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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

webové stránky

Jakub Hodáň

Thajsko 2011

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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30. prosince 2010 bych měl odletět na měsíc do tropů. Přoč píšu "bych měl"? No protože počasí a zdraví si 

člověk dopředu nenaplánuje. Dokud se nevrátím, jako by se nestalo. Plánování cesty na rok 2011 mám tedy za 

sebou, vystřídalo ho plánování cesty na začátek roku 2012. Do přípravy na cestu jsem zahrnul zakoupení 

několika nových věcí. Předně to bylo pořízení zrcadlovky Canon EOS 7D, se kterou se postupně stáváme 

kamarády. Na spokojenost s tímhle foťákem se mě ptá spousta lidí. Většinou netrpělivě očekávají můj postoj k 

jeho šumu. Moje zkušenosti s Canonem 7D popíšu časem v jiném článku a pokusím se tam vysvětlit, proč jsou 

mé postoje kapku jiné, než se všeobecně očekává. Nicméně po zakoupení tohoto foťáku se mé finanční zásoby 

téměř vyčerpaly. Vytvořil jsem si seznam věcí, které budu potřebovat na plánovaných cestách do Belize a do 

Panamy. Zhrozil jsem se ...

Položky na seznamu mě měly stát opravdu hodně peněz. Možná to zní divně. Chystám se jet na druhou stranu 

zeměkoule, mám drahé fotovybavení a pak tady hořekuju nad několika doplňky. A to je právě ono, jsem ochoten 

dát hodně peněz za letenky, za šanci vidět aspoň na pár týdnů ještěry, tukany, kolibříky, prales. Jenže pak 

stojím před výkladem obchodu s fototechnikou, který mi tvrdí, že plastový výlisek sloužící jako rozptylka stojí 

370 Kč. Vzhledem k tomu, že budu potřebovat 4 takové výlisky, bude finanční zatížení cca dalších 1.500 Kč. 

To je zhruba cena 1-2 nocí v nějaké lodge. Pak ale zjistím, že prakticky stejná věc se dá za koupit za 19 Kč! 4 

výlisky pak stojí 76 Kč! Tedy cena 1-2 Coca-Col! 

Proto jsem položky příslušenství ze svého seznamu zadal do E-bay serveru. Polknul jsem na prázdno a začal 

objednávat. Je jasné, že ne všechno, co se tímto způsobem dá objednat, bude 100%. Přesto jsem toto riziko 

podstoupil a objednal asi 10 druhů zboží, které budu na cestě využívat. Třeba vám moje zkušenosti nějak 

pomohou při podobném dilematu. U každého zboží najdete mé hodnocení na škále 1-5 hvězdiček a komentář 

po půl roce používání a následně po 1 roce. To znamená, že čas od času se k tomuto článku vrátím a 

zaktualizuji. Dost povídání, pojďme na to ...

AKTUALIZACE || 20.12.2010

DIFUSER NA BLESK CANON 430 EXII

Rozoptyluje světlo blesku a snižuje jeho vnímání na fotkách.

ZAKOUPENO: 4.11.2010

STAV PŘI KOUPI: Zboží jsem obdržel, nasazením na blesk ověřil, 

že je difusér naprosto přesně tvarovaný na můj blesk. 

STAV PO PŮL ROCE: ---

CENA: 0,99 $ (cca 19,- Kč) včetně dopravy

HODNOCENÍ: << ODKAZ NA E-BAY >>

DÁLKOVÁ SPOUŠŤ PRO CANON EOS 7D

Zabraňuje rozhýbání fotoaparátu při stisku spouště. 

ZAKOUPENO: 4.11.2010

STAV PŘI KOUPI: Zboží jsem obdržel, první testování v pořádku, 

fotoaparát reaguje svižně, jak na ostření, tak i exponování. 

STAV PO PŮL ROCE: ---

CENA: 4,69 $ (cca 89,- Kč) včetně dopravy

Nákupy na E-bay

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

HODNOCENÍ: << ODKAZ NA E-BAY >>

NÁHRADNÍ BATERIE PRO CANON EOS 7D

Neoriginální dekódované baterie, lze je použív v orig. nabíječce.

ZAKOUPENO: 24.11.2010

STAV PŘI KOUPI: Zboží jsem obdržel, baterie fungují v nabíječce, 

zobrazují stav baterie. 

STAV PO PŮL ROCE: ---

CENA: 17,98 $ (cca 342,- Kč) včetně dopravy

HODNOCENÍ: << ODKAZ NA E-BAY >>

STATIV NA DRŽENÍ BLESKŮ VÝŠKA 100 CM

Stativ na blesky pro focení hmyzu, rostlin a kolibříků.

ZAKOUPENO: 24.11.2010

STAV PŘI KOUPI: Zboží jsem obdržel, na blesky bude v pořádku, 

jen se bojím, jestli přežije cestu letadlem. 

STAV PO PŮL ROCE: ---

CENA: 11,89 $ (cca 226,- Kč) včetně dopravy

HODNOCENÍ: << ODKAZ NA E-BAY >>

FOLIE NA DISPLEJ 2 KS

Chrání displej zadní i horní.

ZAKOUPENO: 15.6.2010

STAV PŘI KOUPI: Zboží jsem obdržel, v balení byly 2 sady. 

Výborně eliminuje odlesky, perfektně sedí. 

STAV PO PŮL ROCE: Stále perfektní.

CENA: 4,55 $ (cca 87,- Kč) + 19 Kč doprava

HODNOCENÍ: << ODKAZ NA E-BAY >>

ROZPTYLKA NA BLESK

Zjemňuje světlo blesku.

ZAKOUPENO: 3.11.2010

STAV PŘI KOUPI: Zboží jsem obdržel, rozptylka je koženková, 

nedá se složit jako některé jiné výrobky.

STAV PO PŮL ROCE: 

CENA: 9,98 $ (cca 190,- Kč) včetně dopravy

HODNOCENÍ: << ODKAZ NA E-BAY >>

KULOVÁ MINIHLAVA NA BLESK

Pomáhá natočit blesk do správného úhlu.
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ZAKOUPENO: 29.11.2010

STAV PŘI KOUPI: Zboží právě dorazilo. Překvapivě bytelné 

provedení, vypadá to opravdu výborně.

STAV PO PŮL ROCE: 

CENA: 5,80 $ (cca 110,- Kč) včetně dopravy

HODNOCENÍ: << ODKAZ NA E-BAY >>

BATTERY GRIP NA CANON EOS 7D + 2 BATERIE

Lepší držení foťáku, lepší vertikální focení.

ZAKOUPENO: 9.9.2010

STAV PŘI KOUPI: Zboží jsem obdržel, grip v pořádku funkční, 

baterie nelze použít v orig. nabíječce

STAV PO PŮL ROCE: Na gripu přestalo fungovat kolečko výběru.

CENA: 111 $ (cca 1980,- Kč) včetně dopravy

HODNOCENÍ: << ODKAZ NA E-BAY >>

NABÍJEČKA BATERIÍ LP-E6

Nabíjí originální i neoriginální baterie.

ZAKOUPENO: 16.10.2010

STAV PŘI KOUPI: Zboží dorazilo, perfektně funguje pro oba tipy 

baterií, tedy i baterie bez čipu.

STAV PO PŮL ROCE: 

CENA: 0,99 $ (cca 19,- Kč) včetně dopravy

HODNOCENÍ: << ODKAZ NA E-BAY >>

BATTERY GRIP NA CANON EOS 7D 

Lepší držení foťáku, lepší vertikální focení.

ZAKOUPENO: 24.11.2010

STAV PŘI KOUPI: Zboží mi právě dorazilo. Má na sobě značku 

APUTURE. V porovnání s předchozím gripem jsou tlačítka o něco 

příjemnější na stisk, velmi blízké originálu.

STAV PO PŮL ROCE: 

CENA: 49,59 $ (cca 943,- Kč) včetně dopravy

HODNOCENÍ: << ODKAZ NA E-BAY >>

Přidat komentář:

Citovat

Vaše komentáře

#10 RE: Nákupy na E-bay — 2011-04-26 19:24

Já kupoval na ebay "mini gimbal head" u prodejce dvaccessory23.
http://photography.shop.ebay.com/Tripods-Supports-/30090/i.html?
_catref=1&_ds=1&_fcid=56&_localstpos=&_ssn=dvaccessory23&_stpos=&gbr=1

Mini gimbal head nemá tu "houpačku", ale funguje to velmi dobře, i když s tou houpačkou to asi dává 
ještě větší prostor k vyvážení. Já mám na tom c7d + 300/4 + 1.4xTC a spokojenost (za ty peníze). 
Doporučuju koupit rovnou i příslušný počet destiček - poštovné má drahé.

Zdravim, Martin

#9 RE: Nákupy na E-bay — 2011-04-22 18:58

JComments
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Citace Martin Černý:

Taky mohu doporučit, už jsem tam nakoupil desítky věcí naposledy dneska gimbalovou hlavu 
Made in India 110 USD + 31 poštovné.

Ahoj, mohl by jsi sem dát prosím odkaz na tu gimbal hlavu? všechny co jsem na ebay našel stály od 
$200 nahoru

#8 ebay — 2011-02-13 19:00

Taky mohu doporučit, už jsem tam nakoupil desítky věcí včetně různého fotopříslušenství od krytek po 
grip. Naposledy dneska gimbalovou hlavu Made in India 110 USD + 31 poštovné. Na diskusních fórech 
má dobré reference, tak jsem zvědav :-). Jediná (zatím) negativní zkušenost je s neoriginálním "wrist 
strap", kdy se mi na plastovém spodku ulomil závěs s připevněnou Lumaploop. Naštěstí jsem foťák držel 
druhou rukou...

#7 ebay — 2011-01-05 18:44

chtěl bych se také vyjádřit o nakupování, doručování a výdrži některých výrobků z ebay, nakupuji na 
něm 3 roky, celou fotovýbavu jsem zde pořídil, neměl jsem problém s doručováním, doposud fungují. 
jedině neoriginální baterie do Canon 5DMII nebyly kompatibilní s originílní nabíječkou. filtry bez 
problémů na méně než poloviční ceně, cookiny jsou ale plastové za 100kč, nezrní. spouštěče na 
záblesky nebo blesky fungují, deštníky taky,atd pokud bute chtít s něčím poradit, pište

#6 Janes — Petr Bambousek 2010-12-05 17:09

Fólie se lepí naprosto famózně, bubliny nevznikají, čirost plastu je výborná a po několikaměsíčním 
používání ani okraje fólie nejeví touhu se odchlipovat. Na fakt, že mám fólii i na horním displeji jsem 
přišel až šel (zatím nepoužitou) druhou fólii, kde byl i malý kousek na horní displej. 

Úplně jsem na to zapomněl 

#5 Ondra — Petr Bambousek 2010-12-05 17:06

Ahoj Ondro, Phottix znám. CEnově je ta kříkajíc přesn na půli cesty mezi originálem a možnostmi e-bay. 
E-bay je veřejná aukce, takže i tam se dají koupit výrobky Phottix. Jinak, pokud bys váhal s nákupem 
přes e-bay, tak je asi jednoduché pravidlo - stač 99-100% a zboží 

vždycky dorazí v pořádku. Měj se moc fajn! Na viděnou v pampeliškách 

#4 Jirka Míchal — Petr Bambousek 2010-12-05 17:04

Díky Jirko za zastavení. Vystihnul jsi to myslím přesně. Jakmile je tam nějaká elektronika, tak to má 
menší životnost. Časem to tu budu aktualizovat a uvidíme, jak se moje nákupy "vyplatily".

#3 fólia — 2010-12-05 16:18

Zdravím, tá fólia sa inštaluje dobre? Nezostanú tam bubliny?
Dík

#2 Phottix — 2010-12-05 12:25

Ahoj Petře,
nad nákupem přes ebay a podobné stránky jsem hodněkrát přemýšlel. Ale nakonec jsem k tomu nikdy 
nesebral odvahu. Ale nemyslím, že by ty ceny u nás v ČR byly tak strašlivé. Ano, je to děs, za malej 
difuzerek dát 300kč. Ale to předpokládám, že jsou ceny "originálního" příslušenství. U nás v ČR je třeba 
phottix.cz, který podle mě slušně konkuruje originálům. Tak pokud jsi neznal, tak koukni :)

Měj se!

#1 RE: NAKUPOVÁNÍ NA E-BAY - Vyplatí se to? — 2010-12-05 07:36

Dobrý článek. MOje zkušenosti jsou takové, že kde je elektronika tak to moc dlouho nefunguje, 2 baterky 
do notebooku odesli po pul roce, i kdyz cena obou nebyla ani polovina jedne originalni. Baterka do 1DII 
nefungovala skoro vubec, u dalkove spouste se mi pocase rozlamal kablik. Ale treba plastove difusery 
na blesk jsou vyborne, mam bilej, zlutej a oranzovej, take uz cca pul roku pouzivam bateriovy grip pro 
rychlejsi nabijeni blesku.

Obnovit seznam komentářů

Přidat komentář
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