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Společnost Nikon uvedla nový 

firmware C verze 1.10, který 

rozšiřuje funkčnost vlajkové 

lodi digitálních jednookých 

zrcadlovek Nikon formátu FX, 

fotoaparátu D5.

Tento firmware nabízí 

prostřednictvím čtyř klíčových 

vylepšení výrazné posílení 

funkčních možností fotoaparátu. 

Firmware prodlužuje maximální 

dobu záznamu videosekvencí 

(včetně formátu 4K UHD) a 

přidává tři praktické funkce, 

mezi které patří redukce blikání 

obrazu pro statické snímky. 

Kromě těchto čtyř hlavních 

změn byly v novém firmwaru 

aplikovány ještě některé další 

aktualizace.

Záznam videosekvencí

Při pořizování videosekvencí 

fotoaparátem D5 je nyní možné 

pokračovat ve filmování po dobu 

až 29 minut 59 sekund, a to bez 

ohledu na nastavení velikosti 

obrazu/snímací frekvence a 

kvality videa – včetně formátu 

4K UHD (3 840 × 2 160), u 

kterého byla maximální doba 

záznamu dříve limitována na 

3 minuty. Videosekvence jsou 

zaznamenávány v rámci až 

8 souborů, z nichž každý má 

velikost až 4 GB.

Fotoaparát D5 nyní nabízí 

rovněž funkci elektronické 

redukce vibrací (VR) pro záznam 

videosekvencí s využitím 

obrazových polí založených na 

formátech FX a DX (záznam HD a 

Full HD videosekvencí). Redukce 

vibrací snižuje účinky chvění 

fotoaparátu ve vodorovném, 

svislém a rotačním směru 

(okolo optické osy objektivu) a 

je praktická při filmování bez 

podpůrných prostředků, jako 

je stativ, resp. v případech, kdy 

časové nebo prostorové omezení 

použití stativu neumožňuje. Při 

použití v kombinaci s optickou 

technologií redukce vibrací 

objektivů NIKKOR jsou výhody 

ještě patrnější.

Statické snímky

Pro minimalizaci rozdílů v expozici 

je fotoaparát D5 nyní vybaven 

funkcí redukce blikání obrazu pro 

statické snímky. Při aktivní funkci 

redukce blikání obrazu detekuje 

fotoaparát špičkové úrovně jasu 

a automaticky lehce upravuje 

načasování spuštění závěrky tak, 

aby pomohl dosahovat stabilních 

expozic a reprodukce barev.

Dynamická volba zaostřovacích 

polí umožňuje zaostřit na objekt 

i v případě, že krátkodobě 

opustí zónu vybraného 

primárního zaostřovacího pole, 

přičemž využívá informace z 

okolních zaostřovacích polí. 

Kromě dosavadních volitelných 

možností zahrnujících použití 

25, 72 a 153 zaostřovacích polí 

nabízí fotoaparát D5 nyní rovněž 

dynamickou volbu zaostřovacích 

polí s využitím 9 polí, která je 

efektivní v případech, kdy chcete 

zaostřit na ještě menší oblasti 

pohybujících se objektů.

Aktualizace zvyšující 
výkonnost Nikonu D5

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/aktualizace-zvysujici-vykonnost-nikonu-d5-173213cz
http://www.idif.cz/kurzy/luminografie-kresba-svetlem-v-exterieru-168481cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Milujete přírodu ale stále se Vám nedaří zachytit ji na svých snímcích tak krásně, jak ji vidíte?

Chcete své fotografie dostat na vyšší úroveň a třeba vyhrát nějakou soutěž?

Pak je tento kurs fotografování krajiny určen právě Vám!

V našem kurzu Vám pro Vaše další praktické využití vysvětlíme co to vlastně krajinářská fotografie je, jaké vybavení pro efektní fotografii 
použít, poznáte základní skladební obrazové prvky, 
dozvíte se o formátech RAW a HDR, vysvětlíme 
Vám základní postprodukční postupy, které Vaši 
fotografii posunou na úplně jinou úroveň.

Luminografie, malba světlem, kresba světelnou tužkou 
nebo iluminace (anglicky illumination) se ve fotografii 
označuje fotografování světelných zdrojů, jako jsou 
například světla ze svíčky, pochodně nebo elektrické 
svítilny - většinou v pohybu.

Díky dlouhé expozici pořízené fotoaparátem na stativu 
zanechají pohybující se světelné stopy.

Efektní fotografie krajiny

Luminografie – kresba světlem v exteriéru

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
8. července 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
3. července 2016 PRAHA

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
http://www.idif.cz/kurzy/luminografie-kresba-svetlem-v-exterieru-168481cz
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Nový tablet Galaxy Tab A (2016) nabízí veliký displej s jemným rozlišením, 

moderní design a široké možnosti propojení s dalšími periferiemi.

Samsung uvádí nový tablet Galaxy Tab A (2016) na český trh. Tablet vyniká 

zejména moderním minimalistickým designem s velkým jemným displejem 

a propracovanými nástroji pro rodinné využití. K tabletu je možno pořídit 

polohovatelný obal Magnetic Book Cover pro jednoduchou manipulaci a 

nastavení zobrazovacího úhlu. Nastavitelný úhel ocení uživatelé nejen při 

sledování filmů a videí, ale rovněž nabízí větší pohodlí při psaní.

Firma TRANSCEND představuje cloudové disky StoreJet Cloud, 

které umožňují čtení a zápis dat na každém místě s přístupem 

k internetu, a také pomocí mobilních zařízení.

Pro použití vytvořeného cloudu stačí připojit StoreJet Cloud 

síťovým kabelem k routeru s přístupem k internetu a provést 

jednoduchou konfiguraci.

Vytvoříte si vlastní cloud s TRANSCEND 
StoreJet Cloud

více na

více na

Společnost Rollei uvádí na český trh další dva stativy z 

řady Rollei Rock Solid a to konkrétně modely Alpha a 

Beta. Stejně jako model Gamma jsou stativy Alpha a 

Beta vyrobeny z karbonu a jsou určené především pro 

nejnáročnější uživatele a profesionály.

Nové modely stativů 
Rollei Rock Solid Carbon

více na

Samsung Galaxy Tab A - elegantní a praktický 
pomocník pro celou rodinu

http://www.grafika.cz/rubriky/samsung-galaxy-tab-a-elegantni-a-prakticky-pomocnik-pro-celou-rodinu-173181cz
http://www.grafika.cz/rubriky/reportaze/vytvorite-si-vlastni-cloud-s-transcend-storejet-cloud-173215cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/nove-modely-stativu-rollei-rock-solid-carbon-173226cz


Internetový magazín o fotografování pro fotografy 25 | 2016 4

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

S chytrými náramky se obrazně řečeno roztrhl 

pytel. Většina z nich umí měřit kroky a na základě 

výsledků spočítat spálené kalorie. Některé mají 

navíc funkci budíku.

Nový náramek Deveroux H3 spojuje všechny 

možnosti a přidává navíc vyhodnocení srdeční 

tepové frekvence během celého dne.

 

Společnost Satomar, distributor pečlivě vybraných 

produktů z oblasti komunikačních a informačních 

technologií, uvádí na český a slovenský trh 

důmyslný fitness náramek Deveroux H3. Tento 

doplněk předčí svými vlastnostmi většinu 

podobných produktů, které vyhodnocují výsledky 

pouze na základě vestavěného krokoměru a 

na trh přichází za zajímavou cenu. Deveroux H3 

kombinuje počítání kroků s měřením srdečního 

tepu a výsledky vyhodnocuje vizuálně přehledná 

aplikace, která je dostupná v češtině. Náramek 

vás zároveň informuje o příchozích hovorech a 

vyhodnotí kvalitu vašeho spánku.

Chytrý náramek Deveroux

více na

— inzerce —

http://www.grafika.cz/rubriky/design/chytry-naramek-deveroux-173214cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Kdysi dávno vystavil Karel Cudlín snímky, s nimiž se hlásil na katedru fotografie FAMU. Záběry z počátku 80. let pořídil nejspíš v době, kdy 
pracoval v družstvu Fotografia, kde mezi jeho zakázky patřily svatby a pohřby. Utkvěla mi romská tryzna v kombinaci s jinou reportáží, totiž s 
těžkou automobilovou nehodou. Naznačený příběh vznikl teprve spojením zvětšenin do jedné série a byl tedy fiktivní... A právě tak mi nový 
tvůrce vstoupil do paměti.
 
Karel nosí po desítky let kameru téměř pořád s sebou, ale co do způsobu podání nenastalo již nikdy nic fikčního. Základem zůstává pravda 
spatřeného. Stylizačním rámcem je nanejvýš snaha o pevný, kompozičně i světelně sevřený útvar.
 
Koncem éry reálného socialismu sledoval fotograf ze Žižkova především Prahu, často v těch méně výstavných čtvrtích. Pro jejich sociální 
skutečnost měl podobný cit, jaký prokazoval do svého vyhnanství 
Vlasta Třešňák, soused z Karlína, holdující fotografování spolu psaním 
a koncertováním. Oba jako by navazovali na Egona Erwina Kische, 
který se svého času protloukal týmž městem. Spolu s Jaroslavem 
Haškem a Franzem Kafkou se vyznal ve stejných ulicích a také on 
upozorňoval současníky na přehlížené stránky doby, kterou žijí. 
Podívaná na rub věcí, na lidskou chudobu, na zašlá zákoutí anebo 
noční scenérie zšeřelé Prahy nepůsobí samoúčelně, nýbrž jako 
projev kritického ducha. Podněcuje spíše k realistickému zamyšlení 
než k povrchním záchvěvům sentimentu nad takřečeným koloritem 
všednosti. 

Nenechte si ujít výstavu Dany Kyndrové - „S nimi a bez nich…“ Výstava zahrnuje fotografie z autorčina nejznámějšího projektu z let 1990–1991, kdy se 
autorka několik měsíců věnovala zachycení přelomové etapy novodobých českých a slovenských dějin - ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na 
území Československa. Po 25 letech se vypravila na místa zdokumentovaná na jejích fotografiích z 90. let a soubor obohatila o záběry, které i dnes připomínají 
sovětskou misi na našem území.
 
Dana Kyndrová
Narodila se 4. dubna 1955 v Praze. Patří mezi 
nejvýznamnější české dokumentární fotografky. 
Začala fotografovat v 18 letech a věnovala se vždy 
černobílé humanistické fotografii. Do povědomí české 
fotografické veřejnosti vstoupila souborem fotografií 
z afrického Toga, kde strávila půl roku. Fotografickou 
esej o životě a zvycích jednotlivých národů vytvořila 
ještě několikrát. Společně s fotografem Karlem 
Cudlínem zachytila atmosféru prvních uprchlických 
táborů v Československu a odchod sovětských vojsk. 
Čtyřicet let soustavného sledování ruského národa 
vyústilo k rozsáhlou fotografickou publikaci Rusové... 
jejich ikony a touhy, vydané při příležitosti výstavy na 
Staroměstské radnici v roce 2015.

Karel Cudlín - Svůj k svému

Dana Kyndrová - S nimi a bez nich…

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kdo je autorem fotografií z výstavy “Fragmenty“?

a) Jaromír Funke
b) Čeněk Folk
c) Karel Cudlín

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  Dělám Webdesign, který má smysl

  Digitální tisk

  DTP operátor – grafik na HPP

  Kreativní webdesigner a kodér

NABÍZÍME PRÁCI

  Montážník

  Operátor výroby v reklamě

  Grafik - DTP operátor

  Grafik/čka a DTP operátor/ka.

BAZAR - PRODÁVÁM

  Eye-One Display 2 - kalibrační sonda

  Originální tonery do tiskárny Xerox 
Phaser 7800, nové, nepoužité

  Fixační jednotka Canon IR C 4080

  KONICA MINOLTA R2 SUPER 1000

BAZAR - KUPUJI

  MUTOH / MIMAKI

  Rolová laminace

  laminátor

  Epson Stylus 9600 pro

Dotaz:

Dobrý den, blíží se mi svatba a dostala 
jsem nabídku od studenta, že mi nafotí 
svatební fotky za 500 Kč, měla bych to 
riskovat?

Věra/Pardubice

Vždy užitečné novinky a zajímavé výstavy.

Míša/Praha

Hodně dobré novinky a fakt dobré čtení v 
iZINu.

Pavel/Chrudim

Váš týdeník mi dělá pravidelně o víkendu 
velkou radost. Děkuji.

Lenka/Poděbrady

Odpověď:

Dobrý den, fotky od studentů, kteří 
nabízejí fotografie za malé částky 
nebo dokonce jen za jídlo, určitě 
nedoporučujeme. Investice do 
profesionálního fotografa, který má 
zkušenost s focením svateb a ví co a jak, 
se Vám zcela jistě vyplatí a až za pár let 
budete procházet fotky ze svatby, tak 
určitě nebudete litovat takové investice.

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Hrodek

nápověda

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



