
Novinka přímo z ráje mezi průvodci Fripita! 
Praha, 2. září 2015 

Řada foto průvodců, které  nabízí česká aplikace Fripito, se rozrostla o průvodce 
Českým rájem. Novinka je ke stažení až do 13. září s 50% slevou. Autorem průvodce 
i fotografií je fotograf a cestovatel Václav Bačovský.

Nádhernou krajinu nedaleko hlavního města Prahy tvoří pískovcové skály a věže, 
soutěsky, kopce i hluboká údolí, rozsáhlé lesy, rybníky, mokřady nebo třeba také naleziště 
drahých kamenů. V regionu najdeme kulturní poklady jako zámky, hrady a jejich ruiny a 
zříceniny, zachovalá historická města a vesnice či prvky krajinné architektury. Autor 
průvodce, fotograf a cestovatel Václav Bačovský pak přidává své tipy na ubytování, 
dopravu i fotograficky zajímavé lokality.

Více než 80 fotografií s GPS polohou přiblíží ta nejzajímavější místa Českého ráje a každá 
z fotek obsahuje v komentáři osobní tipy autora na nejlepší denní dobu s vhodným 
světlem pro fotografování i na nastavení fotoaparátu. Veškerý obsah, včetně map, je po 
zakoupení k dispozici offline.

Průvodce “Český ráj” bude do 13. září 2015, v rámci svého uvedení, ke 
stažení za limitovanou cenu 2,99 USD v AppStore i Google Play. 

Zájemci si mohou v aplikaci zakoupit také další průvodce např. Island, Azory, Prahu, Jihoafrickou 
republiku, České Švýcarsko, Kanárské ostrovy, Paříž, Londýn, New York, Madeiru, Filipíny, Dubaj 
nebo Bolívii. Zdarma pak mají možnost nahlédnout do připravovaných průvodců jako třeba 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 8,99 $.

Autorem průvodce je Václav Bačovský 
Václav ve svém profesním životě kombinuje své velké vášně: fotografování, cestování, sport a 
zájem o mezinárodní dění. Díky práci pro německou nadaci Friedrich Naumann Stiftung, kde 
působí jako projektový manažer, procestoval velkou část Evropy. Vedle toho působí jako lektor 
(Univerzita Karlova) a tenisový trenér. Fotografem se stal v roce 2008, nikoli však po nákupu své 
první zrcadlovky, ale po absolvování fotogramového workshopu. Malování světlem na filmový 
materiál a sestrojení svého prvního analogového fotoaparátu z krabice od bot mu otevřelo nový 
svět. Fotografování naprosto propadl a to zejména krajinářské fotografii. Skrze tuto vášeň 
procestoval spoustu zemí na pěti kontinentech. Profesně se Václav věnuje produktové fotografii, 
focení eventů a psaní fotografických průvodců, ve volném čase má vedle krajinářské fotografie 
nejraději makro, abstraktní tvorbu a focení architektury v infračerveném spektru. O fotografování 
jakožto kreativní činnosti bloguje spolu se sestrou Eliškou Pivrncovou na webu krasnesvetlo.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
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