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Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 
krásné fotografie, ZAČÍNÁME

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 
krásné fotografie - POKRAČUJEME

Digitální fotoaparát 
FinePix XP130

Canon uvádí nové tiskárny řady PIXMA G

Canon slaví 10 000 nainstalovaných 
tiskáren Océ CrystalPoint.

Sharp na Inspire Expo 2018 prezentuje 
nové příležitosti k růstu



Vyfotografujte snímky špičkové kvality díky 16,4 megapixelovému obrazovému snímači se zpětným osvětlením CMOS, 

objektivu FUJINON a řadě všestranných funkcí, s nimiž bude fotografování ještě zábavnější.

 

Společnost FUJIFILM představuje nový model FinePix XP130, který se pyšní 16,4 megapixelovým obrazovým CMOS snímačem 

a velkým, 3palcovým LCD displejem v kompaktním těle s hmotností jen 207 g. Přístroj je dokonale připraven pro použití při 

nepříznivých podmínkách díky vodotěsnosti do 20 m, rezistenci při pádu z výšky až 1,75 m, odolnosti vůči mrazům do -10 °C 

a prachotěsnosti. Součástí konstrukce je i objektiv FUJINON, který nabízí unikátní technologii pro věrnou reprodukci barev 

a vynikající ostrost obrazu. Výsledkem je mimořádná kvalita výsledných snímků, a proto je nový model ideální volbou pro 

širokou oblast fotografování.

 

Hlavní přednosti modelu XP130

 

Čtyři vylepšení pro vyšší odolnost: vodotěsnost do 20 m, rezistence při pádu z výšky 1,75 m, odolnost vůči mrazům do -10 °C a 

prachotěsnost.

Nový fotoaparát XP130 je navržen pro snadné používání při náročných outdoorových aktivitách, a proto má také speciálně 

navržený grip pro pevný úchop jednou rukou a k tomu i dvojité jištění slotu pro baterii. Není třeba se obávat působení vody 

nebo písku ani menších pádů. I z toho důvodu je XP130 ideální jako první fotoaparát pro děti.

více na

Digitální fotoaparát FinePix 
XP130

Toto číslo bylo distribuováno 51 711 odběratelům

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/digitalni-fotoaparat-finepix-xp130-175712cz


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 
POKRAČUJEME. Ukáži vám, že i vy po dokončení kurzu vše zvládnete.

více na

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Kurz pro všechny, 
kteří chtějí mít 
krásné fotografie
- POKRAČUJEME

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

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-pokracujeme-168946cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz


Canon slaví 10 000 nainstalovaných tiskáren 
Océ CrystalPoint.
e s nimi úspěšný i v České republice. Océ ColorWave 700, představitel 3. generace technologie Océ CrystalPoint, je navržen pro 

různorodé aplikace CAD/GIS a Graphic Arts.

Společnost Canon, globální lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, dosáhla důležitého milníku - celosvětově bylo nainstalováno 

10 000 zařízení Océ ColorWave s technologií tisku Océ CrystalPoint.

Canon omlazuje řadu tiskáren PIXMA G s doplnitelnými inkoustovými zásobníky. Nové a kompaktní tiskárny s vysokou výtěžností 

jsou určené pro domácí uživatele a do malých kanceláří, kde je třeba tisknout větší objemy stránek s důrazem na nízké provozní 

náklady.

více na

více na

Canon uvádí nové tiskárny řady PIXMA G

Přednosti nových tiskáren PIXMA G:

Vysoká výtěžnost až 6 000 stran 

černobíle a 7 000 stran barevně1 – více 

tisku bez nutnosti výměny inkoustů a 

velmi nízké náklady na jednu vytištěnou 

stránku

Funkce automatického zapnutí a 

vypnutí pro úsporu elektrické energie2

Kvalitní tisk s originálními inkousty – 

černý pigmentový inkoust pro ostrý text 

a barevné inkousty na bázi barviva pro 

živé obrázky

Bezokrajový tisk fotografií až do 

formátu A4

Odolné výtisky s dlouhou životností 

v případě fotografií i dokumentů v 

profesionální kvalitě

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/canon-uvadi-nove-tiskarny-rady-pixma-g-175677cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/canon-slavi-10-000-nainstalovanych-tiskaren-oce-crystalpoint--175711cz


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

Sharp na Inspire Expo 2018 prezentuje nové 
příležitosti k růstu
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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

Knihu můžete objednávat na: 
http://www.idif.cz/e-shop

Mistrovství práce
s DSLR

Na mezinárodní akci pro partnery Sharp, Inspire Expo 2018, Jeff Ashida, Prezident Sharp Europe, informoval více než 600 zástupců 

dealerů o jedinečném postavení společnosti, která jim napomůže nyní i do budoucnosti maximalizovat zisk s tím, jak se kancelářské 

technologie nadále rozvíjí a stávají se chytřejšími.

 

Konference Inspire 2018 se konala v Edinburgh International Conference Centre, a účastnily se jí týmy Sharp a zástupci dealerů z 

více než 40 zemí.

 

V průběhu prezentací a interaktivní výstavy Sharp představil, jak může partnerům napomáhat v rozvoji jejich podniků využitím 

potenciálu nových celosvětových aliancí a partnerství společnosti Sharp. 

Sharp představil 15 nových zařízení, jež budou k dispozici k prodeji od března 2018, mimo jiné kompletní revizi řady černobílých 

tiskáren formátu A3, nové modely formátu A4, systémy pro lehký produkční tisk a nový BIG PAD (Interaktivní panel Sharp). Sharp 

také představil svoji vizi pro chytrou jednací místnost a předvedl hlasové ovládání interaktivního displeje.

 

Ve výstavní hale se k Sharp připojilo devět dalších partnerů, mimo jiné Skywell, společnost zabývající se získáváním pitné vody ze 

vzduchu, jež očekává získání licence k prodeji svých výdejníků vody v Evropě skrze Sharp v roce 2018.

Jediná kniha, která vás krok pro kroku provede fotografováním 

s digitální zrcadlovkou a přesně popíše všechny její funkce.

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/sharp-na-inspire-expo-2018-prezentuje-nove-prilezitosti-k-rustu-175710cz
http://www.idif.cz/e-shop/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-167701cz


Fujifilm X-Photographer David Gaberle předvede své fotky české metropole na výstavě s příhodným názvem Na Prahu v Centru architektury a 
městského plánování (CAMP) na pražském Karlově náměstí.

Výstava potrvá od 30. ledna až do 27. února 2018 a bude pro veřejnost otevřena zdarma každý den kromě pondělí od 9 do 21 hod.

David Gaberle se už ve své prvotině Metropolight (2017) přihlásil k velké tradici momentní fotografie, obvykle označované jako subjektivní dokument. 
V letech 2012 až 2016 takto pořizoval snímky ve světových metropolích. V minulém roce tento ověřený model přenesl do svého rodiště a fotografoval 
Prahu.

První souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí Česká 
divadelní fotografie 1859 – 2017 se uskuteční od 9. května do 24. 
června 2018 v Obecním domě v Praze.

Představí různé podoby divadla a jeho proměny za uplynulých 
téměř sto padesát let. Pořádající Institut umění - Divadelní 
ústav v rámci výstavy vyhlašuje soutěž o nejlepší divadelní 
fotografii.

Do soutěže se mohou přihlásit profesionální fotografové 
i studenti fotografie se snímky pořízenými na území 
České republiky v letech 2015, 2016 a 2017 v několika 
kategoriích.

Nejlepší snímky se stanou součástí výstavy. Uzávěrka 
je 31. ledna 2018. 

Fotograf David Gaberle míří „Na Prahu“

Největší výstava divadelní fotografie
        v Obecním domě

více na

více na

VÝSTAVY

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz
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SOUTĚŽ

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kdo se může přihlásit do soutěže o nejlepší divadelní fotografii?

a)    jen profesionální fotografové
b)    profesionální fotografové i studenti fotografie 
c)    jen amatéři
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HLEDÁM PRÁCI

  Produkce-DTP-grafika-internetová 
média

  DTP operátor - tisk, internet, e-maily

  Grafik - sazba, logo, leták, kreativní 
grafik

  Copywriting

NABÍZÍME PRÁCI

  Sazeč/Sazečka

  Instalace reklam, dokončovací práce

  Digitální tisk

  Grafik - spolupráce na IČO

BAZAR - PRODÁVÁM

  MacBook Pro Retina, 13-inch, Early 
2015

  Power Mac G4 /3,6 + 21“ monitor

  Magic mouse, keyboard

  Konica Minolta Bizhub C7000P

BAZAR - KUPUJI

  Mac mini (Late 2012), na náhradní 
díly

  tisk + ořez

  Koupím Adobe CS5.5 nebo CS6 
(MAC!!)

  Koupím-řezačku-plotr-laminátor

Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají? 

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

b Umělecké (portrét, akt, příroda...) 

c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem) 

Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

Moc děkuji za skvělé novinky o fotografii. Už se těším na další číslo.

Marie/Praha

Skvělé novinky, už se těším na další číslo.

Pavla/Ostrava

Posílám velké díky za užitečné tipy na výstavy.

Martin/ Břeclav

Výherce soutěže z minulého čísla: pan Libor  Nový

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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



