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Aktualizace 3.9.2010: Už delší dobu sleduji stránky GIVEAWAY of the DAY, kde najdete každý den jeden 

placený SOFTWARE ZDARMA. Tímto způsobem jsem získal například svůj ZONER 12, který se zde jednoho 

dne objevil v zdarma v HOME verzi. Po pár týdnech mi od ZONERU přišla nabídka na přechod na PROFI verzi 

za 300 Kč. Myslím, že to může být užitečné.

Už podruhé jsem se setkal s nepříjemnou ztrátou fotografií z karty či 

databanky.Pokud se vám stalo to samé, můžete najít inspiraci, jak se 

zachovat ... Poprvé to bylo v Belize. Po příjezdu do Belize mě čekalo nemilé 

překvapení. Laguna, která byla před lety plná ptactva, zela prázdnotou. 

Hladina vody byla tento rok vyšší, a tak se přílet ptactva o několik týdnů 

posunul. Navíc se kabonila mračna, pršelo. Ve snaze vyfotit alespoň něco, 

máchali jsme se ve vodě, nechali na sebe pršet, po hodinách čekání se 

několik brodivých ptáků objevilo. Přesunuli jsme se k pobřeží, kde bylo počasí 

rozumnější. Další výlet mířil do pralesní rezervace Cockscomb. Mírný déšť, 

pak slunce, šílené vedro. Vzniklo několik snímků fantastického interiéru 

pralesa. Pak stezka k vodopádu, škrábu se na další kámen, klouže to, do 

toho kolem poletují komáři. Snažím se komponovat, stativ se sklouznul po 

kameni a málem letí do vody. Chytám ho a málem letím já. Vracíme se, 

utahaní jako koťata. Prvních 5 dní bylo velmi náročných. Průběžně vše 

přetahuju na databanku a dnes je ten pravý čas přepálit vše na DVD. Připojím databanku a zmizí mi úsměv na 

tváři "HD ERROR". Vypínám, zapínám. Restartuji PC, zkouším vše možné i nemožné, ale výsledek je jasný -

vše, co jsem tak útrpně nafotil a prožil za poslední týden je v ... prachu.

Doprovodné fotografie patří mezi ty ztracené a opět zachráněné. Vím, že to není něco, co spasí svět, ale mám k 

nim velmi vřelý vztah. Možná i proto, co jsem si s nimi užil při jejich tvorbě a při jejich záchraně.

Podruhé, doma. Původní záměr výletu na Slovensko jsem díky očekávané 

nepřízni počasí zrušil. V neděli jsem jel na jednodenní výlet na západ Čech, 

podívat se na nějaké lokality orchidejí a doplnit "sbírku" fotografií. První 

zastávka byla na podmáčené louce, kde kvetly kruštíky bahenní. Konečně 

ho budu mít na fotce. Jenže není to tak snadné. Roste v záplavě přesliček, z 

mokřadu vylétávají komáři a ovádi a s bzukotem mi krouží kolem hlavy. 

Repelent sice zabírá, ale dokonale nacházejí nenamazaná místa a 

nemilosrdně bodají. Kruštík si stojí a čeká, co bude. Potím se, nadávám na 

sluníčko, které do toho všeho pálí jako už dlouho před tím nepálilo a pot mi 

teče ze všech pórů, i z obočí (to je takový můj ukazatel, že toho mám už 

opravdu plné kecky). Kompozice se nedaří a bodance přibývají. Utíkám do 

lesa, kde je stín a klid. Po chvíli se vracím a zkouším to znovu. Pár fotek tam 

bude a prchám. Na dalších místech je to podobné, ale i tak přibývají záběry, 

na které jsem se těšil. Večerní zastávka u rybníka a focení vážek dodávají 

dnešnímu výletu další rozměr. Je to obor, kde se teprve učím a dá mi spoustu námahy zachytit šidélka tak, aby 

to alespoň za něco stálo. Doma jsem si lehnul na zem a jen tak ležel a oddychoval po náročném dni. 450 

ujetých kilometrů a asi 200 fotek, které je třeba probrat. A už se kopírují, skáče jedna za druhou. Když v tom 

se objeví nápis "File missing". Vyndávám kartu ze čtečky, zandávám kartu a nic. Vložím do foťáku "Karta není 

zformátována. Zformátovat?" Ne a stokrát ne! Je tam kruštík, je tam prstnatec plamatý, jsou tam vážky, 

motýlice ...

Co s tím?

Trochu rozvláčně se tedy dostávám k tomu, co s takovou lapálií. Tak hlavně -

neformátovat. Fotografie z Belize mi pomohl zachránit kamarád Lumír. Jsem 

technický antitalent, a tak nápisy jako clustery, ripy a pixely jsou pro mě 

opředeny tajemstvím. Hledal jsem tedy něco, co mě nebude nutit takovým 

věcem rozumět. Specializované firmy jsou schopny za celkem tučný obnos 

záchranu provést. Jak to udělat svépomocí? V internetovém vyhledávači stačí 

zadat "záchrana fotek z karty" a člověk si v tu chvíli uvědomí, že není jediný, 

Záchrana dat

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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You are here:   Home ČLÁNKY TECHNIKA Úprava fotografií v PC Záchrana dat

kdo podobný problém řešil. Dostanete se tak na mnoho diskuzí, kde je mnoho 

tipů na prográmky, které obnovit data umí. Já bych rád osobně vyzdvihl ten, 

který vypadá asi "nejhůře", ale zachránil mi vše, co jsem tenhle víkend nafotil 

a našel na kartě ještě pár fotek z cesty na útesy. Jmenuje se PHOTOREC a 

jeho ovládání je dobře popsáno v následujících dvou článcích (nebudu se 

tedy opakovat)

http://www.cdr.cz/a/19043

http://hdworld.cz/foto/zachrana-fotografii-zdarma-photorec-6-5-31

http://www.slunecnice.cz/sw/testdisk-photorec/

Co mě spíš vede k zamyšlení je fakt, že celé to naše focení na digitální fotoaparáty je taková obdoba 

buddhistické mandaly. Přesnost a preciznost, mnoho stráveného času a pak ... švisst ... a je to fuč. Chce to 

prostě tisknout a nefotit do šuplíku. Jak to dělal Da Vinci bez PhotoRec, je mi ale velkou záhadou ... :-)

Přidat komentář:

Citovat

JComments

Vaše komentáře

#1 užitečné— 2010-09-03 11:37

Pěkný a užitečný článek! Mně už několik let lež ční disk plný dat a stejně jsem se 

nepoučil a zálohuji jen když se mi gigabyty pěkně nahromadí 
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