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KURZY:

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít 
krásné fotografie, ZAČÍNÁME

AKT - ateliérová fotografie

PENTAX K-1

Xerox High Fusion

Nový Tamron ultra-teleobjektiv

FUJIFILM X-E3

Nové kompaktní kamery od SONY



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 51 690 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


Nový inkoust High Fusion společnosti Xerox změní ekonomiku komerčního inkoustového tisku.

Inkoust High Fusion umožňuje tisknout přímo na natíraná offsetová média a přináší příležitosti pro výrobu nových typů tiskových zakázek.

 

U mnoha komerčních tiskáren byly úspory nákladů dosažené inkoustovými technologiemi setřeny náklady na speciální povrchovou úpravu 

papíru před či po tisku nebo nutností nákupu speciálního papíru pro inkoustový tisk. Situace se změnila po uvedení inkoustového digitálního 

tiskového stroje Xerox Trivor® 2400 na trh. Nový inkoust společnosti Xerox High Fusion v kombinaci s tiskovým strojem Trivor 2400 umožňuje 

kvalitně tisknout přímo na natíraný offsetový papír bez nutnosti jakékoliv speciální povrchové úpravy.

„Tato novinka znamená další výrazný krok na cestě k inkjetovému tisku. Nové možnosti, výrazná úspora nákladů a zjednodušení tiskového 

procesu. To vše při stále se zvyšující kvalitě jsou dalšími body pro digitalizaci tisku,“ uvedl Petr Jetel, produktový manažer Xerox ČR.

Xerox High Fusion

více na

více na

Nový Tamron ultra-teleobjektiv
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.

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/xerox-high-fusion-175341cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/novy-tamron-ultra-teleobjektiv-175303cz


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

FUJIFILM představuje nový ultrakompaktní fotoaparát FUJIFILM X-E3 s vynikající kvalitou obrazu a lepší ovladatelností. Přístroj je 

vybaven procesorem X-Processor Pro, který zaručuje nejlepší reprodukci barev ve své třídě, a to jak u snímků, tak u videí v kvalitě 

4K.

Ideální pro fotografy, kteří chtějí svoje snímky nahrávat přímo do svého smartphonu nebo tabletu.

 

X-E3 je vybaven snímačem APS-C 24,3 MP X-TransTM ※1 CMOS III a vysokorychlostním obrazovým procesorem X-Processor Pro. 

X-E3 je prvním modelem v řadě X, který nabízí možnosti bezdrátové komunikace s technologií Bluetooth®※2 s nízkou spotřebou 

energie. Fotoaparát tedy můžete spárovat se smartphonem nebo tabletem a poté na něj snadno přenášet pořízené snímky 

s minimální spotřebou energie. LCD displej na zadní straně fotoaparátu má statický dotykový panel, který podporuje funkce 

dotykového fotografování, dotykového AF a volbu oblasti zaostření. X-E3 dále nabídne zbrusu novou „dotykovou funkci, která 

umožňuje ovládání gesty (např. zoom dvěma prsty) a usnadňuje tak dotykové ovládání přístroje. Algoritmus automatického 

ostření byl upraven, aby mohl fotoaparát přesněji ostřit při sledování pohyblivého objektu. Špičkový design modelu X-E3 spolu s 

jeho praktičností a funkční elegancí - to vše tvoří dohromady kompaktní fotoaparát, který je „radost mít a pracovat s ním“.

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/fujifilm-x-e3-175340cz
http://www.idif.cz/e-shop/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-167701cz


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.

Společnost Sony představila tři nové 4K HDR¹kamery: XDCAM® 

PXW-Z90, NXCAM ®HXR-NX80 a Handycam® FDR-AX700. 

Všechny tři kompaktní kamery jsou vybaveny průlomovým 

systémem ostření Sony Fast Hybrid AF a kombinují rychlou a 

spolehlivou funkci autofokusu (AF) přizpůsobenou natáčení videa 

s jednopalcovým vrstveným obrazovým snímačem Exmor RS CMOS, 

který zajišťuje úchvatnou čistotu obrazu a disponuje množstvím 

univerzálních funkcí pro natáčení. Všechny nové videokamery 

podporují snadnou práci s HDR (vysoký dynamický rozsah). 

Umožňuje uživatelům vytvářet úchvatná videa v HDR s minimální 

nutností postprodukce, takže se skvěle hodí pro velké rozpětí 

tvorby a různé typy použití.

 

Systém ostření Fast Hybrid AF zajišťuje během natáčení vysoce 

přesné ostření a sledování během natáčení. To je možné díky 

273 bodům AF fázové detekce, které pokrývají přibližně 84 % 

plochy záběru, velmi hustě rozmístěným ostřícím bodům a nově 

vyvinutému algoritmu autofokusu. Tím se snižuje náročnost 

ostření, zvláště je-li třeba přesné ostření při natáčení filmů ve 

formátu 4K. V režimu natáčení filmu (movie recording mode) 

ukazují objevující se políčka fázové detekce AF zaostřenou 

oblast a umožňují uživateli jednoduše sledovat, který objekt je 

zaostřený. Nové videokamery dostaly OLED hledáček s vysokým 

rozlišením (OLED typu 0,39, 2 359k bodů) a pokročilé ovládání 

prostřednictvím dotykové obrazovky s velkým 3,5 palcovým LCD 

displejem (1 555k bodů). To uživatelům umožňuje rychle změnit 

zaostření z jednoho objektu na druhý, zatímco parametry AF 

Drive Speed, sledování rozsahu Tracking Depth Range a Subject 

Switching Sensitivity je možné dohromady nakonfigurovat tak, 

aby vyhovovaly různému obsahu a odlišným stylům.

Nové videokamery podporují nahrávání ve formátu 4K HDR¹ 

s HLG (Hybrid Log-Gamma) a zajišťují plynulou práci s HDR. To 

umožňuje omezit nutnost postprodukce a vytvářet vysoce kvalitní 

obsah v HDR kvalitě bez úprav, které obvykle vyžadují špičkovou 

techniku a specializované znalosti. Tyto modely mimo jiné nabízejí 

také následující klíčové technologie, které podporují jejich 

univerzálnost při natáčení:

4K²full-pixel readout bez slučování pixelů svyužitím 

zdokonaleného obrazového procesoru BIONZ XTM

Natáčení v Super Slow Motion rychlostí až 960fps , které je 

vkategorii kompaktních kamer špičkou, a nahrávání v Slow & 

Quick Motion Full HD rychlostí až 120fps

Profily S-Log3/S-Gamut3 umožňují uživatelům libovolně tvořit a 

pracovat sobrazem

29 mm (35EQ) širokoúhlý objektiv ZEISS® Vario-Sonnar T* nabízí 

12x optický zoom a 18x Clear Image Zoom

Menší zkreslení obrazu („rolling shutter“ efekt) při natáčení 

objektů vpohybu ve srovnání sběžnými modely

více na

NOVÉ KOMPAKTNÍ KAMERY OD SONY

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/nove-kompaktni-kamery-od-sony-175302cz


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

  Grafička + dtp

  Copywriting

  Grafik - 13 let praxe - externí 
spolupráce

  Webdesigner - 13 let praxe - externí 
spolupráce

NABÍZÍME PRÁCI

  Grafik

  Knihař maloformátového digitálu

  Grafik / Grafička

  Vekloplošný tisk / řezací plotr

BAZAR - PRODÁVÁM

  Adobe CS6 Design and Web Premium

  Balící stroj Modular 978349, Tunel 
Minipack 979409

  Velkoplošná tiskárna JV3-160SP

  Co2 laserová gravírka

BAZAR - KUPUJI

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

  Koupím-řezačku-plotr-laminátor

  LG RCT 689 H

  tisk + ořez

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.

Jsem ráda, že se IZIN zase po prázdninách 
vrátil.

Anežka/Hradec Králové

Na IZIN se vždy těším.

Aleš/Brno

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

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



