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KURZY:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 
krásné fotografie, ZAČÍNÁME

AKT - ateliérová fotografie

PENTAX K-1

Nový Tamron ultra-teleobjektiv

Nové kompaktní kamery od SONY

Videokamera Legria GX10

Canon uvádí výkonný a vysoce kreativní 
dvojitý makroblesk Lite MT-26EX-RT



Vlajková loď PENTAX 35 mm full 

frame SLR-Systém nyní také ve 

stříbrném provedení. RICOH IMAGING 

představuje stříbrné provedení jako 

další barevnou variantu k černému 

tělu 35 mm úspěšného full framového 

modelu PENTAX K-1.

PENTAX K-1 byl uveden na trh 

počátkem roku 2016 a získal 

si fotografy, dokonce i ty, 

kteří se nechtěli vzdát tradiční 

technikyzrcadlovek. Řada ocenění, 

jako např. TIPA Award a velmi kladné 

výsledky testů potvrdily vysokou kvalitu 

tohoto fotoaparátu.RICOH IMAGING 

nabízí pro světový trh na začátek 

září exkluzivní mimořádný model 

K-1 Limited Silver v celkovém počtu 

2000kusů. Stříbrné tělo ladí barevně se 

sérií objektivů Limited Silver.

V dodávce těla je ve stejném barevném 

provedení bateriový grip, a navíc 2 

nabíjecí baterie a kovová krytka pro 

krytku kontaktublesku, která potrhuje 

vizuelně hodnotu fotoaparátu.

Kvalita obrazu

• 36 x 24mm senzor CMOS 36 MP s 

bez filtru AA, vysoké rozlišení s funkcí 

posunu pixelu (Pixel Shift Resolution), 

zaručují vynikající kvalitusnímků

• Vysoká citlivost ISO 204.800 je 

podpořena novým procesorem PRIME 

IV proširokou škálu citlivosti s nízkou 

hladinou šumu

Toto číslo bylo distribuováno 51 689 odběratelům

více na

PENTAX K-1

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/pentax-k-1-175231cz


Když se řekne akt, tak si většinou lidé představí nahé lidské tělo. 
Způsobů této tvorby je však mnoho. Je nutné se naučit i model 
správně stylizovat, aby z prosté nahoty vznikl působivý snímek.

Tato lekce se bude zabývat akty v ateliéru. Zde je nutné správně 
pracovat se světlem a naučit se správně aranžovat scénu. 

Výhodou je, že bude na focení dostatek času a tudíž bude možné 
si scénu dokonale připravit. Odhalíme vám postupy, které vám 
pomohou zvládnout tento okruh fotografie.

více na

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

KURZY

AKT - ateliérová 
fotografie

Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? Nebo zatím zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho všeho s ním 
budete schopni? Přijďte na kurz fotografie pro začínající fotografy. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/akt-atelierova-fotografie-167681cz


Tamron představuje nový ultra-teleobjektiv se zoomem, vynikající kvalitou obrazu, pokročilými funkcemi a lehkým kompaktním designem. 

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035)

 

Tamron Co., Ltd. (předseda představenstva a generální ředitel: Shiro Ajisaka), přední výrobce optiky pro různé aplikace, vyvinul nový ultra-

teleobjektiv 100-400mm F / 4,5-6,3 Di VC USD (model A035) pro digitální full-frame zrcadlovky.

 

Pokročilý optický design modelu A035 obsahuje 3 LD členy s nízkým rozptylem světla pro snížení aberace a originální eBAND povrchovou 

úpravu pro vynikající antireflexní výkon. S hmotností pouhých 1, 115 g je nový objektiv nejlehčí ve své třídě*. Objektiv obsahuje magneziový 

materiál v klíčových oblastech, čímž je snížena hmotnost a objektiv je pevnější a snadno přenositelný.

Nový Tamron ultra-teleobjektiv

více na

více na

Nové kompaktní kamery od SONY
Společnost Sony představila tři nové kompaktní kamery, které nabídnou úchvatný výkon autofokusu, snímač s 273 body detekce fáze 

a natáčení v 4K HDR.

Nové modely XDCAM® PXW-Z90, NXCAM® HXR-NX80 a Handycam® FDR-AX700 jsou vybaveny vrstveným obrazovým 

jednopalcovým snímačem Exmor RSTM a jsou optimální volbou pro kameramany z řad profesionálů i nadšených video amatérů.

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/novy-tamron-ultra-teleobjektiv-175303cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/nove-kompaktni-kamery-od-sony-175302cz


Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Videokamera Legria GX10

— inzerce —
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Blooming je nepříjemná vlastnost digitálních senzorů, kdy přebytečné 

fotony u přeexponovaného, a tím klipujícího pixelu „přetečou“ do okol-

ních pixelů. Tím je též přeexponují, i když by normálně přeexponované 

nebyly. Výrobci senzorů se tomuto jevu brání různými technologiemi, které 

se snaží přebytečné fotony ze senzoru odvést tak, aby okolní pixely neo-

vlivňovaly. Daří se to však jen zčásti, a tak u přeexponovaných částí snímků 

(typicky větve stromů proti obloze) je snadné blooming nalézt.

Stabilizace obrazu 

na senzoru (Anti-shake)

Stabilizátor obrazu slouží k eliminaci chvění fotoaparátu (rozhýbání 

snímku) nejčastěji třesem rukou, a to zejména při delších expozicích časech. 

Donedávna byly stabilizátory bez výjimky vestavěny v objektivech. U digi-

tálních zrcadlovek jako první vestavěla stabilizátor přímo do těla Konica 

Minolta, která své zrcadlovky Dynax 7D vybavila jako první stabilizátorem 

Anti-Shake. Princip je v tom, že senzor je umístěn na pohyblivé podložce 

a ta se pohybuje vždy opačným směrem než fotoaparát, jehož pohyb dete-

kuje pohybový detektor. Tím dochází k eliminaci drobných otřesů a chvění 

a podle údajů Konicy Minolty je zisk této stabilizace až 3 EV. Tím je možné 

používat stabilizátor s jakýmkoliv objektivem s jedinou nevýhodou v porov-

nání se stabilizací vestavěné přímo v objektivu, a sice že účinek stabilizace 

není vidět v hledáčku. Od té doby používají stabilizaci přímo na senzoru 

i jiné firmy vyrábějící DSLR, například Olympus, Pentax a Sony. Stabilizace 

obrazu prováděná v objektivu je popsána v kapitole 2 věnované objekti-

vům. Používají ji firmy Nikon, Canon, Tamron a Sigma.

Prach na senzoru 

a jeho čistění

Senzory digitálních zrcadlovek se potýkají se zcela novým problémem. 

Zatímco u kompaktních fotoaparátů je celý prostor senzoru uzavřen a u fil-

mových fotoaparátů se mění film vždy za nový, na senzorech DSLR se usa-

zuje prach a jiné drobné nečistoty při každé výměně objektivu a tento 

prach se na nich časem hromadí. Drobné částečky prachu potom stíní pixely 

senzoru a projevují se na všech fotografiích jako stejně umístěné tmavé 

„hroudy“. Lze je nalézt zejména u snímků pořízených dlouhými ohnisky či 

při silném zaclonění objektivu (např. f/22), kdy paprsky dopadají na senzor 

hodně rovnoběžně, a tudíž nemají šanci prach „obejít“.

Vytestovat množství prachu na vašem senzoru můžete snadno sami. Stačí 

nasadit teleobjektiv, nastavit jeho nejdelší ohnisko a silně zaclonit (např. 

f/22 nebo i více). Dále maximálně rozostřit obraz, např. manuálně zaostřit 

na nekonečno a snímat blízkou světlou zeď či naopak zaostřit na makro 

a sejmout oblohu. I když díky vysoké cloně vyjde dlouhý expoziční čas, tak 

se nic neděje – snímek je možné bez obav rozhýbat, a tudíž snímat z ruky. 

Na výsledném, obvykle jednolitě šedém obraze budou potom všechny 

nečistoty velmi dobře patrné.

Proto bývá v menu DSLR funkce určená na čistění senzoru (Sensor Clea-

ning). Ta sklopí zrcátko, otevře závěrku a tím po sejmutí objektivu umožní 

volný přístup k senzoru. Při čistění však hrozí nebezpečí, že nečekané uza-

vření závěrky či návrat zrcátka během čistění by mohlo zrcátko či závěrku 

poškodit nárazem na čistící předměty (balónek atp.). Proto obvykle foto-

aparáty povolí tuto funkci jen s plně nabitou baterií, aby nemohlo dojít 

k nečekanému vybití baterie, k uzavření závěrky, návratu zrcátka a tím 

k nehodě. Ze stejného důvodu nikdy nevypínejte fotoaparát či nevynda-

vejte baterii, zatímco čistíte senzor!

Správný postup čistění senzoru je tento:

1. Proveďte zkušební snímek dle návodu výše a rozhodněte, zda čistění je 

vůbec potřeba. 

2. Pokud potřeba je, tak čistění provádějte zásadně v čistém a bezpraš-

ném prostředí! 

3. Sejměte objektiv a vyčistěte jeho zadní čočku a bajonet. Objektiv 

zakryjte. 

4. Ještě se zakrytým senzorem pečlivě vyčistěte balónkem, případně ště-

tečkem či tampóny celou komoru fotoaparátu. Zrcátka se dotýkejte jen 

minimálně! 

5. Čistění provádějte s komorou otevřenou směrem dolů, aby nečistoty 

mohly vypadávat ven. Čistěte tedy „nad hlavou“. 

Ukázka nečistot na senzoru, které stíní jednotlivé pixely 

a projeví se proto tmavými hrudkami v obraze.Princip stabilizace obrazu přímo na senzoru DSLR poprvé zavedený u DSLR 

Konica Minolta 7D. Používají jej dnes firmy Olympus, Sony a Pentax.

U podobných obrázků se není třeba nečistot tolik bát, protože je v obraze není 

možné reálně najít. Madeira, Portugalsko, zahrada Monte.

Digitální stěny

✓	Jak již bylo uvedeno – čím větší je senzor, 

tím vyšší je kvalita obrazu a nižší hloubka 

ostrosti.

✓	Proto jsou na trhu i digitální přístroje 

s velikostí senzoru větší než je kinofilm.

✓	Buď jsou to klasické digitální fotoaparáty 

nebo tzv. digitální stěny – jakési nástavce 

obsahující senzor a montované na zadní 

část fotoaparátu.

✓	Příkladem může být fotoaparát Mamiya ZD.

✓	Ten je vybaven senzorem o rozměru 

36 x 48 mm (2x větší než kinofilm) 

s rozlišením 22 MPix.

✓	Stejné rozlišení i velikost senzoru nabízí 

digitální stěna Mamiya ZD BACK.

P O D R O B N Ě
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Vše, co jste chtěli vědět o digitální zrcadlovce a nikdo vám to nedokázal vysvětlit

9. vydání

Mistrovství
O knizeJediná kniha, která vás krok po kroku provede fotografováním s digitální zrcadlovkou a přesně popíše všechny její funkce.

Jediná kniha, která vás provede limity nejrůznějších automati k a umožní si jejich chování otestovat pro váš fotoaparát.

Jediná kniha, která vám pomůže s výběrem objekti vů, blesků i dalšího příslušenství a utřídí vám informace.

Jedinečný přístup vám v praxi poradí, jak dosáhnout profesionálních výsledků vaší fotografi cké práce.

Kniha obsahuje i rozsáhlou kapitolu Perspekti va a kompozice ve fotografi i.

Odhalí desítky prakti ckých ti pů a triků, jak opti malizovat postup ve všech situacích.

Obsahuje přes 280 stran textu.
Obsahuje více než 500 fotografi í ilustrujících probírané postupy a techniky.

Obsahuje přes 100 kreseb a desítky tabulek pro prakti cké a pohodlné nalezení potřebné informace.

Na tuto knihu volně navazuje kniha Mistrovství práce se světlem.
O autoroviIng. Roman Pihan vystudoval ČVUT, fakultu elektro-

technickou. Záhy však začal působit v reklamě, 
marketi ngu a zabýval se použití m fotografi e při pro-

pagaci. Po nástupu digitální fotografi e se stal jedním 

z propagátorů jejího využití  v komerční i amatérské 

praxi. Jeho fotografi e můžete vidět v řadě reklam, 

propagačních projektů, kalendářích atp. a jsou pra-

videlně zveřejňovány v různých časopisech. Přispívá 

fotografi ckými články do řady odborných časopisů 

a přednáší na konferencích. Je také autorem velmi 

úspěšné knihy Mistrovství práce se světlem věnova-
né světlu ve fotografi i.

IDIF (www.idif.cz)IDIF je neúnavným propagátorem digitální foto-
grafi e a jako hlavní cíl si stanovil vzdělávání 
a podporu nejširší fotografi cké veřejnosti . Zákla-
dem jeho akti vit je ucelené portf olio přednášek, 
seminářů a workshopů, které pravidelně pořádá 
v Praze, Brně a Liberci. V nabídce najdete více než 

čtyři desítky temati cky různých  programů od jed-
nodenních kurzů pro začátečníky až po komplexní 
vzdělávací program s akreditací ministerstva škol-
ství. IDIF spolupracuje s řadou organizací, spolků 
a je členem nadnárodních  asociací, aby byl vždy 
schopen nabízet co nejkomplexnější a nejkvalit-
nější služby všem fotografům.

Kromě vzdělávacích akti vit nabízí i nepřeber-
né množství informací na svých internetových 
serverech www.fotografovani.cz a www.grafi ka.cz 

a v jeho nabídce nechybí ani fotografi cké publi-
kace pro laickou i odbornou veřejnost. Zároveň je 

pořadatelem fotografi ckého veletrhu Digi Forum, 
tradičního setkání fotografů, dodavatelů fotogra-
fi cké techniky a profesionálů z oboru.Cílem IDIFu je každodenně poskytovat informace, 

pomoc a podporu všem zájemcům o fotografová-
ní. Díky zázemí vlastních ateliérů a učeben, špič-
kovému týmu lektorů a redaktorů, a v neposlední 

řadě úzké spolupráci se špičkovými profesionál-
ními fotografy je garantem kvalitního zázemí pro 
českou fotografi ckou veřejnost.  Vy užijte servis, 
který vám nabízíme.

IDIF Publishing s. r. o.www.idif.czinfo@idif.cz

9 788090 560130
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více na

Nejlepší dárek
pro fotografy!

Mistrovství práce
s DSLR

Full HD už nestačí. Legria GX10 Canon přináší možnost natáčet v rozlišení 4K.

Legria GX10 je první kamera s technologií automatického zaostřování s duálními pixely CMOS.

Součástí Legrie je velký a otočný dotykový displej s rychlým přístupem k základním funkcím.

Canon představuje novou videokameru určenou pro všechny milovníky tvorbyvideo obsahu. Lehká a kompaktní videokamera 

Legria GX10 nabízí pokročilé funkce, spolehlivosti rozlišení 4K při snímkovací frekvenci 50p. Legria GX10 je první videokamerou 

se snímačem typu 1,0, kterávyužívá technologii automatického zaostřování s duálními pixely CMOS, což dovoluje využívat 

všechnyvýhody malé hloubky ostrosti i rychlého, přesného a přizpůsobitelného zaostřování. Pochlubit se můžetaké dvoupásmovou 

Wi-Fi konektivitou.

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/videokamera-legria-gx10-175301cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/nejlepsi-darek-pro-fotografy-174135cz


Společnost Canon dnes představila nový vysoce výkonný blesk pro 

profesionální fotografování – dvojitý makroblesk Macro Twin Lite 

MT-26EX-RT.

 

Nejnovější přírůstek do rodiny blesků značky Canon staví na 

široké škále funkcí svého předchůdce, modelu MT-24EX, a může 

se pochlubit lepším světelným výkonem, větší flexibilitou, vyšší 

odolností i širší použitelností. Canon MT-26EX-RT je ideální pro 

focení ve stísněných prostorách a uplatnění tak najde například v 

produktové fotografii, ve stomatologii nebo při pořizování snímků 

jídla a detailních záběrů divoké zvěře. 

 

Velký světelný výkon

Canon Lite MT-26EX-RT využívá dvě pohyblivé hlavy s bleskovými 

výbojkami, kterými lze okolo objektivu otáčet v pětistupňových 

intervalech a naklánět je směrem od i ke snímanému objektu. 

Díky tomu mohou uživatelé nastavit osvětlení záběru přesně 

podle svých představ a zachytit na fotografiích i ty nejsložitější 

detaily. Novinka je tak perfektním pomocníkem pro produktovou 

i portrétní fotografii, kde je pečlivé osvětlení naprosto nezbytné. 

Součástí blesku jsou i zaostřovací světla využívají vysoce jasné 

bílé LED diody, které umožňují bezproblémové zaostřování a 

pohodlné posouzení vlivu osvětlení na výsledný snímek ještě před 

jeho pořízením. Kombinované směrné číslo pro obě výbojky, které 

vyjadřuje schopnost blesku osvítit objekt při konkrétní citlivosti 

snímače a předem definovaném úhlu, je oproti modelu MT-24EX 

vyšší - nový blesk se může pochlubit Gn 26 (citlivost ISO 100) 

zajišťující perfektně prosvícené fotografie.

více na

CANON UVÁDÍ VÝKONNÝ A VYSOCE 
KREATIVNÍ DVOJITÝ MAKROBLESK LITE 
MT-26EX-RT

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/canon-uvadi-vykonny-a-vysoce-kreativni-dvojity-makroblesk-lite-mt-26ex-rt-175230cz


Nikon Photo Gallery uvádí výstavu fotografií vítězů Nikon Photo Contest, mezinárodní fotografické soutěže, která patří mezi ty nejvýznamnější už 
od roku 1969.

V několika kategoriích přinese vítězné snímky od profesionálních i amatérských fotografů z celého světa. Hlavním tématem „Celebration“ (Oslava) 
připomíná 100. výročí založení, které společnost Nikon slaví právě letos. Výstava

fotografií bude zahájena vernisáží 2. října 2017.

Odborná porota vybrala jednoho vítěze ceny Nikon 100th Anniversary Prize (Cena 100. výročí společnosti Nikon) a jednoho vítěze ceny Grand Prize 
(Hlavní cena). Udělena byla i cena Award for the Most Popular Entry (Cena pro nejpopulárnější příspěvek), která je výsledkem hlasování účastníků 
soutěže.

Vítězkou ceny 100. výročí společnosti Nikon se stala původem italská fotografka Annamaria Bruni se svou fotografií Pozdrav slunci. „Touto fotografií 
vzdávám jakýsi osobní hold mému milovanému Egyptu, který je dnes již přes 10 let mým domovem. Záměrem této fotografie bylo vyjádření klidu a 
míru jakožto ‚oslavy‘ prostřednictvím obrazu ženy modlící se před oknem“ popisuje Annamaria Bruni.

Nikon Photo Contest 2016 – 2017

VÝSTAVY

více na

www.fotografovani.cz
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SOUTĚŽ

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jaký fotograf/ka získal/a cenu za nejpopulárnější příspěvek v Nikon Photo Contest?

a)      Annamaria Bruni
b)      Dorte Verner
c)       Anna Opinová
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HLEDÁM PRÁCI

  Grafický design – nabízím své služby

  Grafik/DTP - 11 let praxe

  Ilustrátor, kreslíř, storyboardista...

  Kreativec v grafickém světě

NABÍZÍME PRÁCI

  3D Grafik (3Ds Max)

  Operátor zpracování digitálního 
tisku

  Grafický kouzelník

  Tiskař s přípravou dat

BAZAR - PRODÁVÁM

  Romayor 313

  Digitální tiskový stroj XEROX DC 242

  Zavedená tiskárna pro přímý potisk 
textilu

  Prodej velkoformátové tiskarny

BAZAR - KUPUJI

  Koupím kompletní vybavení pro 
malonákladový a velkoformátový 
digitální tisk

  Adobe After Effects CS6

  Tonery xerox

  Koupím síťový adapter na foto.
Pentax ist DS

Dotaz:

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu či spíše Váš názor 
jaký fotoaparát pořídit pro začínající fotografa. Dceři je 16 
let a momentálně se baví fotografováním a to nejčastěji 
pomocí mobilního telefonu a cestovního kompaktu. Z 
kategorií fotoaparátu bych preferoval digitální zrcadlovku 
s možností plně manuálního nastavení v cenové relaci cca 
10 – 20 tisíc Kč. Rád bych pořídil fotoaparát, se kterým si 
může „očichat“ techniku fotografování a rozhodnout se 
zda je to jen momentální záliba nebo trvalejší koníček, 
ono to u teenagerů není vždy jasné. Z tohoto důvodu 
nechci pořídit zbytečně drahý přístroj, který se nakonec 
bude používat v auto režimu o dovolené. Zvažoval jsem 
i koupi použitého přístroje, ale s ohledem na mizivé 
zkušenosti se obávám koupě hezky vypadajícího střepu. 
Předem Vám děkuji za Váš názor.

IZIN si vždy rád přečtu, najdu v něm novinky 
a super výstavy.

Michal/Plzeň

Jsem ráda že IZIN stále pokračuje, už se těším 
až si každý pátek budu moct přečíst novinky 
ze světa fotografie.

Bára/Praha

IZIN jsem objevil nedávno a už se od něj 
nemohu odtrhnout.

Honza/Liberec

Odpověď:

Vážený pane Suchý,

z Vašeho dopisu je zřejmé, že se nad situací 
zamýšlíte zcela vážně a směřujete k pečlivě 
promyšlenému rozhodnutí.

Fotoaparát pro začínajícího fotografa je však 
„pouze“ nástroj a proto naše doporučení zní:

Absolvovat „začátečnický“ kurz (pro první 
přiblížení stačí i jednodenní), kde se Vaše dcera 
dozví od profesionálů základní TECHNICKÉ 
parametry ovládání fotoaparátu.

Absolvovat kurz tam, kde si můžete zapůjčit 
fototechniku a nákup odložit až po osahání si 
některých těchto fotoaparátů a jejich příslušenství. 
Poskytovatelů je mnoho, profesionálních již méně 
😉 (něco o tom víme) a s technikou na půjčení v
širším měřítku už jen hrstka.

Při kurzu Vám lektor bude schopen poradit, a 
protože (např. IDIF) není prodejcem, bude Vám 
radit jak optimálně skloubit set (tělo objektiv) pro 
začínající fotografku.  Takový postup zpravidla 
prohloubí zájem i znalosti a vede i k úspoře 
peněz, když se poté nakupuje jen skutečně 
potřebné vybavení. Rozdíly mohou být v rozdílu 
5-10tis. Kč a to jistě stojí za to jít na věc „od lesa“..

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Simona Veselá

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

www.fotografovani.cz
http://www.grafika.cz/bazar/



