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Úvodem
Je to stále êastøjší obrázek – rodina si vyrazí na výlet nebo na procházku, a ve chvíli, kdy
všichni oêekávají, že by tatínek mohl vytáhnout fotoaparát, stane se nøco jiného – v jeho
rukou se objeví videokamera. Jistø, fotoaparát má dnes každý, fotografovat umí prakticky
každý mobilní telefon, a mnohé z nich dokonce dokážou poĆídit i krátký videozáznam.
Ale videokamera, to je pĆece vøc! Udølá pohyblivé obrázky, na které se pĆece mĎžeme po
veêerech koukat, smát se sami sobø…
Jak je však možné, že to uspokojení, které jsme oêekávali, nøjak nepĆichází? Díváme se na
své záznamy a zjišČujeme, že jsou nøjak prázdné, nekoneênø dlouhé, nemají hlavu ani patu.
Druhá polovina páru ze sebe sype chválu, protože nechce urazit, ale my, pokud jsme aspoĀ
trochu kritiêtí, se škrábeme na hlavø a kdesi hluboko v duši hlodá takový malý êervík, který
nám Ćíká: „To není ono.“ Pouze máme-li hubatého dospívajícího potomka, tak se doslechneme hlasité pravdy: „Není to ke koukání.“
Poslechnøme êervíka a i hubatého potomka a zamysleme se nad tím, co døláme špatnø.
Možná, že dojdeme ke kruté odpovødi – všechno! V této chvíli netĆeba podléhat skepsi
a zamykat kameru do šuplíku, kde setrvá po zbývající êas své existence. Chce to jen zkusit
to znovu, od zaêátku, s rozmyslem a s poĆádnou teoretickou pĆípravou.
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A pak mĎžeme zjistit tĆeba tyto závažné skuteênosti:
Kamera se nekontrolovatelnø tĆese podle pohybĎ kameramanovy ruky.
Kamera bloudí beze smyslu všemi smøry od jednoho cíle ke druhému, aniž by na êemkoli setrvala déle než pĎl sekundy.
- Zábøry jsou nekoneênø dlouhé.
- Døsivým tempem se pĆibližujeme k rĎzným objektĎm a zase se od nich vzdalujeme.
- Nikdo se nenamáhal se stĆihem, protože je pĆece škoda každé minuty, kterou jsme
natoêili.
- Originální zvuk je rušen neslušnými prĎpovídkami kolemjdoucích nebo i kameramana.
- Ve zvuku slyšíme nøjaké hromobití; možná, že obêas nøkomu dojde, že je to vítr.
Mohl bych dlouho vyprávøt o natoêených filmech, které vlastnø nebyly filmy, ale výsledkem zapnutí kamery a jejího pĆenášení na jiné místo. To jsou výsledky êinnosti lidí, kteĆí si
pĆeêetli jediné – návod k tomu, jak kameru spustit, jak zaêít natáêet, jak natáêení zastavit
a jak kameru vypnout. Návod k použití kamery má sice 100 i více stran, ale to pĆece už není
nutné êíst. K tomu podotýkám, že tyto návody jsou mnohdy psány znaênø nesrozumitelnø,
ale to je jiná kapitola. Ono totiž, i když si nakonec êlovøk ten návod pĆeête, stejnø výsledek
nemusí stát za nic.
-

Tady je to jako s vaĆením. PĆipravit a navážit ingredience dovede každý, právø tak jako
je nasypat do hrnce a pĆíslušnou dobu vaĆit a smažit a míchat. PĆestože jsme nic nedølali
nesprávnø, vĎbec to nemusí být k jídlu.
élovøk se kuchaĆem nerodí, kuchaĆem se musí stát. Ani kameramani nepadají z nebe, Ale na
každém závøru musí být zĆejmé, že ho natáêel êlovøk, který ví, jak tuto kameru obsluhovat,
který ví, co chtøl natoêit, a který to také natoêil, a film nakonec upravil do této zkrácené
podoby.
Tato kniha nemĎže nahradit návod k použití, ten si peêlivø pĆeêtete a ještø lépe – noste jej
s sebou. Tato kniha vás chce inspirovat k tomu, abyste od svých døsivých zaêáteênických
pokusĎ dospøli k slušným amatérským filmĎm. A neurážejte se za to slovo amatér – to je
totiž êlovøk, který nøco dølá rád a ze záliby. Nauête se natáêet a stĆíhat video tak, abyste se
dostali na úroveĀ profesionálĎ, tedy tøch lidí, kteĆí natáêejí rodinné oslavy, svatby, pohĆby,
shromáždøní, promoce, êili tøch, kteĆí ovládají slušnø Ćemeslo.
Ne, úrovnø tøch profesionálĎ, výsledky jejichž práce vidíme dennø na televizní obrazovce,
nedosáhneme a ani dosáhnout nechceme. Nemáme takovou techniku, nemáme vzdølání,
nemáme štáb spolupracovníkĎ a navíc nemáme êas ani možnosti dølat nøco takového.
O êem je tedy tato kniha – pĆedevším o tom, jak v amatérských podmínkách natoêit, zpracovat a pĆedvádøt kvalitní domácí video. Najdete zde jednoduché rady, jak si poêínat pĆi práci
s kamerou, jak natáêet, êeho se vyvarovat, a dále jak zpracovat natoêené video tak, aby jej
mohl shlédnout nejen rodinný pĆíslušník, ale i další (blízká) veĆejnost.

Komu je kniha urêena
Tato kniha je urêena všem, kteĆí si koupili nebo pĎjêili videokameru a chtøjí ve své êinnosti
dosahovat slušných výsledkĎ. PĆedpokládá se, že natáêením práce nekonêí, ale teprve zaêíná, a proto budeme dále potĆebovat slušný výkonný poêítaê. étenáĆ této knihy by møl být
seznámen se základy práce s poêítaêem, s ovládáním myši i klávesnice, ovládáním oken,
vyzná se v systému souborĎ a složek, umí soubory ukládat a otvírat a rovnøž je kopírovat
a pĆesunovat do jiných složek nebo na jiné disky.
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Co kniha obsahuje
Kniha je rozdølena do šesti kapitol.
Úvodní kapitola je ryze teoretická. Doêtete se v ní, jak vlastnø pracuje videokamera, jaké
typy kamer známe a k êemu jsou na ní všechna ta hejblata. Dovíte se, jaké pĆíslušenství
taková videokamera ještø vyžaduje a jak se o ni starat, aby vydržela co nejdéle.
V druhé kapitole už kameru spoleênø spustíme a Ćekneme si nøco o tom, jak vlastnø natáêet, a to z hlediska technického. ąeê bude pĆedevším o použití transfokátoru, automatickém
a ruêním zaostĆování a expozici, o bateriích, o tom, jak video pĆehrávat a jak s kamerou
fotografovat.
TĆetí kapitola se zabývá natáêením z hlediska „umøleckého“, mĎžeme-li v tomto stadiu
o umøní hovoĆit. Proto zde bude pĆedevším Ćeê o kompozici snímku, o tom, kdy se má
natáêet a kdy to není vhodné, a také o tom, jak natáêet ve tmø, i o tom, jak tĆeba natoêit
svatbu.
étvrtá kapitola je pomørnø krátká a popisuje obecné postupy pĆi zpracování videa na poêítaêi a postupy pĆi stahování videa z kamery na pevný disk poêítaêe.
Pátá kapitola je nejobsáhlejší a vønuje se zpracování natoêeného videa (stĆihu) pomocí poêítaêe. Popsány zde jsou nejjednodušší dostupné aplikace, které jsou vhodné pro zaêáteêníky.
Jde pĆedevším o Windows Movie Maker, který se dodává spolu s operaêním systémem, a je
tedy „zdarma“. Pak jsou zde popsány dva jednoduché a pomørnø levné programy, zejména
oblíbený Pinnacle Studio a pak Ulead VideoStudio jako ukázka aplikace v pĎvodním anglickém znøní (nikdy neuškodí znát anglickou terminologii).
Závøreêná kapitola pak popisuje postupy pĆevodu hotového videa na obecnø pĆehrávatelné
médium, tedy na disk DVD.

Jak porozumøt textu
Abychom si v textu knihy vzájemnø porozumøli, je tĆeba na tomto místø sjednotit názvosloví, a to vøtšinou proto, že v bøžné praxi se používá pro stejné vøci rĎzných pojmĎ.
-

-

-

Ukazatel myši – grafický symbol ovládaný pohybem myši po podložce, též kurzor myši
nebo myší kurzor.
Najetí – umístøní ukazatele myši na objekt, kterým se bude uživatel dále zabývat.
Klepnutí – stisknutí a následné uvolnøní levého tlaêítka myši; dĆíve kliknutí.
Poklepání – dvojí rychlé stisknutí levého tlaêítka myši, nutné napĆíklad ke spuštøní
programu pomocí ikony; dĆíve dvojklik nebo dablklik
Stisk tlaêítka – tlaêítkem se zde rozumí grafický orámovaný objekt na obrazovce, ve
kterém je umístøn text nebo piktogram. Tlaêítko se stiskne najetím na objekt a následným klepnutím. Zpravidla se tak vyvolá akce.
Zadání pĆíkazu z nabídky – nabídka je lišta umístøná pod horním okrajem okna,
pĆíkaz se zadává klepnutím na název skupiny pĆíkazĎ a dále na položku pĆíkazu z rozbalené rolety.
Místní nabídka – nabídka otevĆená stiskem pravého tlaêítka myši na objektu, jehož se
má pĆíkaz týkat. PĆíkaz se ale zadává stiskem levého tlaêítka myši.
Výbør – oznaêená êást textu, obrázku, dokumentu. Všechny další operace se budou
týkat celého tohoto výbøru, ale nikoli dalších objektĎ.
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-

-

-

Klávesová zkratka – souêasný stisk dvou nebo více kláves, jedna z nich je pĆeĆaóovaê
Ctrl, Alt nebo Shift. Zapisuje se napĆíklad Ctrl+S, což znamená, že je tĆeba nejdĆíve
stisknout klávesu Ctrl, podržet, pĆidat stisk klávesy S a vše uvolnit.
Ikona vers. Tlaêítko. Ikonou se rozumí objekt na pracovní ploše Windows nebo v otevĆeném oknø, skládá se z piktogramu a popisku a je tĆeba ji aktivovat poklepáním;
vøtšinou se jejím prostĆednictvím spouštøjí aplikace. Tlaêítko je zpravidla ohraniêený
objekt v aplikaêním nebo dialogovém oknø, k jeho aktivaci staêí jediné klepnutí a jeho
prostĆednictvím se vykoná urêitý pĆíkaz (naznaêený popiskem nebo piktogramem) nebo
otevĆe dialogové okno.
Názvy tlaêítek, které uvádíme v této knize, je shodný s popiskem, který se zobrazí po
najetí ukazatelem myši na tlaêítko. Pokud nøkterá tlaêítka nedávají popisek (stává se
to), uvádíme název tlaêítka shodný s následující akcí, následnø otevĆeným dialogovým
oknem nebo výrazem vyplývajícím z kontextu; v každém pĆípadø se pokoušíme umístøní tohoto tlaêítka lokalizovat pomocí obrázku.

Poznámka: Tato kniha je napsána v prostĆedí Windows Vista. Znamená to, že všechny obrázky
i postupy budou odpovídat tomuto novému operaênímu systému. Používáte-li ve svém poêítaêi ještø
starší systém (pravdøpodobnø Windows XP), nemĎže to být na škodu, protože popisované programy
pracují bez potíží i pod tímto systémem. Rozdíly mohou být pĆedevším v nøkterých dialogových oknech
pĆevzatých z aplikace PrĎzkumník.

Doporuêená literatura
PĆeêtením této knihy pro vás seznamování s digitálním videem vlastnø teprve zaêíná. Chcete-li si ještø víc rozšíĆit své obzory, nakladatelství Grada vám nabízí další publikace z tohoto
oboru?
-
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Pinnacle Studio 11, Grada 2008.
Adobe Premiere CS3, Grada 2008.
Digitální fotografie a video v Nero 8, Grada 2008.
Homevideo I aneb sám sobø režisérem, Ekaterina Andrikanis, Grada 2007.
Homevideo II. aneb Sám sobø kameramanem, Sergej Kondakov, Ekaterina Andrikanis,
Grada 2007.
Homevideo III. aneb Sám sobø stĆihaêem Sergej Kondakov, Ekaterina Andrikanis,
Grada 2007.

1.
Trochu teorie
Omlouvám se, že nejdu rovnou k vøci, ale myslím, že nikomu neuškodí pĆeêíst si nøco
o pĆístroji, za který dal tak velké peníze. Opravdu bychom møli vødøt, jak to tam vevnitĆ
pracuje. Nebojte se, nepĎjdeme do detailĎ, nenajdete tu žádné technické vzorce a nebudu
na vás sypat cizí slova, i když tu a tam nøjaké pĆece jen upadne.

1.1 Analogový a digitální záznam
Všude kolem nás se mluví o digitalizaci. PoĆád slyšíme, že se vypíná analogové vysílání
a zahajuje se digitální doba, a mnozí vlastnø vĎbec nevødí, pĆes veškerou vysvøtlovací
kampaĀ, oê jde. Ono to ani není nutné, êlovøk pĆijde domĎ, zmáêkne pár knoflíkĎ, sedne
si do kĆesla a dívá se na zprávy nebo na detektivku, a mĎže mu být úplnø jedno, jestli je
obraz analogový nebo digitální. Mnozí si trochu zanadávají, že si museli koupit nøjaký „set
top box“, ale tím to konêí.
PĆitom pro amatérské videokamery analogový êas skonêil už dávno, zhruba na pĆelomu
tisíciletí.
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ZAPAMATUJEME SI
Tak jaký je v tom vlastnø rozdíl?
-

Analogový signál je spojitý. Kdybychom jej chtøli vyjádĆit jako graf, byla by to nepĆerušované plynulá kĆivka.
Digitální signál je nespojitý. Kdybychom tady vidøli grafické vyjádĆení, táž kĆivka by
vypadala jako schody, byly by to náhlé a strmé pĆechody od jedné hodnoty ke druhé.

Pro pĆíklad nemusíme chodit daleko – vezmøme si obyêejný fotoaparát. Kdo chtøl fotografovat, musel si koupit film, kterým fotoaparát nakrmil. Tento film dokázal velmi pružnø zaznamenat nekoneêné množství barevných odstínĎ, v pĆípadø êernobílého filmu tedy odstínĎ
šedi. Naproti tomu digitální fotoaparát žádný film nepotĆebuje, má jen pamøČovou kartu,
která dovede zaznamenat sice velký, ale pĆece jen omezený poêet barevných odstínĎ.
Dalším pĆíkladem by mohl být gramofon versus CD, video VHS versus DVD.
A teó se zeptáte – proê tedy pĆecházíme od toho, co je zjevnø lepší, k tomu, co je zjevnø
horší. A hned znejistíte. PĆipomenete si, jak šumøly a praskaly pĆi pĆehrávání gramofonové
desky, a srovnáváte to s tichým a êistým zvukem z cédéêek. Vidíte pĆed sebou pruhy tĆesoucího se napĎl rozmazaného obrazu z kazet a klidný a stálý obraz DVD. A Ćeknete si, na
té digitalizaci asi nøco bude.
Aby byl analogový signál dokonalý, potĆebujeme dokonalou a tedy drahou techniku. A tu
má málokdo. S digitálním signálem je to jinak, slušné kvality dosáhne bøžný televizor, bøžný
fotoaparát, a také bøžná videokamera.
POZNÁMKA: Tady jsou na tom zatím hĎĆe digitální fotoaparáty, které kvalitou snímkĎ poĆád ještø tak
trochu zaostávají za pĆístroji analogovými. Ale normální amatéry to vĎbec mrzet nemusí.

A co je také dĎležité – budeme-li digitální záznam kopírovat, výsledek bude k nerozeznání
podobný originálu. Znamená to, že obraz pĆes nøkolikanásobné zpracování uvidíte nakonec v té kvalitø, v jaké jste ho v kameĆe natoêili.
Jen si pĆipomeĀte, jak to dopadá, když se kopírují (analogové) videokazety. Snad si ještø
vzpomenete na to, co se prodávalo pĆed 15 lety na tržištích.

1.2 Typy videokamer
To vše znamená, že máme pĆed sebou kameru digitální, analogové již patĆí do muzea.
PĆesto však není možné pĆijít jen tak do obchodu a Ćíct: „Chci videokameru.“ Prodavaê se
bude sice snažit a nakonec vám možná nøjaký ten hezký kousek prodá, ale je to opravdu
to pravé, pro co jste si pĆišli?
Slovo „videokamera“, které zde používám, je vlastnø nepĆesné. Ve skuteênosti máme
v rukou kamkordér, což je slovo složené z výrazĎ kamera (snímací pĆístroj) a rekordér
(záznamový pĆístroj). V bøžném televizním studiu je snímání oddøleno od záznamu, znamená to, že kamera jen snímá obraz a odesílá jej dalšímu zaĆízení, a to buó pĆímo do vysílaêe,
nebo k záznamovému zaĆízení (obvykle pevný disk poêítaêe).
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Amatérské videokamery spojují tyto funkce v jednom pĆístroji. Obraz (i zvuk) se bøžným
postupem snímá a ihned nahrává na záznamové médium. Odsud si je mĎžeme ihned pĆímo
v kameĆe pĆehrát, nebo jej mĎžeme odeslat do televizoru nebo do poêítaêe, kde uvidíme
záznam v plné kvalitø. Navíc je záznam na pamøČovém médiu jako v konzervø a mĎžeme jej
dosud pĆenést na pevný disk poêítaêe a tady podrobit procesu zvanému stĆih.
Videokamer je na trhu hodnø druhĎ, a nelze je vybírat podle barvy jako auta nebo podle
velikosti obrazovky jako televizor (i když i tam je více možností).
Jaké videokamery jsou tedy na trhu? Na pohled se možná od sebe neliší, a pĆece tu je vždy
jeden podstatný rozdíl.

Záznamová média
Dnes rozeznáváme êtyĆi základní typy podle toho, na jaké médium se záznam zapisuje.
-

Mini DV – záznamovým médiem je páska v kazetø. Kazety jsou maliêké, møĆí asi
6,5 × 4,5 × 1,5 cm, ale vejde se do nich slušná porce pásku. PĆi bøžném záznamu (SP)
se natoêí asi 1 hodina záznamu, v režimu LP 90 minut. Nevýhodou není ani cena, jedna
kazeta stojí ménø než 100 Kê. Pásek v kazetø je možné vymazat a použít nøkolikrát,
dokonce mnohokrát. Nejvøtší nevýhodou tøchto kamer je právø manipulace s kazetami
a obtížné vyhledávání konkrétního místa na písku. Kamera má pĆíliš mnoho pohyblivých souêástek a hrozí tedy jejich opotĆebení nebo poškození. Tyto typy kamer dnes již
témøĆ patĆí minulosti, jejich prodej v roce 2009 prudce poklesl. Jednu takovou kameru
si mĎžete prohlédnout na obrázku 1.1.

Obrázek 1.1: Jednoduchá Mini DV kamera

POZNÁMKA: Kamery používající kazety Video 8 nebo Digital 8, vyvinuté firmou Sony, se dnes již
neprodávají.
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-

-

DVD – do kamery je tĆeba vložit malý disk (zkratka slov digital versatile disc). Tento
disk má kapacitu necelých 1,4 GB a vejde se na nøj asi 30 minut záznamu v režimu SP.
Tyto kamery jsou pomørnø nepraktické a s disky se špatnø manipuluje. Protože již byly
vyvinuty pokroêilejší systémy, je výroba i prodej tøchto kamer na ústupu.
HDD – záznam se zapisuje na pevný disk (zkratka pro hard disc drive). Kapacita diskĎ se pohybuje od 40 do 120 GB a není pochyby o tom, že se dále bude zvyšovat.
V základním režimu SP se spotĆebuje na jednu hodinu záznamu asi 2 GB kapacity disku.
Na disk o kapacitø 40 GB tedy mĎžeme natoêit 15 – 20 hodin záznamu v obyêejné kvalitø. Nevýhodou tohoto systému je omezená kapacita, pevný disk nelze jen tak jednoduše
vyjmout a nahradit jiným. Výrobci se to snaží kompenzovat velkou kapacitou diskĎ,
v bøžném režimu SP až 40 hodin u nejdražších typĎ. Další a o nøco vøtší nevýhodou je
kĆehkost samotných pevných diskĎ, nesnášejí totiž údery, a to zejména bøhem záznamu,
kdy nejsou zaparkovány záznamové hlavy. Každý otĆes mĎže tedy zpĎsobit nenávratné
poškození tenké vrstvy na ploše disku. Jednoduchou kameru zaznamenávající na pevný
disk si mĎžete prohlédnout na obrázku 1.2.

Obrázek 1.2: Kamera na standardní formát s pevným diskem

-
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PamøČová karta – záznamovým médiem je pamøČová kareta. Kapacita pamøČových
karet se stále zvøtšuje, dnes dosahuje již 16 i více GB. Jejich masovému použití zatím
brání pomørnø vysoké ceny. PamøČovou kartu lze kdykoli vymazat a použít opakovanø.
A co je nedĎležitøjší, v takové kameĆe se vĎbec nic nepohybuje (kromø objektivu), takže
se vlastnø bøžným používáním nemĎže mechanicky opotĆebovat. K tomu pĆistupuje
snadná manipulovatelnost s kartami, lehce ji mĎžeme vyjmout, vložit do êteêky karet
a záznam zkopírovat na pevný disk poêítaêe, nebo lze tyto karty snadno pĆehrávat
ve stolních DVD rekordérech, bez nutnosti používat kameru. Tømto kamerám patĆí
budoucnost. Typickou ukázku kamery zaznamenávající na pamøČovou kartu si mĎžete
prohlédnout na obrázku 1.3.

1. Trochu teorie

Obrázek 1.3: Kamera s pamøČovou kartou

POZNÁMKA: Kromø toho se setkáme ještø s kamerami hybridními, které napĆ. mohou zaznamenávat
na pevný disk nebo na záznamovou kartu.

POZNÁMKA: V dnešní dobø se nejvíce prodávají právø kamery HDD (hybridní) a kamery na pamøČové
karty.

Formát obrazu
Videokamery se ale liší i formátem zaznamenaného obrazu. Dnes rozlišujeme vlastnø jen
dva základní formáty:
-

-

-

SD, standardní, kdy se zaznamenává obraz o rozmøru 720 × 576 bodĎ. Takovýto obraz
se dnes standardnø šíĆí bøžným televizním vysíláním. Videokamery jsou pomørnø levné
a nabízejí bøžný standard, který je však nad oêekávání kvalitní.
HDV (high definition video), s velkým rozlišením, obraz má rozmøry s pomørem stran
16 : 9 v rozlišení 1280 × 720 nebo lépe 1440 × 1080. Tyto kamery tvoĆí mezistupeĀ mezi
kamerami SD a HD.
Full HD poskytuje obraz s vysokým rozlišením 1920 × 1080 bodĎ. Malou ukázku takové
kamery nabízí obrázek 1.4. V porovnání s kamerami SD se nabízí pøtkrát vøtší poêet
detailĎ. Tyto kamery jsou pĆece jen dražší než modely s nižším rozlišením, což se však
vyváží dokonalým požitkem z nádherného barevného obrazu. Pro pĆehrávání nestaêí
standardní DVD pĆehrávaê, je ale možné pĆehrávat pĆímo z kamery nebo mĎžete využít
pĆehrávaêe diskĎ Blu-ray Disc™, konzoli PLAYSTATION®3, nebo každém jiném zaĆízení, které podporuje pĆehrávání videosignálu ve vysokém rozlišení.
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Obrázek 1.4: Videokamera pro záznam ve formátu Full HD

K tomu ještø pĆistupuje nøkolik základních pomørĎ stran obrazu:
-

Klasický – 4 : 3. Tento formát patĆí minulosti a vøtšina souêasných kamer jej nabízí
vlastnø jen kvĎli kompatibilitø.
Široký – 16 : 9. Tento formát je v dnešní dobø standardem a mĎžete sami vidøt, že
proniká jak do prodejen s televizory, tak i do televizního vysílání, kdy na nøj televizní
stanice (byČ mnohdy velice liknavø) pĆecházejí.

POZNÁMKA: Kdo si to vše za mnou propoêítal, patrnø mu tady nøco nesouhlasí. Skuteêný pomør
stran 16 : 9 lze zaznamenat pouze u formátu Full HD, ostatní formáty mají pomør stran 4 : 3. A pĆece ve
výsledku dávají všechny kamery obraz v pomøru stran 16 : 9. Je to ovlivnøno speciálním nastavením,
které opticky body obrazu ve smøru do šíĆky trochu od sebe vzdálí, takže jsou body vlastnø obdélníêkové. Tím vznikne výsledný dojem širokého obrazu.

A aby to nebylo úplnø jednoduché, tak se ještø musím zmínit o tĆech systémech záznamu
barevného vysílání.
PAL – systém barevné televize vyvinutý v 60. letech 20. století v Nømecku a používá se
v drtivé êásti Evropy vêetnø éeska a Slovenska a také ve velké êásti svøta.
- SECAM – systém barevné televize vyvinutý ve Francii, používá se ve Francii, v Rusku
a nøkterých exotických zemích, do roku 1990 se používal i u nás.
- NTSC – systém vyvinutý v USA, a používá se vøtšinou pouze na americkém kontinentu
a ve východní Asii.
Kamera, kterou koupíte u nás nebo v blízké Evropø, bude zaruêenø natáêet v systému PAL.
Ale dejte si pozor na rĎzné exotické zemø, kde vás mohou nalákat na nízkou cenu, a doma
zjistíte, že jste si koupili nøco nekompatibilního. Vøtšinou by se jednalo o kameru se záznamem v režimu NTSC. Poêítaêe to zvládnou a konverze je taky možná, ale proê si zbyteênø
komplikovat život?
-

Kolik záznamu se vejde na pevný disk
To je otázka, která vám nemusí tolik hlodat v hlavø, do chvíle, než se vypravíte na tĆítýdenní cestu do ciziny, kde nebudete mít možnost stahovat data na pevný disk poêítaêe.
Máte-li kameru, která zaznamenává na kazety, DVD nebo pamøČové karty, jste na tom dobĆe, protože si mĎžete koupit záznamová média do zásoby. Ne tak u pevných diskĎ. Ten je
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jenom jeden, a pokud jste pĆi koupi kamery na jeho velikosti šetĆili, teó vám trochu šediví
skránø.
Kromø velikosti disku závisí také na tom, v jakém rozlišení vaše kamera natáêí, a v neposlední Ćadø i na režimu natáêení.
Existuje nøkolik druhĎ hustoty záznamu, které se oznaêují písmeny:
-

HQ – záznam s vysokou kvalitou. Disponují jím jen dražší typy kamer.
SP – záznam standardní rychlostí, nejêastøji používaný
LP – záznam zpomalenou rychlostí, obraz je pĆece jen horší kvality.

Dovolil jsem si vytvoĆit malou tabulku, která mĎže rozžehnat chmury na vaší tváĆi nebo je
prohloubit.
Rozlišení obrazu
Standard
720 × 576
AVCHD
1920 × 1080

Kapacita
disku
40 GB
60 GB
120 GB
40 GB
60 GB
120 GB

HQ

10
15
30

Režim natáêení
SP
15
22
44
12
18
36

LP
30
42
84
15
23
48

Tabulka 1.1: Kolik hodin záznamu se vejde na pevný disk

POZNÁMKA: Hodnoty uvedené v tabulce 1.1 jsou jen pĆibližné, mohou se lišit v závislosti na typu
videokamery.

POZNÁMKA: Pro pamøČové karty platí pĆibližnø stejné hodnoty. NapĆíklad na kartu o kapacitø 8 GB
uložíte v režimu SP 170 minut záznamu standardního rozlišení nebo 140 minut ve formátu HD.

V dĎsledku platí, že máte-li kameru se standardním rozlišením a pevný disk o kapacitø
aspoĀ 60 GB, jste všech starostí ušetĆeni. Víc než 20 hodin záznamu by z vás pĆi tĆítýdenní
cesty vypadnout nemølo, pokud budete natáêet aspoĀ trochu s rozmyslem.
Jestliže vám to pĆesto nestaêí, mĎžete zatnout zuby a zmønit režim natáêení na LP, kapacita
disku rázem poskoêí k nebeským výšinám.
Pokud jste na kapacitø pevného disku šetĆili, buó se budete muset uskrovnit, což znamená
šetĆit sekundami pĆi každém zapnutí kamery, a pak po sobø nemilosrdnø likvidovat nepovedené a zbyteêné zábøry (ale které jsou ty zbyteêné, že?), nebo je tĆeba pĆistoupit k dalšímu
kroku.
Zvýšíte si váhu zavazadel pĆinejmenším o êtyĆi kila, ale povezete si s sebou mnohonásobnø
vøtší kapacitu disku, ano, budete mít s sebou notebook, který vám už poskytne stovky GB
prostoru na disku a kam prostø každý den veêer své zábøry pĆevedete.
A pak je tu ještø jedno Ćešení – každá kamera na pevný disk je vlastnø kamerou hybridní,
což znamená, že dovolí natáêet na pamøČové karty. Staêí vybavit se dostateênou kapacitou
pamøČových karet a mĎžete natáêet dlouhé hodiny; pravda, trochu se vám to prodraží, karta
o kapacitø 8 GB (ca 2 hodiny záznamu HD) dnes stojí asi 1000 Kê.
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Jakou videokameru si tedy koupit?
Mnozí z vás po takové otázce propadnou pĆed nabídkou v obchodø beznadøji. Mnozí se
nechají „ukecat“ prodavaêem, který jim výhodnø nabídne co nejdražší typ, ale vøĆte mi, je
možná lepší kupovat zajíce v pytli než videokameru bez znalosti vøci.
Jste-li naprostými zaêáteêníky, sáhnøte po kameĆe se standardním rozlišením. Jednak jsou
levnøjší, jednak není jisté, že vás natáêení bude vĎbec dlouho bavit, a navíc poskytují docela
solidní obraz, který bøžného diváka docela uspokojí.

POZNÁMKA: Nesmíte si myslet, že zakoupením drahé kamery s vysokým rozlišením a spoustou funkcí
dostanete hned ty nejlepší výsledky. VøĆte mi, umøní natáêet není v kameĆe, ale ve vaší hlavø a ve
vašich rukou.

Máme-li vybráno rozlišení, je tĆeba ještø zvolit záznamové médium. Jak už jsem uvedl, DVD
a kazety Mini DV už odcházejí do výslužby, ale kamery jsou stále ještø na trhu a nic vám
nebrání je zakoupit.
DVD má pro nøkoho dokonce jednu velkou výhodu. MĎžete je okamžitø po natoêení
(a uzavĆení disku) vložit do stolního pĆehrávaêe a hned si je prohlédnout. Tím mĎže být
také veškerá práce s natáêením hotova, disky mĎžete uložit do archivu a kdykoli znovu
prohlížet.
Podobnø tomu je u kazet Mini DV, ty si také mĎžete ihned prohlédnout, a kazety dále
uschovat a nemusíte s nimi skuteênø vĎbec nic dølat. PĆehrávat je však lze pouze pomocí
videokamery, kterou je tĆeba pĆipojit kabelem k televizoru.
Co se týêe pamøČových karet a pevných diskĎ, i jejich obsah lze samozĆejmø pomocí kamery
ihned pĆehrát, ale uchovávat je zde nelze, protože pĆece chcete natáêet ještø další a další
video. Takový záznam je tĆeba stáhnout do poêítaêe (v nouzi na pevný disk DVD rekordéru)
a dále vypálit na DVD.
POZNÁMKA: Platí ale, že každý záznam by møl být aspoĀ êásteênø sestĆíhán a trochu upraven, abychom tĆeba nepromítali i ty okamžiky, kdy „natáêíme mravence“. Nechcete-li pro stĆih videa použít
poêítaê, pak mĎžete êásteênø editovat záznam pĆímo v kameĆe, chybné zábøry lze odstranit i pĆed
vypálením v DVD rekordéru.

Pokud tedy odmítneme zastaralá média, zbude nám vlastnø už jen kamera s pevným diskem
nebo pamøČovou kartou. A právø na tyto typy by se møla soustĆedit vaše pozornost. Vøtšina
kamer s pevnými disky jsou hybridní pĆístroje, do nichž lze vložit i pamøČovou kartu a tím
také zvýšit dobu, na kterou mĎžete natáêet, než budete donuceni video stahovat na pevný
disk poêítaêe.
Od tohoto okamžiku se tedy budete Ćídit už jen cenou, ale ještø byste se møli seznámit
s dalšími detaily, každá kamera totiž nabízí spousty funkcí, a ty se také platí. PotĆebujete je
nebo ne? O funkcích pojednává ale další kapitola.
POZNÁMKA: Máte-li již zkušenosti s natáêením, pak patrnø víte, co chcete, a jdete si do obchodu pro
kameru HDV nebo Full HD, ale pak patrnø neêtete tuto knihu.
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