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Kurzové sázky, hazardní hry, soutěže 
a loterie: internetové gamblerství je 
na vzestupu. Je to ale legální? A jak 
poznat podvodníky od seriózních 
provozovatelů výherních portálů pro 
dospělé?
B E N J A M I N  H A RT L M A I E R ,  R A D E K  K U B E Š

H A Z A R D 
na internetu

 K
vůli partii pokeru nebo vsázení na ruletu si nemusíte 
nutně oblékat smoking jako James Bond, peníze můžete 
v  klidu vyhrávat/prohrávat i  v  pohodlí svého domova. 
Byznys internetových sázkových společností a kasin jen 
kvete – mají otevřeno 24 hodin denně, nemusí platit 

krupiéry, bankéře ani ochranku nebo nabízet hráčům drinky 
zdarma. A jde opravdu o velké peníze: podle analytiků společ-
nosti H2 Gambling Capital se obrat v on-line pokeru za posled-
ních pět let zdvojnásobil a v minulém roce dosáhl astronomic-
kých 6,7 miliardy dolarů. Světovou jedničkou co do počtu hrá-
čů on-line pokeru jsou, podle očekávání, Spojené státy americké, 
kde se podle studie Brémské univerzity z roku 2011 on-line her 
pravidelně účastní přibližně 1,5 milionu hráčů. Následuje Ně-
mecko s asi třetinovým počtem pravidelných hráčů.

Pozadu nezůstávají ani sportovní (kurzové) sázky. Podle H2 
Gambling Capital činil v  loňském roce celosvětový obrat on-
-line sázek na sportovní utkání plných 5,9 miliardy dolarů. Cel-
ková výše podaných sázek přitom činila 74 miliard dolarů 
a stejně jako v případě on-line pokeru lze sledovat meziroční 
nárůst obratu on-line sázkových společností. Například v sou-
sedním Německu je popularita sportovních sázek mnohem 

Pod jednou střechou
Velké herní společnosti provozují často hned několik typů sázko-
vých her, jako jsou kurzové sázky, kasinové hry nebo třeba poker.

Britská organizace Gam-
Care dohlíží na plnění 
standardů v oblasti 
ochrany hráčů a sociální 
zodpovědnosti provozo-
vatelů sázkových her.

Evropská asociace pro-
vozovatelů hazardních 
her vypracovala stan-
dardy pro férové hraní, 
potírání podvodů 
a ochranu nezletilých.

Thawte je jedním z po-
skytovatelů SSL certifi-
kátů pro šifrovaný pře-
nos dat po internetu, ne-
zbytný předpoklad pro 
bezpečné platby.

Asociace provozovatelů 
kurzových sázek sdru-
žuje čtyři největší spo-
lečnosti, které se v Čes-
ké republice zabývají 
sportovním sázením.

JAK POZNAT SERIÓZNÍ HERNU?
Podobně jako v dalších oborech podnikání existují i v oblasti hazardu profesní organizace a certifikace, 
jejichž loga byste měli na stránkách slušné herny nalézt. 

větší než oblíbenost on-line pokeru. Pravidelně sází až 1,5 mili-
onu Němců. Podobné statistiky za Českou republiku k dispozi-
ci nemáme, to však neznamená, že by snad Češi nebyli vášniví 
gambleři. Podle aktuálního průzkumu Národního monitoro-
vacího střediska trpí skutečnou závislostí na hazardních hrách 
až 42 000 Čechů. Plných 5 % (asi 350 000) obyvatel ČR se pak 
hazardnímu hraní věnuje pravidelně. Se 70 000 zařízeními ur-
čenými pro hraní hazardních her je ČR zemí s nejrozšířenější 
nabídkou hazardu v rámci EU. Teprve od dubna letošního roku 
mohou obce na základě rozhodnutí Ústavního soudu regulo-
vat počty hazardních heren na svém území.

Značná popularita on-line hazardních her však s  sebou 
vždy nese i rizika, se kterými se při návštěvě kasina spíše nese-
tkáte. Pomineme-li fakt, že i  ve virtuálním světě kasino vždy 
vyhrává, je třeba pamatovat i  na možnost podvodné hry na 
straně provozovatele. Není zde žádný krupiér, který by vám 
před hrou otevřel nový balíček karet a ukázal prázdné rukávy, 
vše je samozřejmě řízeno elektronicky na straně provozovatele 
internetové herny. Zpravidla navíc poukazujete vklad do hry ze 
své platební karty, která může být zneužita – ať už úmyslně 
provozovatelem, nebo třeba hackery kvůli nedostatečnému 
zabezpečení herny. Když už se tedy rozhodnete pokoušet štěs-
těnu na internetu, zůstávejte minimálně stejně tak obezřetní 
jako při on-line nákupech nebo při používání internetového 
bankovnictví. Vyplatí se důvěřovat především zavedeným her-
nám a sázkovým společnostem.

Kromě bezpečnostního rizika je zde ještě hledisko nesouladu 
on-line hazardu se zákony České republiky. Když pomineme 
možnost relativně snadného přístupu nezletilých dětí k interne-
tovým hernám (třeba s kreditní kartou vypůjčenou od rodičů), 

42 000
Čechů trpí závislostí 
na hazardních hrách.
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Platební metody
Spolupráce s bankami a podpora standardních platebních me-
tod posiluje důvěru, že o své peníze nepřijdete i bez sázení. 

Bez nejasností
Vizitkou herního serveru jsou jasné a srozumitelné postupy 
a podmínky hraní, stejně jako přehledná a dostatečná nápověda.

KDE HRÁT LEGÁLNĚ? 
Kompletní seznam provozovatelů loterií a sázkových her naleznete na webu Ministerstva financí ČR (bit.ly/1hpSEMd). 
My jsme vybrali několik největších, kteří provozují i sázky či hry na internetu.

je třeba pamatovat na to, že stát hazard velmi přísně reguluje 
(jistě kvůli prevenci gamblerství, a pak také možná pro štědré da-
ňové výnosy). Je tedy sázení na internetu vůbec legální?

Loterijní zákon: Tvrdý a nevymahatelný
Odpověď na otázku z předchozího odstavce má hned dvě různé 
části. On-line sázení a hraní na zahraničních serverech je to-
tiž podle českého práva nelegální, jelikož provozovat loterijní 
hry a účastnit se jich je možné pouze u provozovatelů se síd-
lem v  ČR (a  to samozřejmě jen takových, kteří jsou držiteli 
patřičných licencí). Za výběr výhry ze zahraničního herního 
serveru přitom hrozí českým hráčům i  několikamilionová 
pokuta od finančního úřadu (taková výhra by totiž nebyla 
zdaněna v ČR).

Podle současného znění loterijního zákona je tak on-line 
hazard legální pouze u provozovatelů her, sídlících na území 
ČR, což je ale zase v  rozporu s  právem Evropské unie (kvůli 
zvýhodňování domácích subjektů a diskriminaci provozova-
telů her z  ostatních států EU). Tuto situaci by měl napravit 
nový loterijní zákon, který by již měl počítat s možností pro-
vozování sázkových her po internetu, a  to i  provozovateli, 
kteří nebudou mít sídlo v  ČR, za předpokladu, že získají od 
Ministerstva financí ČR povolení a budou odvádět zákonem 
stanovenou loterijní daň.

Z výše uvedeného je jasně vidět, že se naše ministerstvo fi-
nancí snaží regulovat neregulovatelné. I za současné legislativ-
ní situace totiž mnoho českých hráčů otáčí karty na zahranič-
ních pokerových serverech, aniž by si dělali starost o legálnost 
svého počínání. Finanční úřady mohou jen velmi těžko zjistit 
příjmy nepodnikajících osob z on-line sázení, takže jim v zása-

dě nehrozí žádné daně ani pokuty. Možná by šlo všem provozo-
vatelům sázkových her nařídit, aby nepřijímali sázky od hráčů 
s IP adresami mimo území státu, kde se nachází jejich sídlo. Jak 
ale potom sledovat dodržování takového nařízení? O možnosti 
jeho snadného obcházení pomocí anonymních proxy serverů 
ani nemluvě. Samozřejmě se nejedná pouze o problém České 
republiky, otázka on-line gamblingu se řeší i v dalších státech 
(nejen) Evropské unie. 

Striktní podmínky: Důvod k obcházení?
Současné znění loterijního zákona je ostatně velmi přísné ve 
všech ohledech. Novela, která vstoupila v platnost na počátku 
roku 2012, například zavedla povinnost držení kasinové licence 
i pro pořadatele pokerových turnajů. Jednou z podmínek pro 
její získání je i složení kauce ve výši desítek milionů korun. To 
samozřejmě vedlo ke zrušení dříve legálně pořádaných pokero-
vých turnajů, se zdaněnými výhrami. Bylo by asi naivní se do-
mnívat, že by pokeroví hráči s kamennou tváří sklidili karty do 
šuplíku. Jistě hrají dál…

Prakticky všechny pokusy o regulaci aktivit uživatelů inter-
netu, jako je honba za internetovými piráty sdílejícími obsah 
chráněný autorským zákonem, snaha o omezení šíření porno-
grafie na internetu nebo zákaz on-line sázení v  zahraničních 
internetových kasinech, dosáhly naprosto minimálních úspě-
chů. Nabízí se tedy otázka, jestli to není naopak uvolnění pod-
mínek (které stejně málokdo dodržuje), co by pomohlo ke 
zprůhlednění internetových aktivit uživatelů, kteří se dnes po-
hybují na hraně zákona (ne-li už za ní). Představitelé hudeb-
ních a filmových společností to už pomalu začínají chápat, po-
litické reprezentace států zatím ještě nikoli.    AUTOR@CHIP.CZ

BWIN FORTUNA POKERSTARS SAZKA SYNOTTIP TIPSPORT
ADRESA bwin.com ifortuna.cz pokerstars.cz sazkabet.cz synottip.cz tipsport.cz

HRY kurzové sázky, 
kasino, poker

kurzové sázky poker kurzové sázky
kurzové sázky, 
kasino, poker

kurzové sázky
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Z   I N T E R N E T U
PRODEJ HUDBY PŘES VIVALA.CZ
Počátkem září se na internetu objevil 
projekt Vivala.cz, zaměřený přede-
vším na malé až středně velké hu-
dební interprety, kteří nemají mož-
nost svou tvorbu nabídnout lidem 
a něco za to získat zpět. Nová služba 
jim to umožní, navíc bez participace 
třetích stran – kapela si sama určí 
cenu alba či písničky a z konečné 
prodejní částky potom obdrží zhruba 
90 % (cca 10 % ceny pokrývá nutné 
náklady). Celý princip funguje tak, že 
kapela v několika jednoduchých kro-
cích nahraje své skladby, obal, vyplní 
potřebné nacionále a cenu (stan-
dardní hladina za album se bude po-
hybovat v rozmezí 70–140 Kč) a ná-
sledně odešle album na schválení. 
Do 24 hodin je album schváleno 
a ihned se začíná prodávat. K dispo-
zici všem návštěvníkům webu je stre-
aming alba v nižší kvalitě zdarma.
Komentář redakce: Česká obdoba 
světově proslulé služby Bandcamp na-
bízí zatím jen několik desítek alb, což  
je opravdu jen zlomek nabídky českých 
interpretů, které lze nalézt přímo na 
stránkách Bandcamp.com (zkuste adre-
su bandcamp.com/tag/czech-republic). 
Výrazně bohatší nabídku než Vivala.cz 
také nabízí jiná podobná služba, kterou 
najdete na adrese ClickMusic.cz a kde 
lze koupit alba i známějších tuzemských 
hudebních umělců.

Na obou běží operační systém Android 
4.2 Jelly Bean. Operační paměť typu 
DDR3 má velikost 1 GB  a flash paměť  
8 GB – lze ji rozšířit paměťovou kartou 
microSDHC. Oba nové modely jsou po-
háněny čtyřjádrovým procesorem Cor-
tex-A9 taktovaným na frekvenci 1,6 GHz 
a grafickým akcelerátorem Mali-400.  
Liší se v rozlišení displeje: zatímco osmi-
palcový 8SE IPS Premium nabízí displej 
4:3 a rozlišení 1 024 × 768, větší 10SE 
IPS Premium zobrazuje 1 280 × 800 ob-
razových bodů. Na boku tabletu nalezne-
te microUSB port, 3,5 jack pro sluchát-
ka, vstup pro nabíjení, čtečku karet a na-
konec také HDMI port s podporou rozli-
šení až 1 080p. Doporučená cena modelu 
NextBook Premium 8 IPS Quad je 3 890 Kč, 
u většího modelu Premium 10 IPS Quad 
pak 4 990 Kč.

Tablety NextBook s čtyř-
jádrovým procesorem
ConQuest entertainment rozšiřuje nabídku androidových 
tabletů značky NextBook o dvojici čtyřjádrových modelů 
Premium 8 a 10 s IPS displejem. 

Speciální HDD 
pro tablety
Společnost Seagate  
vyvinula nový 
magnetický pevný 
disk nazvaný „Ultra 
Mobile HDD“, což je 
speciální disk tlustý 
jen pět milimetrů. 
Lze ho tedy použít 
i v mobilních zaříze-
ních, jako je tablet. 
Může mít kapacitu 
až 500 GB a je 
doplněn 8GB flash 
pamětí pro uložení 
operačního systému 
aplikací. Disk lze 
propojit s gyrosko-
pem tabletu, takže 
v případě pohybu 
a vibrací se během 
60 milisekund 
vypne, aby nedošlo 
k poškození dat. Disk 
má rozhraní SATA 
6Gb/s a má spotřebu 
jen 0,14 W.

Dřevěné reproduktory 
s MP3 přehrávačem
Sestava dřevěných reproduktorů Geni-
us SW-HF5.1 5200 je určena ke stolní-
mu počítači nebo domácímu kinu. Kro-
mě možnosti připojení externích zdrojů 
hudby obsahují reproduktory i zabudo-
vaný MP3 přehrávač, který umí pře-
hrávat hudbu z USB flash disků a SD/
microSD karet. Reproduktory s celko-
vým výkonem 150 wattů mají povrch 
v barvě třešňového dřeva. Sestava ob-
sahuje 6,5palcový subwoofer, třípás-
mový centrální reproduktor a dvě 
přední dvoupásmové jednotky a dvou-
pásmové zadní satelity. Centrální část 
soustavy disponuje ovládacím panelem 
vybaveným informačním LED disple-
jem a sloty pro média. Pomocí dálko-
vého ovládání můžete regulovat hlasi-
tost, případně vybírat mezi skladbami 
na připojeném zařízení. Sestava se 
prodává za 3 890 Kč vč. DPH.

Ultrabooky s dotykovým displejem
Společnost Fujitsu představila dvě novinky z řady noteboo-
ků Lifebook U, a to včetně vlajkové lodi celé série, kterou 
je nový dotykový ultrabook založený na procesorech Intel 
Core 4. generace. Mezi novinky ze série U patří ultratenký 
model Lifebook U554 a dotykový ultrabook Lifebook U574 
s 13,3“ matným displejem a hmotností 1,6 kg. Tyto nové 
modely jsou vybaveny baterií pro celodenní provoz, mobil-
ním připojením a funkcí spouštění počítače ze sítě (Prebo-
ot Execution Environment, PXE), jež umožňuje vzdálenou 
správu. Nabízí i další funkce, jako je například ochrana 
proti odcizení, která umožňuje v případě krádeže note-
booku jeho vzdálené zablokování a smazání dat. Doplňkový 
modul šifrovacího procesoru (Trusted Platform Module, 
TPM) umožňuje šifrování a zabezpečuje tím data.



Walkman s Androidem
Štíhlý a kompaktní hudební přehrávač Walkman Sony F886 
má dotykový LCD displej s úhlopříčkou 10,2 cm a podporuje 
formát High-Resolution Audio – soubor v tomto formátu ob-
sahuje až šestkrát více zvukových informací než standardní 
CD záznamy. Zesilovač S-Master HX s technologií DSEE vy-
lepšuje kvalitu komprimovaných dat, redukuje šum a rušivé 
efekty. Díky technologii NFC dotykem spárujete a připojíte 
zařízení podporující NFC. Jednou z hlavních předností pře-
hrávače je operační systém Android 4.1, díky kterému máte 
kromě předinstalovaných aplikací možnost vybírat si z na-
bídky obchodu Google Play. MP3 soubory můžete poslouchat 
až 35 hodin na jedno nabití.

Zvukový expert
Novinkou mezi malými videokamerami, kterou ocení zejmé-
na uživatelé, kteří nedají dopustit na kvalitní zvuk záznamu, 
je hudební videorekordér HDR-MV1 firmy Sony. Umožňuje 
nasnímat a sdílet videa ve formátu Full HD se stereofonním 
zvukem v hi-fi kvalitě. 

Na těle kamery je umístěn stereofonní mikrofon, který je 
schopen snímat zvuk ve 120stupňovém úhlu. Ukazatel inten-
zity zvuku na displeji umožňuje kontrolu nastavení úrovní mi-
krofonu pro záznam nezkresleného zvuku. Přímo k rekordéru 
je také možné  připojit externí mikrofon. Záznam ve formátu 
Linear PCM zajistí nekomprimovaný zvuk. Pokud nepotřebu-
jete snímat obraz, můžete rekordér HDR-MV1 použít jako sa-
mostatné zvukové záznamové zařízení. Širokoúhlý objektiv 
Carl-Zeiss dokáže snímat obraz v 120stupňovém úhlu a za-
chytí tak celou scénu. Další z řady užitečných funkcí je auto-
matická synchronizace zvuku s obrazem. Vestavěné rozhraní 
bezdrátového připojení Wi-Fi spojí rekordér HDR-MV1 s vaším 
mobilním telefonem nebo tabletem. Svůj mobilní telefon mů-
žete dokonce použít jako praktické dálkové ovládání a tak 
spustit nahrávání nebo zkontrolovat záběr kamery. 
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Z   I N T E R N E T U
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Z   I N T E R N E T U
NABÍDKY PRÁCE NA WEBU 
VOLNÁ MÍSTA 
Počátkem září byl spuštěn web Volná 
místa (www.volnamista.cz), který 
zobrazuje aktuální pracovní nabídky 
se všemi dostupnými informacemi. 
Uživatel se tedy nemusí pro podrob-
nosti nikam dále proklikávat a rovnou 
na domovské stránce služby vidí nově 
zadané inzeráty. Nabídky práce jsou 
řazeny chronologicky. Zájemci mohou 
využít možnost filtrování podle několi-
ka základních oborů, pro přístup k in-
zerátům s nabídkami práce to ale ne-
ní nutností. Uchazeči si mohou vyfilt-
rovat všechny pracovní pozice v regio-
nu, který je zajímá, nebo si mohou vy-
bírat podle typu úvazku.
Komentář redakce: Službu provozuje 
portál Seznam, který na tyto nové 
stránky přesměrovává návštěvníky za-
vedeného portálu Spráce.cz. Vzhledem 
k široké základně návštěvníků tuzem-
ské portálové jedničky vnímáme jako lo-
gický krok, že se Seznam snažil novou 
službu co nejvíce zjednodušit. Žádná re-
gistrace, žádné složité vyplňování osob-
ních informací, vše podstatné o nabíze-
né pozici je obsaženo v několika řád-
cích. Vzhledem k tomu, že nová služba 
neobsahuje prakticky žádnou grafiku, 
troufneme si s nadsázkou tvrdit, že práci 
si na tomto serveru hledá i řada grafiků, 
které Seznam propustil.

Kvalitní IPS monitor  
s Flicker-free technologií
Společnost BenQ nedávno představila novou technologii 
Flicker-free, kterou postupně osazuje do všech svých LED 
monitorů – a oblíbený BenQ BL2411PT není výjimkou. 
Technologie Flicker-free eliminuje blikání na pozadí moni-
toru, což v praxi pro uživatele znamená, že jej při dlouho-
dobé práci s počítačem nebudou tolik pálit a bolet oči. Mo-
del BenQ BL2411PT je osazen IPS panelem, který uživate-
lům zaručuje velmi kvalitní podání barev, navíc s poměrem 
stran 16:10 se hodí nejen pro práci v kanceláři, ale také 
pro grafiky. Jak je u řady BL zvykem, obrazovka je připev-
něna na pivotu, takže uživatel si může libovolně nastavit 
výšku svého monitoru. U tohoto produktu také stojí za 
zmínku poměr cena/výkon, který vychází pozitivně.

Satellite W30t a W30Dt jsou nové, 13,3“ 
ultrapřenosné notebooky firmy Toshiba 
s podsvícenou klávesnicí a odnímatel-
ným dotykovým displejem. Displej se po 
vyjmutí ze základny promění v tablet 
s Windows 8. Notebooky mají baterii za-
budovánu jak v základně s klávesnicí, 
tak v samotném tabletu, a mohou se 
tak pochlubit delší výdrží na baterii. Sa-
tellite W30t je osazen procesorem čtvr-
té generace Intel Core s integrovanou 

grafikou Intel HD Graphics 4200. Model 
W30Dt, který se obejde bez ventilátoru, 
pak pohání procesor AMD A4-APU 
s nízkou spotřebou a integrovanou gra-
fikou AMD Radeon HD 8180. Pevný disk 
s kapacitou 500 GB v samotném tabletu 
nabízí dostatek úložného prostoru pro 
pracovní dokumenty i pro multimédia 
a zábavu.

Zařízení má funkci DTS Studio 
Sound a HD IPS displej. HD kamera 
s integrovaným mikrofonem umožňuje 
záznam videa a videohovory. Tablety 
jsou vybaveny microUSB portem a port 
HDMI využijete pro připojení k televizo-
ru. Nechybí ani slot pro microSD kartu. 
Uživatelé také mohou díky technolo-
giím Intel WiDi a Wi-Fi Miracast strea-
movat obsah do jiných kompatibilních 
zařízení.

Notebook i tablet  
s Windows 8

Tablet, nebo ultrabook?
Konvertibilních zařízení je v nabídce  
stále více. Toshiba nově nabízí modely 
Satellite W30t a W30Dt. 

Výměna baterie 
za provozu
Firma Lenovo inovu-
je svoje ultrabooky 
ThinkPad T, X a S. 
K zajímavým novin-
kám patří „hot-swap“ 
technologie baterií, 
tedy možnost výmě-
ny za provozu. Note-
booky tak mohou vy-
držet v provozu ne-
přetržitě až 17 hodin. 
Nová technologie se 
jmenuje Power 
Bridge a je dostupná 
u několika baterií 
ThinkPad. Nové ul-
trabooky mají i řadu 
senzorů, které kont-
rolují systém počíta-
če. Jedná se napří-
klad o G-senzor pro 
detekci nárazu, tep-
lotní čidla pro detek-
ci a řízení tepla, sní-
mače napětí a sen-
zory přepětí. 

Myš se zabudovanou  
čtečkou QR kódů
Myška Cam Mouse firmy Genius nabí-
zí kromě funkce klasické počítačové 
myši i další funkce. Umožňuje totiž 
zaznamenávat fotografie nebo videa 
a načítat QR kódy pomocí vestavěného 
dvoumegapixelového objektivu. Cam 
Mouse tedy můžete využít jako kapes-
ní foťák a přepínat mezi funkcemi my-
ši a fotoaparátu – stačí jen odsunout 
krytku objektivu. Pořízené záběry lze 
poté sdílet s přáteli na sociálních sí-
tích. Kromě toho zařízení disponuje 
nástrojem na úpravu fotografií a čteč-
kou QR kódů. Užitečnost Cam Mouse 
oceníte obzvlášť v případě, kdy potře-
bujete rychle pořídit nějakou moment-
ku a zároveň právě pracujete se svým 
počítačem. Cena myši je 439 Kč.



První odolná zrcadlovka bez zrcátka
S vodotěsným a mrazuvzdorným fotoaparátem s výměnnými 
objektivy Nikon 1 AW1 se můžete potápět až do hloubky 15 metrů, 
měl by vydržet pád z výšky až 2 m a zvládne i teploty do –10 °C. 
Tento systémový fotoaparát, který přichází na trh společně se 
dvěma stejně odolnými objektivy, je malý a rychlý. 

Obrazový snímač s rozlišením 14,2 milionu pixelů nabízí 
rozsah citlivostí ISO až do hodnoty 6 400. Zvládne sériové 
snímání až 60 sn./s. Výklopný blesk je vodotěsný do stejné 
hloubky jako fotoaparát. Podpora systémů GPS a GLONASS 
umožňuje ukládat přesné informace o poloze do obrazových 
dat snímků, elektronický kompas kontroluje orientaci fotoa-
parátu a umožňuje zaznamenávat azimut a fotoaparát má 
také virtuální horizont pro kontrolu polohy přístroje vůči ho-
rizontu. Akční ovládání zjednodušuje ovládání fotoaparátu – 
i v případě použití rukavic. Nastavení se volí pomocí naklá-
nění přístroje. Kromě fotografií je možné pořizovat videosek-
vence ve formátu Full HD 1 080p. Kreativní režim vám umož-
ní aplikovat různé filtry a efekty na snímky ještě před zahá-
jením fotografování. Cena fotoaparátu, který je dostupný 
v černém, bílém a stříbrném provedení s výměnným objekti-
vem, je 19 390 Kč. Samostatně si můžete tento odolný foto-
aparát pořídit za 7 790 Kč.

Sportovní outdoorová kamerka
Odolná kamerka Camileo X-Sports firmy Toshiba byla navr-
žena pro natáčení momentů, které jsou nabity akcí – můžete 
s ní nahrát sportovní výkony, ale i oblíbený koncert a rodin-
nou dovolenou. Dodává se s robustním vodotěsným pouzd-
rem, které si zachovává účinnost až do hloubky 60 metrů. 
Uživatelé se tak nemusí bát vody, ať už s kamerou jezdí na 
kole, plavou, lyžují nebo jezdí na snowboardu. Odolná je i vůči 
nárazům z výšky až do 1,5 metru.

Má vestavěný 2“ displej a může se ovládat i na dálku, a to 
pomocí dálkového ovládání určeného pro nošení na zápěstí. 
Ovladač umožňuje uživatelům v okamžiku přepnout mezi re-
žimem fotografie a videa. Kamerka je dodávána s několika 
doplňky, které umožňují uživatelům přichytit kameru na různé 
vybavení. Je také vybavena Wi-Fi rozhraním a lze ji ovládat 
ze smartphonu nebo tabletu. 
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