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Máte VR okuliare a chceli by ste si 
pozrieť aj vlastné 360° videá alebo 
fotografie? Vďaka novej kamere 360fly, 
ktorú sme testovali exkluzívne prví 
na Slovensku, už nemusíte prijímať 
len obsah, ktorý nájdete na internete, 
môžete si totiž vytvárať vlastný.  
A je to veľmi jednoduché.

360fly

Na ovládanie kamery 360fly stačí jediné tlačidlo, 
pričom podľa farby diódy vidíte, kedy kamera 

nahráva

Na nabitie kamery potrebujete nabíjacu kolísku, 
v ktorej si 360fly nájde svoje miesto pomocou 

magnetu

Kameru si pevne uchytíte do špeciálnych 
držiakov cez praktický kovový 

„zacvakávací“ systém

Najskôr je dobré si vysvetliť, čo sú to 360° videá. Sú to vi-
deá, na ktorých vidíte všetko okolo vás, kdekoľvek sa otočíte. 
Vidíte aj „za chrbát kameramana“. Na pohodlné sledovanie 
360° videí sú najvhodnejšie VR okuliare, môžete si ich však 
pozrieť aj bez nich. YouTube aj Facebook totiž 360° videá pod-
porujú. Ak si ich pozeráte na monitore počítača, môžete sa po-
mocou myši vo videu priamo pohybovať a meniť uhol pohľa-
du (žiaľ Safari 360° YouTube videá nepodporuje). Pri pozeraní 
na smartfónoch dokonca stačí vďaka akcelerometru len po-
hybovať zariadením, určite si to vyskúšajte. 360°videá doká-
že vytvárať aj novinka 360fly. Aby som však bol presný, sníma 
v rozsahu 360° horizontálne a 240° vertikálne. To znamená, že 
časť obrazu pod sebou neuvidíte, kamera ho jednoducho ne-
dokáže zaznamenať.

Kamera 360fly dokáže 360°videá snímať iba s jediným ob-
jektívom! Vývoj kamery trval niekoľko rokov. Parametre ob-
jektívu vytvoreného z 8 členov však nie sú až tak oslňujú-
ce (F=2.5, f=0.88mm). Vytvorené HD videá majú rozlíšenie 
1504 x 1504 px a snímkovacia frekvencia je 30 fps, teda podľa 
výrobcu presne 29,97 fps. V kamere ani v aplikácii 360fly si 
kvalitu záznamu nenastavíte. Videá sa nahrávajp len v jedi-
nom rozlíšení a s jedinou snímkovacou frekvenciou vo for-
máte H.264. Rozlíšenie fotografií má pritom 9 Mpx. Výhodou 
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ktorý je kompatibilný s bežne dostupným univerzálnym prís-
lušenstvom pre akčné kamery. Kamera je našťastie vodeodol-
ná (IP67) a odolá aj pádom z výšky 1,5 metra. Nechtiac sme 
jeden vážnejší pád zažili a prežila ho. Malou nevýhodou je, 
že pri nahrávaní videí pod vodou je nutné zakryť mono mik-
rofón priloženou krytkou, inak môžete kameru poškodiť. Na 
prenášanie kamery dostanete v balení aj puzdro.

Bez aplikácie 360fly by bolo používanie kamery neplnohod-
notné. Aplikácia je k dispozícii pre zariadenia s OS Android 
aj iOS, ale ako som spomínal, existuje aj softvér pre PC, v kto-
rom je úprava videí pohodlnejšia. Kameru spárujete s vašim 
smartfónom a aplikáciou cez Bluetooth rýchlo, je však nutné 
sa zaregistrovať a vytvoriť ďalšie Wi-Fi pripojenie s heslom. 
Od tohto momentu získate aj živý náhľad na snímanú scé-
nu. Nahrávať videá môžete aj priamo cez aplikáciu. V apli-
kácii vidíte aj vytvorené videá, ktoré je možné si do smartfó-
nu uložiť, alebo si ich len diaľkovo prehrávať. Cez aplikáciu 
môžete vytvorené videá priamo editovať, export 360° videí na 
YouTube bol však v čase testovania možný len cez PC apliká-
ciu 360 Director Desktop. Editácia videí je vcelku jednodu-
chá, do videí si môžete vložiť rôzne efekty, zvuk či video spo-
maliť a zrýchliť. Spájať rôzne videá však nie je možné, škoda. 
Z videí môžete vytvoriť aj 360° fotografie resp. iný formát foto-
grafií, alebo si vytvoríte video 16:9, kde si vyberiete z plného 
360° videa len tie najlepšie uhly pohľadu. Najväčším sklama-
ním je kvalita videí. Síce sú to HD videá, no aj za tých najlep-
ších svetelných podmienok vidíte neostré detaily a pozeranie 
videí je vhodné skôr pri malých uhlopriečkach smartfónov či 
tabletov. Pri väčších monitoroch pocítite limity a nočné videá 
sú v podstate nepozerateľné vôbec. Pritom zážitok z pozera-
nia 360° videí s možnosťou pohybu v nich je skvelý.

 jednoduché ovládanie, možnosti aplikácie, 
360° videá, stabilizácia

 vyššia cena, horšia kvalita videí,  
len 240° vertikálny záber

Roman Calík | www.360fly.sk | 499,00 € hodnotenie

Kamera 360fly má obrovský potenciál. Pre ľudí čo milujú 
extrémne športy, automobilových jazdcov, ale aj technologických 
nadšencov bude kamera 360fly „must have“ gadget. Škoda len 
horšej kvality videí a nemožnosti vytvárať videá aj s plným 360° 
záberom vertikálne. Cena 499 €, za ktorú sa kamera predáva, je 
síce na úrovni najlepších akčných kamier, ale reálne testovaná 
360° kamera nemá u nás aktuálne konkurenta. Skladanie 360° 
videí z viacerých kamier zvládne len minimum používateľov, preto 
má 360fly obrovskú výhodu v triviálnosti používania. Navyše aj 
aplikácia sa tvorcom vydarila.

je, že dostanete vždy tú najvyššiu kvalitu záznamu. Navyše 
aj ovládanie je výrazne jednoduchšie. Správnu orientáciu 
snímaného video záznamu zabezpečuje vstavaný 3-osí gy-
roskop a akcelerometre. To sa hodí aj pri následnom spra-
covaní videí, obraz je vždy orientovaný správne. Nechýba 
našťastie ani stabilizácia, ktorú musím pochváliť. Aj pri ex-
trémnom testovacom zjazde na bicykli kamera držala obraz, 
pritom terén bol naozaj hrboľatý. Celkovo ma milo prekva-
pili rozmery kamery, na obrázkoch vyzerá väčšia ako v sku-
točnosti. Maličká guľa s priemerom 61 mm a neprehliadnu-
teľným dizajnom má totiž hmotnosť iba 138 gramov. Na tele 
360fly pritom nájdete iba jediné tlačidlo a LED diódu, ktorá 
vás informuje o aktuálnom stave kamery. Nič viac! A pri-
tom to na ovládanie kamery úplne postačí. Ak svieti dióda 
načerveno, kamera nahráva. Na spustenie záznamu vás ka-
mera upozorní aj krátkym vibrovaním, čo sa hodí, ak má-
te kameru napríklad na prilbe alebo na mieste, kde na dió-
du nevidíte. Kamera, samozrejme, dokáže nahrávať aj bez 
prepojenia so smartfónom, videá si potom môžete pozrieť 
v aplikácii po pripojení k smartfónu či PC. Interná pamäť 
má 32 GB a žiaľ nie je rozšíriteľná pamäťovými kartami. 
Pamäť vám vystačí na cca. 2 hodiny záznamu, podobne vy-
drží aj vstavaná 1 600 mAh batéria. Ku kamere sa dokážete 
z aplikácie pripojiť pomocou Wi-Fi rozhrania, prenos dát do 
mobilného zariadenia či PC je tak našťastie rýchly.

V spodnej časti kamery sú konektory pre nabíjanie. 
Nabíjaciu kolísku pripojíte pomocou USB kábla k počíta-
ču, sieťovej nabíjačke (ktorá v balení nie je) či externému 
zdroju. Páčilo sa mi, že kamera si svoju polohu v kolíske 
rýchlo nájde pomocou magnetu. Pripojenie kamery počas 
nahrávania videí je možné cez špeciálny nástavec, ku kto-
rému sú v balení lepiace časti na rovnú plochu či zaoble-
nú prilbu. Ako bonus dostanete aj Action Camera adaptér, 

Pozrite si zaujímavé 360° video s jazdou 
na bicykli, ktoré s testovanou kamerou 

vytvoril náš priateľ Indo.

360fly je prvá 360° kamera na 
Slovensku, ktorá si vás ihneď získa 

jednoduchým ovládaním a možnosťou 
upraviť videá priamo v aplikácii.

V takomto „napínacom“ puzdre bude 
kamera 360fly v bezpečí pri prenášaní 

kľudne aj vo vrecku

V aplikácii 360fly pre iOS a OS Android si môžete z 360° videí vytvoriť aj 
fotografie alebo videá vo formáte 16:9.


