
Krásy Českého Švýcarska v novém průvodci aplikace Fripito!

Praha, 5. května 2015

Nejnovějším přírůstkem na seznamu celosvětových průvodců aplikace Fripito je 
fotoprůvodce krajinou Českého Švýcarska, který je ke stažení až do 12. května s 50% 
slevou. Autorem průvodce i fotografií je známý fotograf divoké přírody Ondřej Prosický, 
držitel jedné z hlavních cen soutěže Czech Press Photo 2012 a účastník finále prestižní 
fotografické soutěže BBC Wildlife Photographer of the Year 2007.

Bezplatná aplikace Fripito, která je k dispozici v AppStore i Google Play, nabízí všem fotografům a 
cestovatelům nového foto průvodce. Kromě osobních praktických tipů od autora přináší i obecně 
turistické informace o zajímavých lokalitách nebo offline mapy a 50 exkluzivních fotografií s GPS 
polohou.

Autorem průvodce je zkušený fotograf Ondřej Prosický, milovník divoké přírody, který oblast 
Českého Švýcarska fotografuje již deset let a spolupracuje také s národním parkem České 
Švýcarsko. V průvodci se podělí o bohaté zkušenosti z fotografování jedinečné polabské přírody 
představí ze svého pohledu známá místa jako Mariina a Vylemínina vyhlídka, Jetřichovice, 
Studenec, Pravčickou bránu, údolí řeky Kamenice, Růžový vrch a mnoho dalších. 
Jeho fotografická i praktická doporučení vyplývající z dlouholetých zkušeností poradí i s dopravou, 
ubytováním nebo parkováním.

Průvodce “České Švýcarsko” bude první týden, v rámci svého uvedení, ke stažení za limitovanou 
cenu 3,99 USD (nabídka je platná do 12. května 2015).

Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. Island, Londýn, New York, Madeira, 
Kanárské ostrovy, Filipíny nebo Bolívie. Zdarma pak mají možnost nahlédnout do připravovaných 
průvodců jako třeba Paříž, národní parky USA apod, Japonsko, Izrael, Botswana, Namíbie a 
mnoho dalších.

Aplikace nabízí dva druhy průvodců podle obsahu. Typ “Inspirace” přináší kromě praktických 
informací a tipů na zajímavá místa také padesátku fotografií s přesnými technickými informacemi, 
jak byla fotografie vyfocena a s radami, kdy se na místo vydat, na co nezapomenout nebo čeho se 
vyvarovat. Typ “Fotoprůvodce” nabízí kromě toho všeho i přesný denní program celého pobytu. 
Zdarma si lze stáhnout průvodce typu “Připravujeme,” kde uživatel získá základní popis 
připravovaného průvodce a deset ukázkových fotografií včetně rad a tipů. Cena jednotlivých 
průvodců se podle obsahu pohybuje od 3,99 $ do 9,99 $.

Autor průvodce Ondřej Prosický
Autor studoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Vysoké škole báňské v 
Ostravě. Od cest za aktivními sopkami a studia odlehlých národních parků se v roce 2004 dostal 
až k intenzivnímu fotografování divoké přírody. 
Ve své tvorbě se zaměřuje na fotografování živé přírody. Na snímcích chce nápaditě zaznamenat 
chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Při cestách za přírodou navštívil většinu míst 
kontinentální Evropy, jižní Atlantik, Arktidu, Afriku, Asii a do tropických oblastní Střední a Jižní 
Ameriky se vrací fotografovat zvířata každoročně. V Česku se kromě fotografování intenzivně 
věnuje popularizování živé přírody a upozorňuje na problémy spojené s rozmachem fotografování 
přírody nejen v chráněných oblastech a národních parcích.
Fotografických cest do Národního parku České Švýcarsko podnikl v posledních 10 letech stovky, 
ať za fotografování zvířat nebo, ve výjimečným podmínkách, kvůli fotografování úchvatné krajiny. 
K jeho klientům patří nakladatelství a vydavatelé časopisů, reklamní agentury i správy národních 
parků. V roce 2006 navázal těsnou spolupráci s českým zastoupením firmy Canon, která jej při 



jeho fotografických cestách aktivně podporuje. Své zkušenosti pravidelně publikuje v článcích a na 
přednáškách.
Autor organizuje fotografické workshopy v České republice i v tropech Střední Ameriky, kterých se 
již zúčastnilo přes čtyři stovky fotografů. Má za sebou tři desítky autorských výstav a k jeho 
největším úspěchům patří účast ve finále prestižní fotografické soutěže Wildlife Photographer of 
the Year. Členem Asociace profesionální fotografů České republiky je od roku 2009.  
V květnu 2011 udělila Evropská federace profesionálních fotografů Ondřejovi Prosickému titul QEP 
(Qualified European Photographer) v kategorii Wildlife Photography a v témže roce získal v 
Bruselu ocenění FEP European Landscape Golden Camera právě za fotografii z Českého 
Švýcarska. Nejnovějším oceněním je jedna z hlavních cen soutěže Czech Press Photo.

www.naturephoto.cz
www.natureart.cz

Zakladatelem projektu Fripito je Jan Březina, známý český fotograf, cestovatel, videocaster, 
novinář a certifikovaný lektor Apple a Adobe.  
 
Jan Březina  
Od roku 1999 aktivně provádí lektorskou, přednáškovou a osvětovou činnost. Je členem 
mezinárodních fotografických asociací PMAI a IPC. Je Adobe Certified Expert (ACE), Adobe 
Community Profesional (ACP), Apple Certified Trainer (ACT) a spoluautorem řady fotografických 
publikací. Od roku 2006 působí i jako průvodce a organizátor fotografických expedic, s kterými 
procestoval již šest kontinentů. Patří mezi přední české videocastery (Digit a 4Foto) a je 
zakladatelem a provozovatelem komunitního serveru Macforum.cz.V profesionální fotografické 
praxi se věnuje zejména portrétní, glamour a aktové fotografii. Ve volné tvorbě pak zejména 
krajinářské a cestovatelské fotografii.

Fripito Corp. je americká společnost založená koncem roku 2013 v Las Vegas v Nevadě. 
Kompletní vývoj aplikace probíhá v České republice.

Kontakty:  
www.fripito.com 
www.fripito.cz 
Email: info@fripito.com  
Facebook: @fripito   
Twitter: @fripito_news 
Instagram: @fripito  
Pinterest: @fripito  
Youtube: @fripito

http://www.fripito.com
http://www.fripito.cz

