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Slavnostní vyhlášení 17. ročníku 

proběhne 22.6.2020 v Czech Photo 

Centre.

 

APF ČR cenu uděluje v těchto 

kategoriích:

Osobnost české fotografie za rok … 

určena fotografovi, fotografickému 

pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi 

fotografie, galeristovi či vydavateli, 

který v průběhu kalendářního roku, 

tedy od 1.1. do 31.12. …, zásadním 

způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji 

nebo propagaci české tvůrčí fotografie 

u nás či v zahraničí.

 

Osobnost české fotografie – za 

dlouhodobý přínos fotografií 

určena fotografovi, fotografickému 

pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi 

fotografie, galeristovi či vydavateli, 

který dlouhodobě, zásadním 

způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji 

nebo propagaci české tvůrčí fotografie 

u nás či v zahraničí.

 

Osobnost české fotografie za rok 2020 

– do 30 let Cena OOA-S a APF je určena 

fotografovi, studentu fotografie, 

fotografickému pedagogovi, 

kurátorovi, teoretikovi fotografie, 

galeristovi či vydavateli do 30 let, 

který v průběhu kalendářního roku, 

tedy od 1.1. do 31.12. daného roku 

nepřekročil věk 30 let a zásadním 

způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji 

nebo propagaci mladé české tvůrčí 

fotografie u nás či v zahraničí. 

Osobnost české fotografie do 30 let 

obdrží finanční cenu ve výši 30.000,– 

Kč. Druhý v pořadí bude odměněn 

archivačními papíry FOMEI pro 

inkoustový tisk v hodnotě 7.000,– Kč. 

Třetí v pořadí obdrží poukaz na výrobu 

fotografií na unikátním fotomateriálu 

Chromaluxe od laboratoře Thalia Picta 

v hodnotě 5.000,– Kč.

OSOBNOST ČESKÉ
FOTOGRAFIE 2019

Asociace profesionálních fotografů České republiky /APFČR/ vyhlašuje od roku 2003 ceny 
Osobnost české fotografie. Jejím smyslem je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, 
zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v 
oblasti tvůrčí fotografie.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 53 205  odběratelům

https://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/osobnost-ceske-fotografie-2019-177966cz


První 16mm je vysoce výkonný 

širokoúhlý objektiv. Má minimální 

zaostřovací vzdálenost 25 cm a váží 

415 g. V prodeji bude za necelých 

11.000,- Kč.

 

Druhý 30mm má obrazovou kvalitu 

objektivů řady Sigma Art, ale s velikostí 

a hmotností řady Contemporary. Nabízí 

minimální zaostřovací vzdálenost 30 

cm a váží 280 g. Bude se prodávat za 

něco málo přes 8.000,-Kč.

Sigma přichází s triem nových 
objektivů

Společnost Sigma oznámila uvedení tří nových objektivů pro fotoaparáty L-mount APS-C: 
16 mm, 30 mm a 56 mm DC DN Contemporary, všechny s f/1,4.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/sigma-prichazi-s-triem-novych-objektivu-177967cz


Každá část Travel Tripod byla navržena 

úplně od začátku tak, aby vznikl nejlépe 

přenosný stativ (ve složeném stavu 

má průměr láhve na vodu) – aniž byla 

negativně ovlivněna jeho výška, stabilita 

nebo nosnost. Travel Tripod lze sestavit i 

složit výrazně rychleji než běžné stativy 

a práce s ním je jednodušší. Umožňuje 

připevnit mobilní telefon a má spoustu 

dalších promyšlených detailů pro 

snadnější ovládání. Navíc je to stativ pro 

život na cestách – velmi odolný, 100% 

servisovatelný a s doživotní zárukou 

Peak Design.

PROFESIONÁLNÍ STABILITA A VÝBAVA 

PRO NÁROČNÉ PODMÍNKY

Maximální zatížení 9kg, optimalizováno 

pro full-frame DSLR + teleobjektivy

Stabilita a tlumení otřesů srovnatelné 

nebo lepší v porovnání se stativy stejné 

kategorie

Protiskluzové otřesy tlumící gumové 

koncovky nohou

Integrovaný hák na zavěšení zátěže

„Low“ a „Inverted“ režimy umožňují 

umístění fotoaparátu pár cm na zemí

Očka pro připevnění kotviček a Peak 

Design popruhů

Prémiové měkké přepravní pouzdro na 

zip navržené týmem, který stojí za všemi 

Peak Design batohy a taškami.

INTUITIVNÍ ERGONOMICKÁ HLAVA

3směrová kulová hlava s hladkým 

chodem

Jediný nastavovací prstenec. Žádné 

velké nebo matoucí knofl íky a páčky

Kompatibilní se všemi PD destičkami a 

většinou destiček Arca

Odnímatelné kolíčky pro použití s 

většinou Arca-type L-brackets

Bublinková vodováha

Nový Travel Tripod od Peak 
Design

Společnost Peak Design uvedla do prodeje nový stativ Travel Tripod. Jedná se o profesionální 
cestovní stativ v kompaktním provedení. Umožňuje připevnit mobilní telefon a má spoustu 
dalších promyšlených detailů pro snadnější ovládání.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---profi-technika/novy-travel-tripod-od-peak-design-177968cz


Podle nejnovější aktualizace bude 20 MP 

fotoaparát vybaven:

IBIS

12fps mechanické a 20fps elektronické

Video 5K, 4K / 60p a 1080 / 120p

10bit natáčení videa

Systém AutoFocus identický s EOS R5

Duální sloty SD UHS-II

Detekce hlavy a zvířat

Žádný horní LCD

Identický 5M-dot EVF jako EOS R5

Přestože že má podle všeho fotoaparát 

nižší kvalitu než EOS R5 a nebude 

obsahovat snímání RAW videa, očekává 

se, že bude za mnohem dostupnější 

cenu. Nejnovější zvěsti říkají, že cena 

bude někde kolem 59.000,- Kč, což přímo 

konkuruje modelům Nikon Z6, Sony a7III 

a Panasonic S1.

Canon EOS R6 - další specifi kace
Canon oznámil, že modely EOS R5, EOS R6, šest objektivů a dva telekonvertory budou odhaleny 
přibližně 9. července. Nyní se na stránkách objevuje seznam uniklých specifi kací pro ten 
dostupnější z fotoaparátů EOS R6.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/canon-eos-r6-dalsi-specifikace-177970cz


MyHeritage slibuje nejlepší neuronovou 

síť pro vylepšování fotek.Funguje tím líp, 

čím horší fotku upravuje.

MyHeritage fotkám vrátí detaily, které 

na nich vinou stáří nebo špatné techniky 

ani nebyly. A funguje úchvatně.

Abyste mohli Photo Enhancer použít, 

budete muset mít na MyHeritage účet. 

Stačí i bezplatný, ale pak můžete nechat 

vylepšit jen 10 fotografi í, a ještě v nich 

bude vodoznak. K neomezenému použití 

si musíte zaplatit nejvyšší tarif nazvaný 

Kompletní, jenž momentálně stojí cca 

3500 Kč na rok.

MyHeritage říká, že Photo Enhancer je 

určen hlavně pro portréty a fotky skupin 

lidí. Ideálním materiálem jsou snímky, 

jimž chybí detaily kvůli rozostření nebo 

naopak velké míře šumu. Jestli jsou 

černobílé či barevné, na tom nesejde. 

Vylepšování trvá přibližně 10 sekund.

Krásnou fotku z rozmazané 
šmouhy vykouzlí umělá
inteligence MyHeritage

Nejznámější genealogická síť MyHeritage se snaží zachovat nejen textové záznamy o našich 
předcích, ale také historické fotografi e. Ty navíc dokáže díky neuronovým sítím vylepšit a 
vdechnout jim nový život.

více na

https://www.grafika.cz/rubriky/software/krasnou-fotku-z-rozmazane-smouhy-vykouzli-umela-inteligence-myheritage-177971cz


Výstava World Press Photo 2020 

VÝSTAVA

I přes komplikace spojené s pandemií koronaviru přiváží Czech Photo aktuální 63. ročník 
výstavy World Press Photo do Prahy. Staroměstská radnice je první destinací, kam výstava 
zamířila po úvodní výstavě v Amsterdamu.

Letos tuto světovou přehlídku doplní přední české reportérky a reportéři výstavou 
Koronavirus – Život v nouzovém stavu na téma koronaviru v naší republice.

více na

https://www.fotografovani.cz/novinky/vystavy/vystava-world-press-photo-2020-177969cz
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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 grafi k

  hledam praci DTP/grafi k

  Grafi k/DTP pracovník - příprava pro 
fl exotisk

NABÍZÍME PRÁCI

  Externí - Grafi k/Webdesignér

  Hledáme operátora CTP

  Grafi k/DTP pracovník - příprava pro 
fl exotisk

  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 fotografi cké kurzy Vás nejvíce zajímají? 

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

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

c) Grafi cké (úprava fotografi í grafi ckým programem) 

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

Nacházím zde neustále samé super novinky.

Zdenek/Písek

Fajn tip na nový foťák.

Alena/Praha

Zajímavé foto výstavy.

Josef/Jíčín

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

OHLASY

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



