
Expedice 2011 Očima Účastníků 

Michal Krause

Thajsko 2011

Fotografická cesta do Thajska, na kterou jsem se s Petrem 

vydal, byla pro mě nesmírně poučná. Lhal bych, kdybych 

řekl, že to bylo jednoduché. Částečně za to mohla 

mimořádná porce smůly, která mi přivodila podvrtnuté 

koleno, zničený notebook a především špatně fungující 

autofocus na obou fotoaparátech. Když k tomu připočtete 

plachost místní fauny, není asi divu, že jsem chvílemi 

propadal depresím. Jenže fotit vedle Petra je velká škola. 

Tam, kde se spíše vzdáváte a nebo tvoříte snímky 

maximálně dokumentárního charakteru, on najde motiv a 

vytvoří výbornou fotku. Když se to stane poprvé či podruhé, 

považujete to za „kliku“. Během těch dvou týdnů ale 

pochopíte, že i když štěstí hraje svou roli, není to žádná 

náhoda. Z Thajska jsem si nakonec dovezl jen pár fotek, 

které se mi líbí. Čím déle o tom ale přemýšlím, tím víc si 

cením toho, co jsem se naučil. Snad se mi na příštích 

cestách povede nabyté zkušenosti zúročit.

Pokud jde o technické zajištění cesty, které si Petr vzal 

kompletně na svá bedra, nemám co vytknout. V podstatě 

se dá říct, že jedinou mou starostí bylo dorazit včas na 

letiště k odletu, a to i za situace, kdy Thajsko před naší 

cestou postihly katastrofální záplavy, které nás nakonec 

doslova na poslední chvíli donutili ke změně itineráře. I ta 

proběhla z mého pohledu naprosto hladce a bez dopadu 

na cenu, což samozřejmě potěší.

Michal Krause
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Cesta do Thajska, ako moja prvá fotografická cesta, bola 

pre mňa veľkým prínosom. Aj keď zvieratá, ktoré sme mali 

v pláne fotografovať, sa často neukázali, vychutnával som 

si chvíle s tými, ktoré mi ponúkol okolitý les. Či už to boli 

pre niekoho obyčajné modlivky (kudlanky), alebo 

nepreberné množstvo gekónov, myslím, že vždy sa našiel 

nejaký motív, ktorému sa dalo venovať a bolo len na nás, 

ako dané možnosti využijeme. Vedel by som si predstaviť, 

že by som sa na rovnaké miesta vrátil, lebo už s tak 

krátkym odstupom času ľutujem, že som s tým či oným 

druhom nestrávil viacej času. Každopádne v konečnom 

dôsledku si myslím, že veta, ktorú som sa dočítal v úvodnej 

ponuke na túto výpravu, bola splnená do posledného 

slova : "Je téměř jisté, že fotografie, které si přivezeme, 

budou ve značné míře originální a tématicky neokoukané"

Čo sa organizácie týka, nemám žiadne výčitky. Keďže sme 

sa všade dostali rýchlo a bez problémov, Petrove znalosti 

tamojšej fauny boli viac než obšírne a navigácia šliapala 

väčšinou slušne, myslím, že pochvala by bola namieste. 

Jediné komplikácie vystávali z komunikácie s domorodým 

obyvateľstvom a bez znalosti thajštiny sa to často zdalo byť 

neprekonateľnou priepasťou, no poradili sme nakoniec aj s 
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Battery Grip - je vůbec třeba?

Myslím, že mnoho lidí to vůbec nemusí řešit. Grip vám nepomůže pořídit lepší fotografie, ani počet snímků za 

vteřinu se tím nezvýší, foťák se jen lépe drží, dají se používat 2 baterie najednou a dá se s ním pohodlněji fotit 

na výšku. Skoro by se nad tím chtělo mávnout rukou. Jenže právě fakt, že se s gripem foťák lépe drží, je pro mě 

naprosto klíčový. Fotím hlavně zvířata a většinu času mám nasazený Canon EF 400mm/5.6 a i když to není 

nijak ohromný objektiv, přeci jen je těžší než tělo a vyžaduje větší oporu ruky. Vždycky jsem grip používal a 

přestože jsem koupí nového foťáku přesáhl mírně rozpočet, rozhodl jsem se grip pořídit. Možností je několik. 

Buď zvolit originál od Canonu s vědomím, že vše funguje a sedí jak má, nebo zkusit alternativu a využít e-bay, 

kde jsou k sehnání neoriginální gripy a doufat, že budou sedět, jak mají. 

Battery Gripy na Canon EOS 7D - vlevo originál, vpravo ne-originál

Jaký grip vybrat?

Na e-bayi jsem strávil asi hodinu hledáním toho svého. Zjistil jsem, že nabídka je opravdu široká, ale většina 

nevyhovovala tomu, co jsem chtěl. A co mi vadilo? Některé gripy mají tlačítka navíc - to jsem nechtěl, protože 

to jen zbytečně přidává funkce, které nebudou fungovat. Některé gripy mějí pro "lepší" držení přidaný jakýsi 

hrbolek, který je pro mě opět jen "vylepšením", jehož význam zůstává sporný. Další věc, která mi vadila, byla 

absence pryže na zadní straně gripu, což je nedostatek většiny neoriginálních gripů. Poslední věc, které jsem 

si všiml, byl fakt, že ke gripům byly nabízeny dvě baterie, které ovšem vyžadovaly vlastní nabíječku. Představa, 

že s sebou budu na cesty vozit ještě nějaké dráty mě celkem děsila. Nakonec jsem našel grip, který byl opticky 

nejblíže tomu originálnímu, baterie, které byly přidány by měly spolupracovat s originální nabíječkou. Tak jsem 

se rozhodl, zmáčkl tlačítko BUY NOW a bylo to.

Zkušenosti kladné i záporné

První šanci využít grip a hlavně nový Canon EOS 7D jsem měl tento víkend v ZOO Lešná. Po nasazení gripu se 

objevila první zrada, fotoaparát i nabíječka odmítají baterie. Po vložení originální baterie dodané k foťáku vše 

běží, jak má. Druhá věc, které jsem si při focení všiml je fakt, že pryž, kterou je grip potažen, není příliš kvalitně 

přilepená a na dvou místech je ji občas třeba přitlačit. Poslední věc, která ukazuje na neoriginalitu, je tužší 

chod ovládacích prvků a citlivější tlačítko ostření/spouště. Tím bych ukončil sled záporů. Má grip taky něco 

pozitivního? Samozřejmě. Perfektně sedí, pryž je velmi příjemná (díky jemnějšímu povrchu dokonce o něco 

příjemnější než klasická pryž na foťáku), všechna tlačítka perfektně reagují, není je třeba nijak silně tisknout 

nebo stisk několikrát opakovat. 

Sumasumárum - grip splnil svůj účel, fotoaparát se lépe drží, focení na výsku je pohodlnější. Časem bude třeba 

přilepit pečlivěji pryžový povrch a zvyknout si na tužší chod ovládacích tlačítek. Baterie budu používat originální 

a věřím, že to za tu úsporu stálo. Pokud budete chtít hrát na jistotu, mít možnost reklamace a nebude vám 

Battery grip na Canon 7D

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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tým. 

Prikladám fotografiu o ktorej si myslím že vystihuje tento 

môj komentár, lebo vôbec nebola v pláne a do poslednej 

chvíle som v nej nevidel žiadny potenciál.

Jakub Hodáň

Portfolio Flickr

You are here:   Home ČLÁNKY TECHNIKA Fotografická technika Battery grip na Canon 7D

líto/budete mít možnost utratit 4.500 Kč za grip, pak je originální varianta jasnou volbou. Mě vyšel na 2.000 

Kč i s dopravou a myslím, že je to celkem optimální cena oproti výkonu. Tohle si ovšem každý musí posoudit 

sám. 

Přikládám pár fotek ze ZOO Lešná, která je mi opravdu hodně sympatická!

Přidat komentář:

Citovat

Citovat

Citovat

Citovat

Citovat
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Vaše komentáře

#5 Grip — 2010-11-19 10:53

Ahoj Petře,

jako nadšený amatér, který se zaměřuje hlavně na portréty, je pro mě grip docela důležitý a taky jsem se 
rozhodoval, zda originál či nějaký jiný. Mám Canon 450D a grip na něj se pohybuje kolem 3.300. Začal 
jsem brouzdat internetem za účelem nákupu nějakého gripu a našel jsem firmu Phottix. Cena byla 
rozumná (1.600), problémy s kompaktibilitou nebyly. Na Google jsem si zkontroloval na ně recenze a 
všechno vypadalo skvěle.

Musím souhlasit s Ondrou, foťák se daleko lépe drží, mám větší podporu, hlavně s objektivem 70-200. 
Vertikální spoušť je taky užitečná věc. Nenašel jsem žádnou chybu, ani zádrhel, mám jej už asi půl roku 
a vše funguje jak má. Zvykl jsem si na něj rychle a když jsem vzal do ruky jiný přístroj bez gripu, cítil 
jsem, že mi chybí.

Když to shrnu, grip funguje na 100 %, výborně se drží, nic se neodlepuje, neodpadává atd. Podle mých 
zkušeností to byla výborná koupě.

#4 Honza — Petr Bambousek 2010-10-24 19:50

Originál je vždycky lepší varianta. Meike jsem ve výběru taky zvažoval, ale neprošel. Po více než měsíci 
používání musím říct, že jsem zvolil dobře. Ale jasný je, že origoš je prostě lepší, jen "jetý" na 7D je 
zatím málo k vidění.

#3 originál — 2010-10-24 17:30

Ahoj,
i já jsem kdysi koupil neoriginální BG na svou D200ku, byl tuším, že MEIKE. Naštěstí nebyl grip 
kompatibilní a vůbec nefrčel, šel zpátky. Následně jsem koupil originál (tuším něco kolem 2000Kč)na 

Zpracování nesrovnatelé, ovládání a polepy taktéž.... Od té doby nebyl 

dole Takže mé doporučení koupit i jetý, ale origoš....H.

#2 Ondra — Petr Bambousek 2010-09-26 10:03

Díky za koment. Já jsem mezitím dolepil dvě části pryže, které se mi zdály hůře přilepené a grip (zatím) 
běhá neprosto skvěle. V listopadu budu mít možnost trochu víc fotit na WS s dravci a pak bude velká 
zkouška na měsíční cestě v tropech. To se teprve uvidí, jestli to byla dobrá koupě. Zatím jsem 100% 
spokojen. 
Měj se, Petr

#1 Grip — 2010-09-09 07:56

Ahoj Petře,

nedávno jsem řešil podobný problém jako ty a také jsem se rozhodl pro neoriginální grip. Nikon originál 
stojí nehorázných 8000 a neoriginál se dal pořídit mezi 2-3 tisíci. Pak ale přišla nabídka, která se 
neodmítá. Inzerát pána, který dostal omylem 2 gripy darem :) takže mám originál za 4500 :)

A nemůžu nesouhlasit s tím, že nějvětší plus je v tom, jak se foťák drží (a to mám menší objektiv). I když 
na mě kamarádi koukají divně, když jim řeknu že jsem dal 4500 za něco, díky čemu se foťák lépe drží :) 
Ale u Nikonu i zvyšuje rychlost snímání a ta přídavná výdrž je taky luxus :)

Bez gripu už bych asi nemohl fotit, ten foťák by byl moc malej :)

Fotky ze ZOO jsou opět luxusní záležitost :)

Obnovit seznam komentářů

Přidat komentář
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