
54

RADY PRO MAJITELE DSLR

Digitální foto Prosinec 2010

Měříme a stříháme
Naměřte obdélník látky tak, abyste po sešití 

fotoaparát s objektivem snadno prostrčili skrz 
pláštěnku. Pogumovanou batohovinu seženete 
v potřebách pro kutily, já jsem ji koupil v Praze 
na Florenci (http://kutil-florenc.cz). Ostatní 
materiál dostanete v galanterii. 

Ušití tunýlků
Na kratších stranách ušijte cca 3 cm široké 

tunýlky pro šňůrky a v místě těžiště fotoapará-
tu s nasazeným objektivem našijte silnější 
pruh batohoviny, který bude sloužit jako 
rukojeť pro snadnější přenášení fotoaparátu.

Přišití suchého zipu
Do místa, kde bude otvor pro stativovou 

patku objektivu, přišijeme suchý zip – po celé 
délce otvoru. Otvor by měl být dlouhý podle 
patky objektivu, na každé straně by ji měl zhru-
ba o 1 cm přesahovat pro lepší manipulaci.

Jak na to... CHRAŇTE SVŮJ FOTOAPARÁT PŘED DEŠTĚM A SNĚHEM 
Zdají se vám značková pláštěnky předražené? Vyrobte si vlastní.
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Náš čtenář Jiří Míchal radí, jak vyrobit pláštěnku, 
která ochrání váš fotoaparát před deštěm. 
Je to jednoduché a levné.

Inspirace pro kutily
DOMÁCÍ DÍLNA

Venku prší nebo sněží a vy přesto chcete 
jít fotografovat. Výrobci fotoaparátů 
i selský rozum radí, že v takových situ-

acích je dobré drahou fototechniku chránit před 
vlhkostí. Leckdy stačí fotoaparát improvizovaně 
zabalit do upravené igelitové tašky, mnohem 
praktičtější je však fotopláštěnka. Tu si můžete 

koupit – i značkovou – ve fotoprodejnách, ale pokud 
nechcete zbytečně utrácet, máme pro vás návod, jak 
si ji vyrobíte sami. Je to jednoduché, musíte však mít 
elementární základy práce na šicím stroji. 

Budete potřebovat pogumovanou batohovinu 
či jinou nepromokavou látku, pevnou šňůru, čtyři 
stahovadla a kousek suchého zipu.

„Kupte si látky 
o něco více a zbytek 
můžete použít 
jako voděodolnou 
podložku při 
fotografování 
v přírodě.“

D O B R Á  R A DA
 J I Ř Í H O  M Í C H A L A

Závěrečné sešití
Pláštěnku (až na otvor pro stativovou 

patku) sešijeme plochým stehem a do tunýlku 
vložíme šňůrky, které zajistíme stahovadly. 
Pokud vlastníte těžší teleobjektiv, suchý zip 
zpevněte jedním drukem (větší patentkou), 
aby udržel celou váhu objektivu.

A máte hotovo
Teď už jen vyrazit do přírody či do města 

a v případě špatného počasí použít fotopláš-
těnku. Její nasazení je jednoduché a rychlé, 
nezapomeňte oba konce fotopláštěnky zajistit 
pomocí šňůrek.

Námaha se vyplatila
I za špatného počasí vznikají zajímavé 

fotografie, zvláště při použití delších expozic 
kolem 1/50 s až 1/10 s, kdy déšť či sníh podle 
své intenzity vykouzlí dlouhé čáry přes celou 
fotografii.

0504 06

054_DF89_Kutil.indd   54 12/4/10   9:26:17 PM


