.

PO MOBILECH JSOU CHYTRÉ I FOŤÁKY

K partě tabletů, chytrých telefonů a note-

booků, které spojuje vysokorychlostní 

internet, mobilní datové připojení nebo 

síť Wi-Fi, se tento rok zatím v omezeném 

počtu připojily i fotoaparáty. Firmy vyvi-

nuly modely, které umí na signálu Wi-Fi 

snímky automaticky zrcadlit jak na cloudu, 

tak na dalším „viditelném“ počítači nebo 

je odeslat ve velkém i jednotlivě na soci-

ální sítě. Průkopníkem v tomto směru je 

Samsung, který letos před-

stavil řadu novinek, mezi 

nimiž zaujaly modely typu 

„Smart“ právě se zabu-

dovaným Wi-Fi modulem. 

Představitelé Samsungu 

na veletrzích tvrdí, že nová 

technologie změní způsob, 

jakým uživatelé fotografují, 

sdílí a ukládají fotografie, pří-

padně i videoklipy. Prý je osloví možnost 

zcela se „osvobodit od kabelů“ a oblíbí 

si funkci Auto Backup, která jim umožňu-

je fotografie jednoduše přenést na svůj 

pevný disk, nahrát je na cloudy Samsung 

AllShare Play a Microsoft SkyDrive nebo 

na Facebook. Videoklipy z foťáků pak rov-

nou putují na kanál YouTube. V Samsungu 

ale šli ještě dál. Představili model Galaxy 

Camera, což je fotoaparát se smartpho-

nem dohromady. Pohání ho operační sys-

tém Android 4.1 Jelly Bean a má v sobě 

3G a 4G modul i Wi-Fi.

FOTOAPARÁTY SI POSÍLAJÍ SNÍMKY 

NAVZÁJEM

Také u Canonu vidí v oblasti využití fo-

tografie a cloudu velký potenciál. V září 

představili PowerShot S110, další model 

známé řady PowerShot S. Je to malý, 

ale výkonný fotoaparát s Wi-Fi rozhraním 

schopný přes mobilní telefon sdílet GPS 

a přidat ke snímkům GPS 

souřadnice. Fotky nahrává 

pomocí chytrých telefonů 

nebo tabletů s datovým při-

pojením a prostřednictvím 

bezplatné aplikace Canon 

CameraWindow.Od za-

čátku roku 2012 má navíc 

firma v nabídce i modely 

IXUS 510 HS a IXUS 240 

HS s Wi-Fi. Oba modely umožňují bez-

drátově sdílet snímky s dalšími fotoapa-

ráty Canon vybavenými Wi-Fi, spárovat 

fotoaparát se smartphonem pro uložení 

snímků a jejich nahrání na stránky sociál-

ních sítí nebo je jednoduše dostat na in-

ternet přímo pomocí domácí bezdrátové 

sítě. V tomto případě IXUS snímky uloží 

do on-line alba na webu Canon Image 

Gateway. Do účtu na Facebooku nebo 

twitteru pak lze přidat odkaz na každé 

nové album. Image Gateway od Canonu 

nabízí prostor až 10 GB. –

JAKÉ OBLÁČKY VYUŽÍT?

—

WWW.DROPBOX.COM

Průkopník cloudových úložišť. Je jed-

noduchý od ukládání dat až po systém 

plateb. Podporuje všechny platformy. 

Ovšem nabízí jen 2 GB volného 

prostoru zdarma a mluví výhradně 

anglicky. Ceny za větší úložiště jsou 

99 dolarů ročně za 100 GB a až 499 

dolarů ročně za 500 GB.

DRIVE.GOOGLE.COM

Služba nově dostupná přes web i dal-

ší aplikace. V internetovém obchodu 

Chrome si můžete aktivovat webové 

aplikace, které ke službě získají 

přístup. I fotky ve Photoshopu tak 

můžete editovat přímo z prohlížeče 

na libovolném počítači. Zdarma je  

5 GB, za 2,49 dolarů měsíčně dosta-

nete 25 GB, za 800 dolarů 16 TB.

SKYDRIVE.LIVE.COM

Jedna z nejznámějších a také 

nejlevnějších cloudových služeb je 

od Microsoftu. Ovšem neuspokojí 

uživatele vyžadující větší kapacitu. 

Zdarma poskytne 7 GB, po vytvoření 

účtu Live ID až 25 GB. Kapacitu pak 

lze ale navýšit jen o 100 GB. 50 GB 

navíc stojí 480 korun na rok.

FOŤTE A SDÍLEJTE!

SAMSUNG EX2F
Nový high-endový model z rozrůstající se řady smart fotoaparátů s technologií Wi-Fi má 24mm širokoúhlý 

objektiv se světelností F1.4 pro focení i natáčení videa za zhoršených světelných podmínek. Ústředním 

článkem fotoaparátu EX2F je velký 12Mpix snímač 1/1.7“ BSI CMOS. Zajímavé je, že tyto foťáky můžete díky 

funkci Wi-Fi Remote Viewinder dálkově ovládat ze svého telefonu. To se hodí pro skupinové snímky stejně 

jako pro různé fotopasti. Cena v Centru FotoŠkoda: 9990 Kč

NIKON COOLPIX 800C
Novinka od Nikonu s modulem Wi-Fi využívá operační systém Android 2.3 Gingerbread. Díky němu má 

uživatel přístup k bezpočtu aplikací na Google Play obchodu pro možné budoucí vylepšování fotoaparátu 

k obrazu svému. Foťák má objektiv NIKKOR s 10x optickým zoomem, 16Mpix snímačem CMOS s technologií 

přímého osvětlení fotodiod a dotykovým OLED displejem s vysokým rozlišením, úhlopříčkou 3,5“ 

a antireflexní vrstvou. Cena v Centru FotoŠkoda: 9490 Kč

CANON IXUS 510 HS
Ve Wi-Fi foto extralize je i Canon IXUS 510 HS, který ve svém malém kovovém těle skrývá celou řadu 

užitečných funkcí. Má 12x optický zoom, 10,1megapixelový CMOS snímač a pokročilý procesor DIGIC 5. 

Pomocí sedmi režimů si vyberete vyhovující stabilizaci obrazu. Velmi jednoduché ovládání poskytne citlivý 

dotykový displej, kterého se při focení stačí dotknout a právě na tuto oblast digitální fotoaparát zaostří.

Cena v Centru FotoŠkoda: 6790 Kč

SAMSUNG EK-6C 100 GALAXY CAMERA
Bez přehánění revoluční model. Nový přístroj od Samsungu kombinuje špičkovou technologii fotoaparátu 

s operačním systémem Android 4.1 Jelly Bean a bezdrátovým připojením. Může se pochlubit 21x optickým 

zoomem a jasným snímačem 16M BSI CMOS. Ke skvělému výsledku přispívá také HD Super Clear dotykový 

displej. K internetu lze využít připojení 3G nebo 4G LTE, případně Dual Band Wi-Fi a Channel Bonding zajistí 

ještě vyšší rychlost. Cena nebyla v době tvorby článku stanovena.

—   „Virtuální hard-
disk nevyhoří tak 
snadno jako ten 
váš v počítači či 
notebooku.“



FOTOGRAFIE V RÁMU

FOTOGRAFIE NA MALÍŘSKÉM PLÁTNĚ

Fotografi e na plátně patří mezi nejoblíbenější 

FotoObrazy. Nemusíte přemýšlet, jaký rám se vám 

bude hodit do vašeho bytu či kanceláře, fotografi e 

na napnutém malířském plátně je sama o sobě 

dokonalá. Rám lze dokoupit kdykoli dodatečně.

Zaručujeme široký výběr hliníkových a dřevěných 

rámů, ze kterých si vždy vyberete.

rám Nielsen

tisk na malířské plátno

ochranná UV fólie (laminace Satin)

klínový rám

   lepicí vrstva (Gudy 802)

tisk na Satén (polomat 240g/m2)

podlepová deska (Falconboard, 6 mm)

Cena od 440,–

Cena od 540,–

FotoObrazy lze objednat  ON-LINE



www.fotoskoda.cz/sluzby/fotoobrazy

Panoramatické 

formáty

(cm)

Foto

Samolepka

Fotografie 

na malířském  

plátně

Fotografie

v rámu Nielsen

Fotografie 

na hliníkové  

desce

Fotografie

v klasické  

adjustaci

Fotografie 

pod akryláto-

vým sklem

20 x 60    440,–    790,–      990,–   1.390,– –   1.990,–

20 x 90    590,– 1.040,–   1.340,–   1.790,– –   2.490,–

30 x 60    590,– 1.040,–   1.340,–   1.590,– –   2.290,–

30 x 90    690,– 1.190,–   1.590,–   1.990,– –   3.290,–

  40 x 100    790,– 1.440,–   1.990,–   2.490,– –   4.490,–

  40 x 120    890,– 1.640,–   2.290,–   2.990,– –   5.190,–

  50 x 150 1.390,– 2.590,–   2.990,–   3.990,– –   7.490,–

  70 x 150 1.690,– 2.990,–   3.690,–   4.490,– – –

100 x 200 2.990,– 4.990,–   6.190,–   7.490,– – –

Čtvercové formáty

(cm)

Foto

Samolepka

Fotografie 

na malířské 

plátně

Fotografie

v rámu Nielsen

Fotografie  

na hliníkové 

desce

Fotografie

v klasické  

adjustaci

Fotografie 

pod akryláto-

vým sklem

20 x 20    190,–    440,–    540,–    690,– –      790,–

30 x 30    390,–    640,–    790,– 1.190,– 1.190,–   1.290,–

40 x 40    490,–    840,– 1.090,– 1.490,– –   1.990,–

50 x 50    590,– 1.040,– 1.440,– 1.990,– 2.390,–   2.890,–

60 x 60    690,– 1.290,– 1.790,– 2.490,– –   3.790,–

70 x 70    890,– 1.990,– 2.190,– 2.990,– 3.990,–   4.790,–

80 x 80 1.090,– 2.290,– 2.640,– 3.490,– –   5.990,–

90 x 90 1.290,– 2.590,– 3.140,– 3.990,– –   7.390,–

100 x 100 1.490,– 2.990,– 3.690,– 4.490,– 6.990,–   8.890,–

150 x 150 2.990,– – 6.990,– 7.490,– – –

Klasické formáty

(cm)

Foto

Tapeta

Fotografie 

na malířském  

plátně

Fotografie

v rámu

Fotografie 

na hliníkové  

desce

Fotografie

v klasické  

adjustaci

Fotografie pod  

akrylátovým 

sklem

  20 x 30    230,–    540,–    640,–    990,–    990,–   1.090,–

  24 x 30    270,–    590,–    690,– 1.190,– –   1.290,–

  30 x 40    440,–    740,–    940,– 1.390,– 1.390,–   1.590,–

  30 x 45    490,–    790,–    990,– 1.490,– –   1.690,–

  40 x 60    590,– 1.090,– 1.390,– 1.990,– 2.290,–   2.690,–

  50 x 60    690,– 1.190,– 1.590,– 2.490,– –   3.190,–

  50 x 70    790,– 1.340,– 1.740,– 2.790,– 2.990,–   3.590,–

  60 x 80    990,– 1.790,– 2.140,– 3.390,– 3.690,–   4.690,–

  60 x 90 1.090,– 1.890,– 2.340,– 3.690,– –   5.190,–

  70 x 100 1.290,– 2.540,– 2.790,– 3.990,– 4.890,–   6.490,–

  90 x 120 1.790,– 3.340,– 3.840,– 4.990,– – –

100 x 150 2.190,– 3.990,– 4.990,– 5.490,– – –

150 x 200 3.990,– – – 8.990,– – –

2:3

2:3

2:3

2:3

2:3

3:4

3:4

3:4

3:4



FotoKnihy Centra FotoŠkoda jsou zhotovovány na klasickém fotografi ckém materiálu 

a v knize tak jsou skutečně vyvolané fotografi e mokrou cestou. Je jen na vás, jaký 

fotografi cký povrch zvolíte pro vaši knihu. Vybírat můžete z lesklého, matného, 

rastrového a metalického povrchu.

My knihy vyvoláváme!
ŠPIČKOVÁ KVALITA FOTOGRAFICKÉHO MATERIÁLU

FotoKnihy lze objednat  ON-LINE

DOPORUČUJEME

Cena od 290,–

15 x 20 cm

Cena od 490,–

20 x 20 cm

Cena od 790,–

30 x 20 cm



www.fotoskoda.cz/sluzby/fotoknihy

MĚKKÁ VAZBA
  Formát (cm)

FotoKniha 

s 5 listy

Každý list

navíc

FotoKniha

s 10 listy

FotoKniha

s 15 listy

 10 x 15 150,– á 30,–    300,–    450,–

 13 x 13 170,– á 30,–    320,–    470,–

 13 x 18 240,– á 30,–    390,–    540,–

 15 x 15 190,– á 30,–    340,–    490,–

 15 x 20 290,– á 40,–    490,–    690,–

 20 x 14 290,– á 40,–    490,–    690,–

 20 x 20 490,– á 50,–    740,–    990,–

 20 x 30 790,– á 70,– 1.140,– 1.490,–

v

v

 š

 š

 š

PEVNÁ A KNIŽNÍ VAZBA
  Formát (cm) 

FotoKniha 

s 5 listy

FotoKniha

s 10 listy

FotoKniha

s 15 listy

FotoKniha

s 20 listy

FotoKniha

s 25 listy

FotoKniha

s 30 listy

  7 x 10      490,–      690,–      890,–   1.090,–   1.190,–   1.390,–

  9 x 13      790,–      990,–   1.190,–   1.390,–   1.590,–   1.790,–

  9 x 13      790,–      990,–   1.190,–   1.390,–   1.590,–   1.790,–

10 x 10      590,–      790,–      990,–   1.190,–   1.390,–   1.590,–

10 x 15      990,–   1.190,–   1.390,–   1.590,–   1.790,–   1.990,–

10 x 15      390,–      590,–      790,–   1.490,–   1.690,–   1.890,–

13 x 13      450,–      650,–      850,–   1.490,–   1.690,–   1.890,–

13 x 18   1.040,–   1.240,–   1.440,–   1.640,–   1.840,–   2.040,–

13 x 18      540,–      740,–      940,–   1.640,–   1.840,–   2.040,–

15 x 15      490,–      690,–      890,–   1.590,–   1.790,–   1.990,–

15 x 20      590,–      790,–      990,–   1.940,–   2.140,–   2.340,–

18 x 24   2.590,–   2.940,–   3.290,–   3.640,–   3.990,–   4.340,–

18 x 24   2.590,–   2.940,–   3.290,–   3.640,–   3.990,–   4.340,–

20 x 14      590,–      790,–      990,–   1.940,–     2.140,–     2.340,–

20 x 20      990,–   1.240,–   1.490,–   2.740,–   2.990,–   3.240,–

20 x 30   1.790,–   2.140,–   2.490,–   3.840,–   4.190,–   4.540,–

20 x 30   2.790,–   3.140,–   3.490,–   3.840,–   4.190,–   4.540,–

24 x 30   3.490,–   4.490,–   5.490,–   6.490,–   7.490,–   8.490,–

24 x 30   3.490,–   4.490,–   5.490,–   6.490,–   7.490,–   8.490,–

25 x 25   2.990,–   3.990,–   4.990,–   5.990,–   6.990,–   7.990,–

30 x 30   3.990,–   4.990,–   5.990,–   6.990,–   7.990,–   8.990,–

30 x 40   9.990,– 14.990,– 19.990,– 24.990,– 29.990,– 34.990,–

30 x 40   7.490,– 11.240,– 14.990,– 18.740,– 22.490,– 26.240,–

40 x 40 14.990,– 19.990,– 24.990,– 29.990,– 34.990,– 39.990,–

v

v

v

v

v

v

v

v

v

 š

 š

 š

 š

 š

 š

 š

 š
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Proč pojištění fotoaparátů a fotopříslušenství
  úhrada neplánovaných výdajů na pořízení nového výrobku
  řešení důsledků neopatrné manipulace či jiného mechanického poškození
  nezohledňujeme amortizaci, při škodě obdržíte voucher na nový výrobek
  široký rozsah pojistné ochrany
  rychlé (do 7 dnů) a snadné (on-line) vyřízení pojistné události
  platnost pojištění po celém světě

   Pojištění, 
  které jinde 
     nenajdete!



s objektivem AF-S 
DX 18-55mm VR

14 990 Kč

4x čištění čipu v ceně 2 000 Kč ZDARMA!

JSEM NIKON

JSEM JEDNODUCHÝ PRO KAŽDÉHO

JSEM NOVÝ NIKON D3200. Jsem snadné 
fotografování digitální zrcadlovkou. Mám Režim průvodce, 
který vás krok za krokem dovede ke skvělým výsledkům 
a CMOS senzor s 24,2 miliony pixelů, který vytváří 
fotografi e s neuvěřitelnými detaily. Jsem obraz, který vám 
utkví v paměti. www.nikon.cz


