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více na více na

COOLPIX B700 je vybaven 

legendární optikou NIKKOR ve 

formě objektivu s 60násobným 

optickým zoomem a optickými 

skly Super ED (zoom lze s využitím 

funkce Dynamic Fine Zoom rozšířit 

až na 120násobný) pro snadné 

získání snímků vzdálených objektů, 

jako je měsíc, zvířata v přírodě nebo 

rychlé akční sporty, v brilantních 

detailech.

Kvalitní výsledky i do budoucna 

zajistí stopáž videosekvencí 4K 

UHD/30p a snímky ve formátu RAW 

(NRW) umožňující vysoce kvalitní 

další zpracování. Fotoaparát s 20,3 

milionu pixelů a velkým rozsahem 

zoomu je vybaven výkonným 

systémem automatického 

zaostřování (AF) pro přesné 

fotografování, systémem redukce 

vibrací (VR) s dvojí detekcí a 

účinností 5 EV a bočním ovladačem 

zoomu pro minimalizaci chvění 

fotoaparátu. Výřez snímků lze 

určovat pomocí vestavěného 

elektronického hledáčku nebo 

pomocí 7,5cm/3˝ výklopného a 

otočného monitoru LCD – obojí 

s 921 000 pixely pro tvůrčí práci 

s kompozicí z libovolného úhlu 

– a přístroj umožňuje okamžité 

sdílení snímků pomocí aplikace 

SnapBridge

Nikon Coolpix B700

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/nikon-coolpix-b700-172380cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/produktova-fotografie-sklo-a-prusvitne-predmety-168190cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Fotografie skla je specializovaná oblast produktové fotografie. Sklo je z 
hlediska osvětlování zcela mimořádným předmětem. Jedna z nejobvyklejších 
charakteristik obyčejného skla je, že je transparentní (průhledné). Jde nám o to 
co nejlépe vystihnout charakteristické vlastnosti skleněných výrobků popřípadě 
tekutin v nich nalitých ať je to víno, voda nebo pivo.

Je důležité pochopit exponomertrii, čas x clona x ISO, naučit se pracovat s 
různými světelnými zdroji a barevnými filtry. Správné provevedení a nafocení 
barvné nebo černobílé fotografie. Správné nastavení fotoaparátu. Vytvoření 
zajímavých kompozic a světelných kombinací transparentních předmětů v 
ateliéru.

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.
Kurz je celodenní a obsahuje teoretickou i praktickou 
část, v níž si budete moci okamžitě vyzkoušet, co jste se 
v kurzu naučili.

Produktová fotografie sklo a průsvitné 
předměty

Efektní fotografie krajiny

  Vzdělávací kurz
Pro pokročilé
13. března 2016 PRAHA

  Vzdělávací kurz
Pro začátečníky
11. března 2016 LIBEREC

více na

více na

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/produktova-fotografie-sklo-a-prusvitne-predmety-168190cz
http://www.idif.cz/kurzy/efektni-fotografie-krajiny-171002cz
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Tyto úžasné fotografie pořízené drony zobrazují hustotu výškových 

budov v Hongkongu.

Hong Kong je hustě obydlené město, kde je nespočet výškových budov 

blízko u sebe a kde žije odhadem 100.000 lidí v bytech s rozměry v 

průměru 40 metrů čtverečních.

Fotograf Andy Yeung používá drony aby zachytil co nejlépe tuto hustotu 

pro svůj projekt Urban Jungle.

Vítězné fotografie ze soutěže Podvodní fotograf roku 

2016

Vítězné fotografie byly právě vyhlášeny na soutěži 

podvodních fotografů roku 2016.

Hlavní cena byla udělena Italskému fotografovi 

Davide Lopresti za jeho fotku „Gold“, portrét 

ostnatého mořského koníka.

Cena za nejlepší podvodní fotografii 2016

více na

více na

Kompaktní fotoaparát s 30x zoomem a samonavíjecí EVF.

Společnost Sony dnes představila HX80, nový kompaktní fotoaparát s 

30x zoomem a vestavěným výklopným elektronickým hledáčkem.

Podle Sony je DSC-HX80 světově nejmenší fotoaparát s 30x optickým 

zoomem (s Zeiss Vario-Sonnar T objektivem), stejně jako první high-

zoom kompaktní fotoaparát s výklopným EVF (OLED Tru-Finder, který 

se vyskočí z horní části).

Uvnitř fotoaparátu je 18,2 MP2 Exmor R CMOS senzor, který může 

pořizovat obojí, snímky a Full HD videa. Na zadní straně je 3-palcový 

LCD displej s 921K pixelů, který lze naklonit o 180 stupňů.

Sony HX80

více na

Andy Yeung - Mrakodrapy v Hongkongu

http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/andy-yeung-mrakodrapy-v-hongkongu-172374cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/cena-za-nejlepsi-podvodni-fotografii-2016-172382cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/sony-hx80-172385cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

FixYourCamera.org je nová webová 

stránka, která Vám to ukáže.

Na domovské stránce uvádí řadu 

populárních modelů fotoaparátů -

(např. Nikon D800, Canon 6D, Nikon 

D7100,...), stejně jako celou řadu čoček 

(např. Tokina 100mm f / 2,8 Macro Nikon 

50mm f / 1.8D AF,...).

Na každé stránce najdete obrovskou 

galerii detailních fotografií ukazujících 

snímky fotoaparátů zvenčí, stejně jako 

záběry v různých fázích demontáže.

Mike také pořizuje videa, které Vám 

ukáží postup rozebírání fotoaparátů, 

čoček,...

Chcete vidět, co váš fotoaparát ukrývá uvnitř?

více na

— inzerce —

http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/chcete-videt-co-vas-fotoaparat-ukryva-uvnitr--172386cz
www.fotografovani.cz
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Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Přijďte si prohlédnout výstavu fotografií, které vyobrazují koně s těžkým životním osudem. Tyto fotografie zachytil svým fotoaparátem teprve 
patnáctiletý Honza Hubal. 
Sérii snímků vystavuje liberecká Kavárna bez konceptu. „Na počátku byla prosba Honzovy kamarádky, zda by ji nevyfotil, jak jezdí na koni. 
Když jsme do Ferdinandova dorazili, zjistili jsme, že se jedná o koně, které majitelka stáje zachránila před jistou smrtí na jatkách,“ vysvětlila 
matka mladého fotografa, jak se zrodil nápad na výstavu. O koně, kteří o vlásek unikli jisté smrti, se už řadu let stará Nikola Kňavová. 
Momentálně má v péči dvanáct zvířat.
 
Honza Hubal fotí pouhého půl roku. Svůj první fotoaparát 
dostal v září a od té doby vyráží za „úlovky“ především do 
přírody. Rád by se věnoval reportážní fotografii. První krok ke 
splnění svého snu už učinil, úspěšně složil talentovou zkoušku 
na Střední uměleckou školu ve Vratislavicích.
Výstava, která potrvá tři měsíce, je prodejní a výtěžek 
poputuje částečně na pokrytí nákladů a částečně na výdaje 
za provoz stáje.
 

Zveme Vás na výstavu fotografií, která vyobrazuje stavební kameny života v romské kultuře 
- hudbu, barvy, pohyb a emoce. Na snímcích Marka Wiedorna se vynořují duše tanečnic a 
hudebníků, svou barevností zdůrazňující pocity a vášeň, která díky kombinaci barev, hudby a 
zobrazení energie živého vystoupení z obrazů přímo vyzařuje. Většina snímků byla pořízena 
během několika let na festivalu Khamoro v Praze.
 
Mark Wiedorn je původem z New Olrleans, Luisiany. Fotografii studoval na Universitě v New 
Mexico a na Speos Photographic Institute v Paříži. Nyní žije v Praze a je ředitelem v Prague 
Photo Workshops and Tours. V sučasné době Mark vyučuje úvod do digitální a dokumentární 
fotografie na oddělení Humanismu a Žurnalistiky Anglo Americké university v Praze. Markův 
přístup k fotografii a její výuce je založen na kreativním základu fotografie s otevřeností k 
novým technologiím a platformám v tvorbě a prací s manipulací a prezentací působivých 
obrazů. Jeho osobní práce jsou interpretační a kreativní. Mark část svého života věnoval 
cestování, zvláště ho přitahují Budhistické země v Asii, jako například Thaisko, Laos, Vietnam 
a Bhutan.
 

Jan Hubal - Koně

Mark Wiedorn
- Romská duše

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz


Internetový magazín o fotografování pro fotografy 10 | 2016 6

IDIF.cz MujMac.cz  Grafika.cz   Printing.cz 3Dscena.czFotografovani.cz  

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF Education, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 

 IČ: 27308618  kontakt: tel.: +420 723 917 419, e-mail: info@idif.cz 

 Společnost je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179862 

 redakce@idif.cz 

 Veškerá práva vyhrazena  Není určeno k prodeji  Příští číslo iZIN IDIF vychází: 19. 3. 2016

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:
Kde se koná výstava Jana Hubala - Koně?

a) v StellArt Gallery, Praha
b) v Kavárně Bez konceptu, Liberec
c) v Městské knihovně, Praha

—
 in

ze
rc

e 
—

HLEDÁM PRÁCI

  NABÍZÍM EXTERNĚ SPOLUPRÁCI

  Obsluha knihařských strojů

  SPOLEHLIVÁ GRAFIČKA - Externě

  Grafický Design

NABÍZÍME PRÁCI

  Pracovníka do polygrafické výroby

  Craneballs - OSTRAVA!!!

  Grafik – designér

  Koordinátor projektů - zpracování 
grafiky a videa

BAZAR - PRODÁVÁM

  Wacom Intuos Pro M

  Falcovačka STAHL 52 4+4

  Řezací plotter Secabo S120 ještě rok 
v záruce

  Wacom Cintiq Companion 2 128GB

BAZAR - KUPUJI

  Titulky k videu

  Přidání titulků k videu

  Arbor - skříň na výkresy

  výsekový lis

Dotaz:

Dobrý den, jsem úplný začátečník a chtěl 
bych se zeptat co je to RAW?

Super, že vydáváte každý týden!

Monika/Kolín

Tolik novinek snad nikde jinde nemají. 
Skvělá práce.

Miloš/Písek

Skvělé tipy na výstavy, už jsem jich pár 
navštívil.

Alois/Příbram

Odpověď:

Dobrý den, RAW je jen jiný režim jako 
JPEG, ve kterém můžete fotografovat. 
RAW nabízí mnoho výhod oproti JPEG; 
zaznamenává všechny podrobnosti 
pro expozici, vyvážení bílé a další. To 
usnadňuje úpravu fotografie, pokud je 
později potřeba něco měnit.

 

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Táňa Konečná

nápověda

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



