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Zeiss představil unikátní 
profesionální kompakt ZX1

Adobe představilo nový 
nástroj, pomocí kterého lze 
snižovat věk nebo měnit 
emoce

Canon se pravděpodobně 
chystá představit EOS R se 
senzorem APS-C



Jak hlasovat? Můžete udělit 1 až 3 

hlasy. Klikněte na vybranou fotografii, 

sjeďte na konec článku, opište 

kontrolní kód a odešlete tak svůj hlas 

svému favoritovi, případně favoritům.

 

Mezinárodní porota vybrala 

nominované snímky ve fotografické 

soutěži Czech Press Photo. Soutěžilo 

se v sedmi fotografických kategoriích. 

Hodnotilo se více jak pět tisíc 

přihlášených fotografií od 288 autorů 

z Česka a Slovenska. V nominacích 

dominovalo téma pandemie 

koronaviru.

 

Fotografie roku bude vyhlášena 

společně s výsledky v jednotlivých 

žánrových kategoriích na slavnostním 

ceremoniálu 2. prosince v Národním 

muzeu. Forma ceremoniálu bude 

upřesněna podle příslušných nařízení 

vlády. Výstava fotografií Czech Press 

Photo 2020 začne pak následující rok v 

březnu v Národním muzeu a potrvá do 

října. Na nominanty se můžete podívat 

v obsáhlé fotogalerii.

Czech Press Photo - kdo vyhraje v roce 
2020? Letošním nominacím vévodí 

pandemie
Hlasujte o čtenářsky nejoblíbenější fotografii letošních finalistů 26. ročníku Czech Press 
Photo! Do 19. 11. můžete dát hlas své nejoblíbenější fotce.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 58 341  odběratelům

https://www.fotografovani.cz/novinky/czech-press-photo-kdo-vyhraje-v-roce-2020-letosnim-nominacim-vevodi-pandemie-178170cz


A právě druhá jmenovaná společnost 

přitáhla pozornost opravdových 

fajnšmekrů, protože po letech 

slibů konečně představila svůj nový 

model ZX1 a otevřela možnost jeho 

předobjednávek.

 

Specifikace tohoto veskrze unikátního 

fotoaparátu známe už z roku 2018 s 

tím, že jeho autoři slíbili, že přístroj 

bude k dispozici v roce 2019. Na 

slib značky se pomalu zapomnělo a 

mnoho skeptiků jej považovalo za 

mrtvý projekt, který pouze společnost 

Zeiss oficiálně neukončila. Nyní je 

však konečně tady a může si jej 

předobjednat každý. Tedy každý, 

kdo by byl ochotný dát za digitální 

fotoaparát 6000 dolarů.

 

Jedná se totiž o velmi specifický 

přístroj. Svou konstrukcí jde vlastně 

o kompaktní fotoaparát, který je 

vybaven Full Frame snímačem s 

rozlišením 37 megapixelů. Objektiv 

je technicky vycizelovaný s 35mm 

ohniskem a světelností f/2.

 

Fotoaparát na první pohled zaujme 

minimem ovládacích prvků – kromě 

spouště a vypínacího tlačítka jsou jen 

základní voliče na úpravu clony, času 

závěrky a citlivosti čipu. O zbytek se 

pak postará velký dotykový displej 

s úhlopříčkou 4,3 palce. V systému 

fotoaparátu běží speciální verze 

systému Android a součástí jeho 

výbavy je speciální verze populárního 

programu na pokročilé úpravy 

fotografií Adobe Lightroom.

Zeiss tímto fotaparátem vstupuje do 

kategorie, jež si až doposud pro sebe 

usurpovaly modely Sony RX1. Ty jsou 

však o polovinu levnější. To, jestli se 

Zeiss na trhu prosadí, ukáží první testy, 

které ukáží kvalitu optiky i plynulost 

a funkčnost systému. Rozhodně 

však už nyní víme, že ZX1 nebude 

mainstreamovým přístrojem.

Zeiss představil unikátní profesionální 
kompakt ZX1

Ve světě fotografické techniky jsou značky, které jsou známé a obdivované, ačkoli nechrlí 
nové fotoaparáty každý druhý rok. Jedná se například o legendy jako Leica nebo Zeiss.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/zeiss-predstavil-unikatni-profesionalni-kompakt-zx1-178168cz


Přestože omlazování osob na fotografiích 

nebo změna jejich výrazu je možná už 

dlouho, celý proces vždy trval delší dobu 

a bylo k němu zapotřebí mít znalosti 

o nejrůznějších nástrojích pro úpravy 

fotografií. Zdá se ale, že tyto doby jsou 

pomalu pryč. Společnost Adobe totiž 

nyní v rámci oblíbeného programu 

Photoshop představila nástroje, pomocí 

nichž lze změnit věk či výraz osoby na 

obrázku pomocí několika málo kliknutí.

 

Novinka je dostupná s nejnovější 

aktualizací Photoshopu verze 22.0. Právě 

tato verze s sebou přináší řadu funkcí, 

které využívají umělou inteligenci. 

Kromě funkcí pro úpravu lidských 

tváří (které Adobe souhrnně nazývá 

„neural filters“, „neurální filtry“), mezi 

nimi najdeme i některé, které již byly 

dostupné dříve – např. nahrazení oblohy 

či zdokonalený výběr.

 

Neurální filtry zahrnují řadu 

jednoduchých překrytí a efektů, ale také 

nástroje, které umožňují hlubší úpravy, 

a to především portrétních fotografií. 

Mezi ně patří již zmíněná úprava věku či 

výrazu obličeje, což zahrnuje například 

zvýraznění úsměvu, ale i překvapivého 

či hněvivého výrazu. Intenzitu těchto 

emocí lze nastavit jednoduchým 

tažením posuvníku. Mimo to lze osobám 

sundávat brýle nebo vyhladit nejrůznější 

defekty kůže. Spíše kuriózní funkce vám 

například také umožňuje přenést make-

up z jedné osoby na druhou.

Adobe představilo nový nástroj, 
pomocí kterého lze snižovat věk

nebo měnit emoce
Společnost Adobe představila nový nástroj, pomocí kterého lze snadno osobě na fotografii snižovat 
věk nebo měnit emoce.

více na

https://www.grafika.cz/rubriky/photoshop/adobe-predstavilo-novy-nastroj-pomoci-ktereho-lze-snizovat-vek-nebo-menit-emoce-178166cz


Nyní je jisté, že na konci roku 2021 

představí fotoaparát s RF senzorem.

 

Společnost Canon nyní potvrdila, že 

tento fotoaparát je na cestě a má se za 

to, že tento R7 - jeho pravděpodobný 

název - bude podobný EOS R6. Vzhledem 

k tomu, že automatické zaostřování na 

R5 může údajně zvýšit rychlost pořízené 

fotografie z 30% na 90%, budou 

fotografové přírody a sportu touto 

zprávou nadšeni, stejně jako fanoušci 

EOS 7D Mark II.

 

APS-C by mohl přispět k některým 

zajímavým specifikacím videa, protože 

přirozeně bude generovat méně tepla 

než snímače Full Frame v modelech R5 a 

R6.

Canon se pravděpodobně
chystá představit EOS R 

se senzorem APS-C
Od té doby, co společnost Canon oznámila, že vyvine novou řadu bezzrcadlovek, se objevily 
otázky, zda bude k dispozici verze APS-C.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/canon-se-pravdepodobne-chysta-predstavit-eos-r-se-senzorem-aps-c-178171cz


Výstava O lásce

VÝSTAVA

Výstava O lásce je prvním veřejným představením výtvarného díla Siegfrieda Herze, jeho 
maleb, kreseb, fotografií i videa.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vystava-o-lasce-178169cz
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SOUTĚŽ INZERCE

ANKETA

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve 
standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat? 

a)      22x30cm
b)      30x21cm
c)      40x30cm
d)      45x60cm

HLEDÁM PRÁCI

  DTP operátorka – dlouhodobá praxe

  Externí grafik

  hledam praci DTP/grafik

  Grafik/DTP pracovník - příprava pro 
flexotisk

NABÍZÍME PRÁCI

  Externí - Grafik/Webdesignér

  Hledáme operátora CTP

  Grafik/DTP pracovník - příprava pro 
flexotisk

  Operátor - předtisková příprava / 
digitální tisk

BAZAR - PRODÁVÁM

  Laserová tiskárna Konica Minolta set 
bizhub C353 GATE

  tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA 
PRODEJ

  Saturn 1526

  MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space 
Gray Touchbar CZ

BAZAR - KUPUJI

  Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000

  LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6

  OKI 7411WT

  Stohová řezačka DUMOR 450Z

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).

Zajímavé články každý týden.

Alena/ Karlovy Vary

Pěkné výstavy.

Lukáš/Praha

Děkuji za newsletter.

Radek/Brno

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY


