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V tomto příspěvku zaznamenávám své některé zkušenosti z týdenního používání fotoaparátu 
Fuji FinePix X100 při fotografování na Menorce v září 2013. 
Na úvod jen stručné připomenutí základních charakteristik. Fotoaparát byl uveden na trh 
v roce 2011. V březnu 2012 byla uvedena verze firmware 1.20. X100 patří do kategorie 
kompaktních fotoaparátů s monofokálním objektivem (ohnisko 23 mm), jehož přepočtená 
ohnisková vzdálenost na FF je 35 mm. Objektiv má velmi dobrou světelnost (2) a jeho 
maximální clonové číslo je 16. Snímač 12,3 Mpx je velkých rozměrů - APS-C 
(23.6mm×15.8mm).  
Fotit lze do jpg, jpg+raw, raw (proprietární formát Fujifilm – přípona raf). Já fotil současně do 
jpg + raw. Fotoaparát má hybridní hledáček; můžeme snadno, dle potřeby, např. podle typu 
scény, jednoduše přepínat mezi optickým hledáčkem (OVF) a elektronickým hledáčkem 
(EVF). Obraz v elektronickém hledáčku byl, za slunné oblohy, někdy poměrně tmavý. X100 
má vestavěný blesk a je možno připojit i blesk externí. Největší snímek, při zvoleném poměru 
stran 3:2, je 4288×2848. 
 
Všechny fotky jsem pořizoval z ruky (bez použití stativu). Používal jsem svůj oblíbený 
expoziční režim – prioritu clony. Oceňoval jsem možnost zobrazení různých informací na 
displeji v hledáčku. 
 
Jak fotoaparát zařadit, pro koho je určen? Určitě ne pro každého. Zařazení nebo vymezení 
však není úplně jednoduché. Při současné ceně do 20 000 Kč (říjen 2013) to může být pro 
někoho, kdo chce pořizovat velmi kvalitní fotografie např. na dovolené díky kvalitnímu 
kovovému tělu, jediný fotoaparát, pro jiného, používajícího DSLR, druhý fotoaparát. Někomu 
však nemusí vyhovovat pevné ohnisko, i když přepočtených 35 mm je voleno celkem vhodně 
a díky tomuto parametru je možné získat větší hloubkou ostrosti, kterou samozřejmě ještě 
ovlivňuje požité clonové číslo a vzdálenost objektu na který ostříme. Pro ty, kteří 
upřednostňují objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností jsou učeny jiné kategorie 
fotoaparátů, ale o těch snad někdy později. Práce s fotoaparátem vyžaduje přece jen trochu 
jiný styl – odstupujeme od foceného objektu či se k němu přibližujeme. To ale není vždy 
možné. Domnívám se, že se X100 hodí zejména pro pořizování fotek v exteriéru. Viděl jsem 
však i portréty v interiéru, i když zmíněné ohnisko není pro zmíněné účely optimální. Také 
pro dynamické, např. sportovní scény, bych ho, pokud bych měl na výběr, nepoužíval. 
Probuzení z úsporného režimu je poněkud delší, než jsem zvyklý u zrcadlovek. Clonu a dobu 
expozice a kompenzaci lze nastavovat, díky mechanickým retro voličům, i ve vypnutém 
stavu. Jen při případném vyjímání fotoaparátu z pouzdra musíme kontrolovat, zda nedošlo 
k přetočení voliče. To se mně občas stávalo. Podařilo se mně přepnout i volič ostření 
z automatického režimu na manuální. 
Pokud budete používat kontinuální číslování snímků, dejte si pozor na situaci, kdy se budete 
přibližovat číslu 9999. To se vám, pokud nebudete mít náhradní paměťovou kartu a 
neprovedete reset číslování, nepodaří pořídit další snímek – tak jako se to stalo mně. 10 000 
snímků je ale poměrně hodně a náhradní paměťovou nosíme ve většině případů sebou. 
 



Oceňoval jsem výbornou kvalitu snímků, a to i za zhoršených světelných podmínek, (je však 
nanejvýš vhodné fotit do formátu raw), možnost manuálního ostření, možnost volby 
makrorežimu (fotíme pak od 10 cm do cca 200 cm). 
Chromatická aberace se občas, v malé míře, objevuje u určitých typů scén; snadno se však 
odstraňuje např. v modulu Camera RAW v Photoshopu CS5 nebo CS6. Fotky pohodlně 
zpracujeme i v Zoner Photo Studiu 15 či 16, ale i v jiných aplikacích. Camera RAW 
Photoshopu CS5 fotoaparát X100 zná. 
Nízkou hmotnost X100 oceníte při fotografování v přírodě. Já sebou nosil někdy i zrcadlovku 
Canon 5D II. S lehkým a kvalitním X100 se můžete soustředit lépe na focenou scénu během 
celého dne. Čím je člověk starší, tím více to ocení. Ale v žádném případě nechci, aby to 
vyznělo, že X100 je jen pro staré! 
Na závěr několik vybraných snímků, které jsem s X100 pořídil: 
 
Pláž Cala Macarelleta: 

 
Maják Favaratix 

 
Maják Cap de Cavalleria 



 
Jedna z mnoha uliček v Cuitadelle. 

 
Katedrála v Cuitadelle 
 



 
Pohled z nejvyšší hory Monte Toro ostrova Menorca 

 
 

6. listopadu 2013 doplňuji informaci o novém firmware: 
v 2.0 přináší zrychlení AF a další vylepšení. 
Podrobně na: 
http://www.dpreview.com/news/2013/10/18/back-from-the-dead-fujifilm-boosts-x100-
with-major-firmware-upgrade 
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