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Společnosti Dell a Alienware oživují portfolio výkonných herních notebooků a rozšiřují zapojení v oblasti elektronických 

sportů prostřednictvím nových partnerství

 

Společnosti Alienware a Dell dnes uvedly šest nových herních notebooků se systémem Windows 10, které jsou postaveny 

na vysoce výkonných procesorech Intel® CoreTM 8. generace a oproti předchozím generacím nabízejí významná vylepšení. 

Společnost Dell pokračuje ve svém úsilí zajistit všem co nejlepší zážitky z hraní her, a proto uvádí novou řadu Dell G Series, 

která oživuje portfolio herních produktů společnosti Dell. Tato sada počítačů PC je navržena a zkonstruována pro hráče, 

jejichž prioritou je výkon a dokonalý zážitek z hraní her.

 

Společnost Alienware ještě více rozšiřuje svou více než desetiletou působnost v oblasti elektronických sportů a navazuje 

nová partnerství s organizacemi a týmy NBA 2K League, Miami HEAT a Misfits Gaming. Spolu se svým partnerem Team 

Liquid se také vydává na neprobádané území elektronických sportů v Severní Americe. Tyto organizace a týmy se obrátily 

na společnost Alienware, aby získaly konkurenční výhodu.

 

Modely Alienware 15 a 17 nabízejí vyšší výkon díky novým procesorům Intel® CoreTM 8. generace

Herní notebooky Alienware 15 a 17 budou dostupné s procesory Intel® CoreTM i5, i7 a i9 8. generace, které integrují až 6 

jader, a vůbec poprvé v nejvýkonnější řadě notebooků Alienware umožňují přetaktování až na 5,0 GHz. S cílem maximálně 

využít výkon procesorů Intel provedla společnost Alienware mechanické úpravy a vylepšení své technologie chlazení 

Alienware Cryo-Tech v2.0, která nyní používá o 50 % tenčí lopatky ventilátoru a výparníkovou komoru na procesoru, aby 

zajistila účinnější chlazení většího počtu jader. Začlenění těchto převratných inovací do nových notebooků Alienware 15 

a 17 přineslo měřitelný nárůst výkonu o 10 %, což umožňuje podstatně plynulejší hraní her kategorie AAA a pohyb v 

prostředí virtuální reality.

více na

Dell a Alienware oživují portfolio 
výkonných herních notebooků

Toto číslo bylo distribuováno 51 747 odběratelům

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/dell-a-alienware-ozivuji-portfolio-vykonnych-hernich-notebooku-175952cz


více na

více na

Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

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.

Černobílé fotografie se všeobecně považují za fotografie 
umělecké. Avšak důvody proč tomu tak je jsou spíše praktické. 
Na černobílé fotografii zelená, hnědá, modrá či červená skvrna 
vypadá jako stejná denzita šedé barvy, takže nedokonalosti 
pokožky se zcela eliminují. Přesto fotit černobíle není jednoduché, 
právě to co nám pomáhá sjednotit pleť�, nám ale zároveň 
znemožňuje dostatečně odlišit ostatní doplňky na fotografii.

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

Akt na černobílé 
fotografii

KURZY

http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-pokrocile/akt-na-cernobile-fotografii-172546cz


Slovenský fotograf Tomáš Hulík si ze soutěže Federace evropských profesionálních fotografů v Dublinu odnesl bronzovou 

sošku fotoaparátu. Federace evropských profesionálních fotografů (FEP) udělila významné ocenění slovenskému fotografovi 

Tomáši Hulíkovi, ambasadorovi značky Nikon.

 

Mezinárodní porota složená ze čtrnácti profesionálních fotografů udělila Hulíkovi třetí místo za kolekci pěti fotografií v 

kategorii Divoká příroda. Do soutěže se v roce 2018 přihlásilo více než 200 profesionálních fotografů z 25 zemí s více než 

2000 prací.

Tomáš Hulík, slovenský fotograf, ambasador značky Nikon a současně dokumentarista a přírodovědec, získal pro Slovensko 

významné ocenění - třetí místo v soutěži Federace evropských profesionálních fotografů. Bronzovou sošku fotoaparátu 

uděluje mezinárodní porota složená ze čtrnácti odborníků, které tento rok předsedal Jørgen Brandt - oceňovaný dánský 

profesionální fotograf. Tomáš Hulík získal cenu v kategorii Divoká příroda.

 

více na

FEP - Tomáš Hulík si odnesl 
bronzovou sošku fotoaparátu

http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/fep-tomas-hulik-si-odnesl-bronzovou-sosku-fotoaparatu-175940cz


více na

Sony uvádí na trh výkonný mobilní projektor 
v kapesní velikosti
Společnost Sony oznámila příchod ultra přenosného mobilního projektoru MP-CD1 na evropský trh.

 

 Do ruky skvěle padnoucí - MP-CD1 projektor zvládne promítat ve velikosti až 120 palců (cca 305 cm), stačí vzdálenost 3,5 m 

od plátna. Tento skutečně všestranný přístroj vážící pouhých 280 g, okamžitě přemění stěnu v zasedací místnosti, hotelu či na 

dovolené na velkou obrazovku. Pracuje tiše. Je skvělým doplňkem mobilního telefonu, notebooku či tabletu doma i na cestách. 

Perfektně se hodí pro obchodní prezentace, hraní her, venkovní akce nebo třeba filmové večery s rodinou.

více na

Martin Stranka byl vyhlášen vítězem české národní ceny v soutěži Sony World Photography Awards 2018.

 

Stranka, samouk a profesionální fotograf žijící v Praze, zvítězil se svou fotografií nazvanou Until You Wake Up. Dílo bylo 

vybráno odbornou porotou jako nejlepší jednotlivý snímek pořízený českým fotografem, který byl přihlášen do soutěžního 

ročníku 2018.

 

Soutěž Sony World Photography Awards, kterou pořádá Světová fotografická organizace (World Photography Organisation), 

je jednou z nejrozmanitějších fotografických soutěží. Do 11. ročníku byl přihlášen rekordní počet fotografií z více než 200 

zemí a regionů. Ty představují jedny z nejlepších fotografií současnosti, které v uplynulém roce vznikly.

Sony World Photography Awards 2018
- nejlepší český fotograf

http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/sony-world-photography-awards-2018-nejlepsi-cesky-fotograf-175915cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/sony-uvadi-na-trh-vykonny-mobilni-projektor-v-kapesni-velikosti-175941cz
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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
Jediná kniha, která vás krok pro kroku provede fotografováním 

s digitální zrcadlovkou a přesně popíše všechny její funkce.

více na

Transcend StoreJet 25M3 nyní v provedení 
slim

Až 2 TB paměti a kompaktní konstrukce se zvýšenou odolnosti proti otřesům.

Firma Transcend rozšiřuje nabídku 2,5pálcových externích disků o nové 

modely StoreJet 25M3S a 25M3G v kompaktních a elegantních pouzdrech. 

Jejich rozměry jsou 13 cm délky, 8,1 cm šířky a pouhých 1,6 cm tlouštíky.

 

Mobilní pevné disky Transcend StoreJet 25M3S (v barevném provedení 

armádní zelená) a 25M3G (v šedém odstínu) se vyznačují mimořádnou 

odolností proti vnějším vlivům nebo pádům. Konstrukce zařízení 

obsahuje pryžovou protiskluzovou podložku, pod níž je umístěn 

zesílený kryt a odpružení a disku. Disky splňují standardy americké 

armády (MIL-STD-810G METH 516.6 Proc. IV). Od předchozí generace 

se StoreJet 25M3S a 25M3G odlišují rozměry a jsou o 1,6 mm kratší 

a o 3 mm tenčí.

Nosiče jsou vybaveny portem USB 3.1 první generace. 

Nabízí kapacitu až 2TB, což umožňuje uložit až 880 hodin 

videozáznamu v DVD kvalitě, přes 32 000 hodin digitální 

hudby a přes 970 000 fotografií s vysokým rozlišením.

 

Plug and Play technologie umožňuje okamžité připojení 

disku. Speciální tlačítko na pouzdru umožňuje opětovné 

připojení nosiče, aniž by bylo nutné ho odpojit od 

portu USB. Tlačítko má také druhou funkci, a to 

zapnutí zálohování dat. V tomto případě je nezbytné 

nainstalovat aplikaci Transcend Elite, která podporuje 

správu dat a nabízí mimo jiné šifrování souborů 

nebo synchronizaci zvolených adresářů. Další 

aplikace doporučena firmou Transcend je RecoveRx 

umožňující obnovení dat. Software lze zdarma 

stáhnout z webových stránek výrobce.

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/transcend-storejet-25m3-nyni-v-provedeni-slim-175914cz
http://www.idif.cz/e-shop/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-167701cz


Nikon Photo Gallery uvádí od 19. dubna 2018 pro veřejnost výstavu fotografií Luďka Vojtěchovského – Aranžovaná zátiší.

 Luděk Vojtěchovský se narodil v roce 1959 v Čáslavi. Začínal jako reprodukční fotograf ve Východočeských tiskárnách, později působil jako fotograf 
Krajského střediska Státní památkové péče v Pardubicích.

Luděk Vojtěchovský absolvoval celkem přes 130 výstav po celém světě. Je členem fotografické skupiny Outside3 a obdržel několik medailí FIAP.

Již jen měsíc zbývá do uzávěrky soutěže barevné fotografie „O cenu Karla 
Schinzela“.

Snímky v kategoriích „Příroda“, „Reportáž, dokument“ nebo „Volné téma“ lze 
do soutěže zasílat do 14. 4. 2017.

Vyhodnocení fotografií odbornou porotou proběhne o dva týdny později a 
vybrané, nejen vítězné snímky, budou v průběhu května až srpna vystavené ve 
Středisku volného času v Rýmařově.

Výstava fotografií Luďka Vojtěchovského

Soutěž barevné fotografie
„O cenu Karla Schinzela“ 

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:
Kde se koná výstava fotografií Luďka Vojtěchovského?

a)    Obecní Dům
b)    Nikon Photo Gallery 
c)    Kino Sokol - Nymburk 
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HLEDÁM PRÁCI

  ID grafik - externě

  DTP operátor

  DTP pracovník/grafik praxe 12 let

  GRAFICKÉ PRÁCE JAN ŠUSTR

NABÍZÍME PRÁCI

  Hledáme pečlivého a zkušeného 
grafika/čku

  Grafik - Jsme fér

  Expedient-Logistik

  Operátor CTP – prepress a výroba 
tiskových forem

BAZAR - PRODÁVÁM

  Plotter MIMAKI C Goex

  MIMAKI JV3-160 SP

  MacBook Pro 15“ 2.4GHz

  Macbook Pro 15 retina mid 2015

BAZAR - KUPUJI

  Rip software

  Koupím Xerox Phaser 7760

  Koupím Koupím objektiv Pentax smc 
DA SDM 50-135/2,8 ED IF

  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).

Už se těším na další číslo, jen tak dál.

Alex/Ostrava

Skvělé články a návrhy na výstavy, děkuji

Ondra/Plzeň

Super čtení a zajímavé vystavy. Děkuji.

Martin/Praha

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Iveta Rýnská 

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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



