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Pavel Kocur, pondělí 5. března 2018 

Nejprve bych rád poděkoval pánům Tomáši Viktorovi a Markovi Ondráčkovi za zápůjčku a 
jejich vzácný čas, který mně věnovali a umožnili seznámení se zajímavým fotoaparátem a 
dvěma objektivy. 

 
Doba expozice: 1/250 s; clonové číslo: 7,1; ISO: 400; 

použitý objektiv: OLYMPUS M. 12–40 mm F2.8; 
použitá ohnisková vzdálenost 38 mm, přepočtená pro FF: 76 mm. 

Fotoaparát: E-M1MarkII. Foceno z ruky. 

E-M1 Mark II má, jak známo, velké množství režimů a možných nastavení a já vyzkoušel jen 
malou část. Fotografoval jsem do formátů RAW + jpg; na DVD, které dodám – zřejmě ve 
čtvrtek 8. 3. 2018, uložím neupravené fotky v jpg z fotoaparátu. 

Při pořizování detailních i makro fotografií jsem neměl k dispozici kabelovou spoušť. 
Používání časovače ani focení přes mobil s užitím aplikace Olympus Share mně 
nevyhovovalo. Naopak snímání některých typů statických záběrů s užitím citlivého 
dotykového displeje se velmi osvědčilo. Jednalo se vždy o fotografování ze stativu. Rovněž 
volba AF bodu dotykem se v těchto případech osvědčila.  

Fotil jsem v režimu A – priority clony a v M – manuálním režimu. Vyzkoušel jsem focení se 
stabilizací i bez ní (při focení ze stativu). 
Vyzkoušel jsem funkci „Bracketing ostření – skládané makro“. Na nějaké odpovědné 
hodnocení bych potřeboval provést detailnější zkoušky, ale domnívám se, že pro pravé 
makro (zobrazení 1:1) se tento režim nehodí. Je to vhodné pro tzv. detailní fotografii. 
Možná je to ovlivněno tím, že ve fotoaparátu je starší verze firmware: 1.4. Pokud vím, 
existuje novější verze je 2.0. 



Možná používaný objektiv Olympus M.ZUIKO ED 60 mm f/2,8 macro pro skládané zaostření 
(skládané makro) pro zvětšení 1:1 není příliš vhodný? 
Objektiv Olympus M.ZUIKO ED 12-40 mm f/2,8 Pro je skutečně výborný. 
Pro makro snímky (1:1 a větší zvětšení) je, podle mého názoru nevýhodou menší plocha 
snímače. Viz. následující dva obrázky. 

 

 

Při „zvětšení“ 1:1 je tedy možné fotit jen poněkud menší objekty, než při focení fotoaparáty 
FF či APS-C. Nebo zachytíme jen část objektu. 

Pro skládané makro (1:1 a větší zvětšení) je zatím zřejmě nejlepší, pro zaostřování, 
pohybovat fotoaparátem k objektu nebo objektem k fotoaparátu: 

 
S fotoaparátem se velmi dobře fotí, výhodou je nižší váha než u většiny zrcadlovek. Nabídka 
je přehledná a snadno se v ní uživatel orientuje. Pokud bych fotil déle, určitě bych využil 
přiřazení funkcí k vybraným ovládacím prvkům. 
 



 
Několik vybraných fotografií naleznete na: 
http://fotokocur.cz/aktual/pdf/KytkyOlympus.pdf 
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