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Anotace 

Tato práce se zabývá problematikou fotografování psů. Obsahuje optimální nastavení 

konkrétních hodnot na fotoaparátu DSLR Canon EOS 550D a na objektivech Canon zoom 

Lens EF-S 18-135mm 1:3,5-1:5,6 IS a Canon Lens EF 50mm 1:1,4 USM pro fotografování 

psů. Dále jsou zde zmíněna pravidla kompozice a úpravy obrázků v editoru Zoner Photo 

Studio 16. V práci jsou pro názornost pouţity ukázky několika fotografií pořízených autorem. 
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       Obrázek č. 1                 Obrázek č. 2                                Obrázek č. 3 

Obrázky č. 1 aţ č. 3 staţeny ze stránky: http://www.trustedreviews.com/ 

1. Úvod 

Jiţ několik let se zabývám fotografováním různých objektů, přírody, makrofotografií, 

astrofotografií a v poslední době zejména psů na závodech agility. Největší počet 

rozmazaných fotografií mám právě ze závodů agility
1
. Rychle se pohybující psy není zcela 

jednoduché zaostřit. Se svými staršími kompaktními digitálními fotoaparáty není ani moţné 

v dostatečném předstihu stisknout spoušť tak, aby na fotografii nebyl jen ocas odbíhajícího 

psa. Pro fotografování na závodech tedy pouţívám digitální zrcadlovku (DSLR - Digital 

Single-Lens Reflex camera) Canon EOS 550D (viz. obrázek č. 3) s objektivy Canon zoom 

Lens EF-S 18-135mm 1:3,5-1:5,6 IS (viz. obrázek č.1) a Canon Lens EF 50mm 1:1,4 USM 

(viz. obrázek č.2) 

V této práci jsem se rozhodla komentováním svých snímků shrnout moje dosavadní 

poznatky o nastavení fotoaparátu. Zároveň zde uvádím praktické zkušenosti a rady některých 

profesionálních fotografů. Mým cílem je vytvořit jednoduchou příručku pro fotografování 

psů. 

  

                                                 

1
 Agility je sport, kde je cílem psovoda vést psa tak, aby ten co nejrychleji a bez chyb překonal všechny 

překáţky na trati v určeném pořadí. 
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2. Teoretická část 

Proces fotografie se dá rozdělit do tří částí. První je přípravná fáze. Tato fáze zahrnuje 

poznání prostředí, zmapování světelných podmínek, promyšlení fotografie a její kompozice, 

příprava objektů k focení atd. Druhá fáze je samotné „cvaknutí“, tedy přímá expozice, kdy 

fotograf volí nastavení přístroje a cvakne snímek tak, aby dosáhl nejlepšího a nejkvalitnějšího 

zachycení motivu. Kdyţ se mu to povede, nemá poté tolik práce s třetí fází, kterou je 

postprodukce. To je následná úprava snímku v počítači. Ta uţ by totiţ měla zahrnovat 

(v případě RAW vţdy vygenerování snímku) jen drobné úpravy kompozice ořezem, rovnání 

horizontu nebo svislic (proto se doporučuje fotit s lehkými přídavky na okrajích snímku), 

lehké retuše a také závěrečné úpravy tonality a barevnosti snímku. Na závěr se snímek doostří 

a provede se konečná konverze formátu a rozlišení podle způsobu publikování snímku.   

Běţně uţívaným typem fotoaparátu pouţívaného k focení psů je zrcadlovka. Ve své 

práci se tedy zabývám moţnostmi nastavení právě tohoto typu aparátu. Digitální zrcadlovky 

jsou sloţeny z vlastního těla fotoaparátu a vyměnitelného objektivu. Jak těla, tak objektivy 

mají vlastnosti, které ovlivňují výslednou fotografii. V této části nejprve popisuji a vysvětluji 

jednotlivé funkce fotoaparátu, objektivu a nakonec se věnuji teorii kompozice fotografie. 

2.1 Tělo fotoaparátu 

Tělo fotoaparátu svými vlastnostmi předurčuje moţnosti, které bude fotograf při práci 

mít. Mezi významné vlastnosti těla patří i jeho rozměry, hmotnost a materiál, z něhoţ je 

vyrobeno. U digitálních zrcadlovek patří mezi podstatné vlastnosti především typ procesoru, 

velikost snímače, počet ostřicích bodů, rychlost snímání, řídící reţimy, moţnost ţivého 

náhledu, velikost a rozlišení displeje, přítomnost vestavěného blesku atd. Všechny tyto 

vlastnosti jsou rozhodující ve fázi pořizování fotoaparátu a po koupi jiţ nemáme moţnost je 

ovlivnit. Všechny fotoaparáty ale mají, jiţ ze svého principu, nastavitelný expoziční čas. 

2.1.1 Expozice 

 Správné určení expozice patří mezi předpoklady pro získání technicky dobré 

fotografie. Expozice je závislá na mnoţství světla odráţeného od fotografovaných objektů. 

K nalezení správných hodnot slouţí u zrcadlovek zabudovaný expozimetr. Ten měří 

potřebnou expozici výpočtem dopadajícího světla na expoziční čidla. Fotograf si můţe vybrat 

z několika reţimů měření expozice. Od celoplošné, kdy fotoaparát určuje expozici na základě 

mnoţství světla dopadající na celou plochu čipu, aţ po bodové měření, kdy se mnoţství světla 

měří jen v bodě většinou umístěném uprostřed obrázku. Fotoaparát na základě změřeného 

mnoţství světla vypočítá správnou expozici pro průměrně šedou scénu. Pro většinu 
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fotografovaných scén je takto zjištěná expozice opravdu správná. Na následujících obrázcích 

je příklad vlivu niţší (podexponované), správné a vyšší (přeexponované) expozice. 

V některých případech musíme přikročit k její kompenzaci. Zcela běţně se například 

provádí kompenzace expozice při fotografování v protisvětle. Kdybychom tuto kompenzaci 

neprovedli, byly by fotografie podexponované. Fotografie nedostatečně exponované se jeví 

jako tmavé a ve stínech postrádají podrobnosti. Naproti tomu přeexponované fotografie 

postrádají detaily ve světlejších částech.  

Pro přesnější určení expozice fotografovaného psa je lepší pouţít bodové měření. Ale 

pozor, při namíření středu hledáčku na černého psa bude výsledná fotografie přeexponovaná. 

Naopak bílý pes způsobí celkově podexponovanou fotografii. V obou případech musíme volit 

funkci kompenzace expozice. Také v případech extrémních světelných podmínek, kdy většinu 

fotografované scény zaplňuje bílý sníh, nebo tmavé pozadí je nutné přistoupit k ruční 

kompenzaci expozice.  

Funkcí kompenzace protisvětla jsou dnes vybaveny jiţ i kompaktní fotoaparáty.  

Ukládání obrazových dat ve formátu RAW má výhodu v tom, ţe lze bez ztráty kvality obrazu 

posunout při tzv. vyvolávání obrazu expozici o jeden stupeň na obě strany. 

Výsledkem procesu měření a určení správné expozice je nastavení správné kombinace 

expozičního času (T), citlivosti čipu (ISO) a clony (A). První dvě se týkají těla fotoaparátu a 

jejich funkce je popsána níţe. Clona je součástí objektivu, proto je jí věnována pozornost aţ 

v kapitole o objektivech. 

 

Obrázek č. 5: kompenzace 

expozice: -1EV 

 

Obrázek č. 6: bez kompenzace 

expozice 

 

Obrázek č. 7: kompenzace 

expozice: +1EV  
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2.1.2 Expoziční čas 

Expoziční čas je doba, po kterou na obrazový čip dopadá světlo otevřenou závěrkou. 

V kombinaci s clonovým číslem (viz. kapitola 2.2.2 Clonové číslo) určuje, jak velké celkové 

mnoţství světla dopadne na čip. U většiny zrcadlovek je moţnost nastavit expoziční čas 

v rozsahu desítek aţ tisícin sekund. U zrcadlovek je téţ k dispozici funkce otevření závěrky 

po dobu drţení stisknuté spouště fotografem. Tato funkce se nazývá „bulb“.  

Dlouhé expoziční časy se pouţívají např. k efektu tekoucích bystřin, kde bělavé 

šmouhy na hladině vytvářejí dynamický dojem, nebo při nočním fotografování. Naopak 

krátké expoziční časy jsou nezbytné pro ostré zachycení rychle se pohybujícího psa. Na 

přiloţených obrázcích je pro názornost focen běţící pes pomalou závěrkou 1/100 s a rychlou 

1/1600 s. 

2.1.3 Nastavení citlivosti ISO 

ISO je vyjádřením citlivosti obrazového čipu na dopadající světlo. S rostoucí 

nastavenou hodnotou ISO klesá potřebné mnoţství světla dopadajícího na čip k vytvoření 

správné expozice. Nejmenší nastavitelná hodnota ISO bývá 100. Nejvyšší moţná hodnota 

Obrázek č. 1: fotografie psa v pohybu focená 

1/100s 

Obrázek č. 2: fotografie psa v pohybu focená 

1/1600s 

 

Obrázek č. 3: fotografie psa focená s nastavením 

ISO na hodnotu 100 

 

Obrázek č. 4: fotografie psa focená s nastavením 

ISO na hodnotu 6400 
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ISO je dána konkrétním typem DSLR. Na rozdíl od filmu, kde zvyšování citlivosti ke světlu 

(zvyšování ISO) vedlo ke zvětšování filmového zrna, u elektronického čipu způsobuje 

zvyšování hodnoty ISO obrazový šum. Velikost šumu závisí na konkrétním druhu čipu a 

firmwaru pouţitém v dané DSLR. U drahých moderních profesionálních DSLR je šum ještě 

při ISO 6 400 zanedbatelný. U mnou pouţívané EOS 550D působí velikost šumu jiţ při ISO 

vyšším neţ 800 rušivě. 

2.1.4 Zaostřování z hlediska těla fotoaparátu 

Ostření z pohledu těla zrcadlovky je sofistikovaný proces, kdy fotoaparát má snahu 

nalézt v místě ostření hranu a tu zarovnat pomocí přesunování čoček v objektivu. Samozřejmě 

musí být na objektivu nastaveno ostření na autofokus (automatické ostření - AF). U běţných 

scén je většinou automatické ostření dostačující. Není-li na scéně hrana či rozhraní nebo není-

li dostatek světla, stává se automatické ostření obtíţné nebo přímo nemoţné. 

Na těle fotoaparátu je moţno vybírat mezi minimálně třemi reţimy automatického 

ostření. Základní reţim je One-Shot AF. Aktivní jsou všechny ostřící body scény. Po 

namáčknutí spouště do poloviny zaostří fotoaparát na nejbliţší předmět, a dokud zcela 

nedomáčkneme spoušť, zůstává toto zaostření nezměněno. V reţimu AI Servo AF dochází po 

celou dobu do poloviny namáčknuté spouště k neustálému přeostřování. Tento reţim se 

pouţívá pro fotografování pohybujících se objektů. 

Správné zaostření je snad nejtěţším krokem při focení běţícího ţivého tvora. Aby byla 

fotografie zvířete dokonalá, musí mít (v našem případě pes) zaostřené oko. „Kdyţ 

fotografujete divoká zvířata, musíte se zaměřit na jejich oči. Nejsou-li zaostřeny oči, nemusí 

být zaostřené uţ nic. Často budete fotografovat zvěř v pohybu (nebo i za letu), a přitom je toto 

pravidlo obzvláště důleţité.“
2
 

Déle je moţné vybrat si (upřednostnit) některý konkrétní zaostřovací bod. 

Nejvýhodnější je vybrat středový ostřící bod. To je výhodné pokud běţícího psa sledujeme 

(snaţíme se udrţet) ve středu hledáčku a nechceme, aby zrcadlovka zaostřovala na diváky 

stojící v popředí. Naopak při portrétování psa, kterého chceme mít kompozičně dle pravidel 

zlatého řezu mimo střed hledáčku, si vybereme ostřící bod v místě, kde se pes nachází. 

2.1.5 Použití blesku 

Za zhoršených světelných podmínek, například v místnosti nebo ateliéru je nutné 

pouţít umělé osvětlení. Nejčastějším umělým světlem bývá fotografický blesk. V případě 

fotografování psů se nejčastěji pouţívá při portrétování. Pouţití blesku je omezeno jeho 

                                                 

2
 Kelby S.: Digitální fotografie, Brno: Zoner Software s.r.o., 2007, str. 87 
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dosahem a expozičním časem. Většina blesků má dosah jen několik metrů a na fotoaparátu lze 

pouţít časy expozice většinou delší neţ 1/200 s. Takovýto expoziční čas by byl pro fotografii 

psa v pohybu naprosto nevyhovující. Také by psa nebo jeho lidského partnera mohlo prudké 

nečekané světlo oslnit nebo polekat. Při závodech tedy v ţádném případě nedoporučuji 

pouţívat blesk.  

Naproti tomu v ateliéru to bez blesku skoro není moţné. Vestavěný blesk na těle 

aparátu sice dobře pokryje nedostatek světla dopadajícího na fotografovaný předmět, ale směr 

odkud světlo přichází (přímo od aparátu) není vhodný. Světlo dopadající na objekt v přímém 

směru od objektivu vytváří zdání zploštělých tvarů. Fotografovanému psu chybí přirozené 

stíny (plastičnost), pokud neberme v úvahu tvrdý stín, který vrhá tělo psa na pozadí (viz. 

obrázek č. 8).  

V ateliéru je dobré mít nejméně dvě světla (blesky). Jedno, které míří šikmo zepředu a 

zároveň z boku na psa a druhé, které osvětluje pozadí a částečně svítí psovi mírně na záda. 

Protoţe mám pouze jeden blesk, osvětlení pozadí řeším denním světlem dopadajícím zboku 

oknem a prosklenými balkonovými dveřmi. 

2.1.6 Nastavení kvality záznamu snímku 

Před vlastním pořízením snímku je nutné se rozhodnout v jakém rozlišení a jakém 

formátu bude snímek uloţen na paměťové medium (nejčastěji paměťová karta). Jako příklad 

zde uvádím (obrázek 10) v jakém rozlišení je moţno ukládat snímky v mnou pouţívané 

zrcadlovce. 

Obrázek č. 8: pouţit přímý blesk na těle DSLR 

 
Obrázek č. 9: pouţito světlo blesku odraţené od 

stropu místnosti. 
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Obrázek č. 10
3
 

Při vysokém rozlišení neztrácí fotografie na detailech, je maximálně vypovídající, ale 

fotografie zabírají velký prostor na paměťovém mediu. Na „kartu“ se tak vejde méně snímků. 

Je nutné odhadnout, kolik snímků budu potřebovat a zda se mi vejdou na kartu. Pro budoucí 

práci a úpravu fotografií je nejlepší uloţit snímky ve formátu RAW (surová data 

z fotoaparátu). Velikost souboru RAW je však přibliţně čtyřnásobná a je potřeba na to myslet, 

nemáme-li velkokapacitní paměťové medium. Myslím, ţe ceny paměťových médií ve 

srovnání s cenou DSLR a objektivů je zanedbatelná. Také objem dat, která se „vejdou“ na 

kartu se kaţdým rokem zvyšuje, a proto doporučuji nastavit na fotoaparátu ukládání dat ve 

formě RAW.  

2.2 Objektiv 

Objektiv je ta část fotografického přístroje, která soustřeďuje světelné paprsky na 

senzor (obrazový čip) aparátu. Určujícími vlastnostmi, kterými se řídí fotograf při výběru 

vhodného objektivu, je ohnisková vzdálenost a světelnost. Pro praktické pouţití objektivu je 

ale neméně důleţitá i jeho hmotnost, rozměry, materiál (konstrukce objektivu i čoček), počet 

lamel clony, moţnost automatického ostření případně stabilizace. 

2.2.1 Ohnisková vzdálenost 

Ohnisková vzdálenost je jednou ze základních vlastností objektivu. Udává vzdálenost 

optického středu soustavy čoček od ohniska. Vyjadřuje se v milimetrech a na kaţdém 

objektivu je uvedena. Objektivy dělíme podle moţnosti měnit ohniskovou vzdálenost na 

objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností, kterým se téţ říká zoomovací, a na objektivy 

                                                 

3
 Návod k pouţití Canon EOS 550D 
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s pevnou (neměnnou) ohniskovou vzdáleností.  Soustava čoček u zoomovacího objektivu 

musí vykonávat dvě funkce. Musí nastavit čočky tak, aby bylo dosaţeno poţadovaného 

zoomu (ohniskové vzdálenosti) a zároveň musí zajistit moţnost zaostřit do poţadované 

vzdálenosti. Toto vzájemné polohování všech čoček je náročné na přesnost. U „levnějších“ 

objektivů není výsledná kvalita obrazu příliš vysoká. Objektivy s pevnou ohniskovou 

vzdáleností jsou obecně povaţovány za kvalitnější. Ve své práci jsem pouţívala oba typy 

objektivů.  

2.2.1.1 Ekvivalentní ohnisková vzdálenost 

Aby bylo moţné porovnávat mezi sebou objektivy pro různé velikosti a formáty čipů, 

byla zavedena ekvivalentní ohnisková vzdálenost. Je to taková ohnisková vzdálenost, kterou 

by měl objektiv, kdyby zobrazoval zorné pole na čip se stejnou velikostí úhlopříčky jako 

políčko kinofilmu (plnoformátový čip má rozměry políčka kinofilmu: 36 mm x 24 mm). 

Poměr mezi délkou úhlopříčky obrazového čipu a délkou úhlopříčky políčka kinofilmu se 

nazývá crop faktor. V mém případě je délka úhlopříčky čipu 26,8 mm, coţ je 62% velikosti 

políčka kinofilmu (objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm má na této velikosti čipu 

ekvivalentní ohniskovou vzdálenost cca 80 mm).  

Podle ekvivalentní ohniskové vzdálenosti dělíme objektivy na širokoúhlé, základní a 

teleobjektivy viz následující tabulka
4
. 

 

Typ objektivu 

dlouho-ohniskové 

objektivy 

a teleobjektivy 

základní 

objektivy 

širokoúhlé objektivy 

 

normální 

velmi širokoúhlé 

a typy „rybí 

oko“ 

Zorný úhel do 35°  

(0,61 rad) 

35°aţ 60°  

(0,6 aţ 1 rad) 

větší neţ 60° 

(>1 rad) 

větší neţ 120° 

(>2,1 rad) 

Ekvivalentní 

ohnisková 

vzdálenost 

větší neţ 70 mm, 

prakticky do 

1000 mm 

38 mm aţ 60 mm menší neţ 

35 mm 

přibliţně 6 mm 

aţ 20 mm 

                                                 

4
 Hruška E.: Fotografie na malý formát, Praha: SNTL, 1983, str. 58 

Obrázek č. 11: Ekvivalentní ohnisková vzdálenost objektivu pro čip velikosti odlišné od plnoformátového 
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Obrázek č. 12: fotografie psa focená clonou 1:14. 

Velká hloubka ostrosti. Ostrý pes i pozadí. 
Obrázek č. 13: fotografie psa focená clonou 1:1,4. 

Zaostřeno pouze na čumák a oči. 

  Základním objektivem je takový objektiv, který snímá obraz v zorném úhlu 

podobnému lidským očím a tím zobrazuje perspektivu stejně, jako jí vnímá člověk.   

2.2.2 Clonové číslo 

Clonové číslo je poměr ohniskové vzdálenosti objektivu a průměru otvoru 

vytvořeného lamelami clony. Čím je clonové číslo menší, tím větším otvorem proniká světlo 

na čip, a tím větší průměr musí mít i čočky, z nichţ je objektiv sloţen. Proto jsou světelné 

objektivy draţší. Minimální clonové číslo je dáno konstrukcí objektivu a je na objektivu 

vyznačeno jako poměr 1:X. Clonové číslo má téţ vliv na hloubku ostrosti. Čím větší clona, 

tím větší část obrazu je ostrá. Extrémně velká clona by způsobila ostrost od objektivu aţ do 

nekonečna. Naopak velmi malé clony mají za následek, ţe jiţ pár milimetrů před a pár 

milimetrů za zaostřenou vzdáleností je obraz rozmazaný. Tento efekt je někdy ţádoucí pro 

zvýraznění a optické oddělení foceného objektu od pozadí. 

2.2.3 Zaostřování z hlediska objektivu 

Kaţdý objektiv, kromě některých extrémně širokoúhlých a „rybího oka“, je vybaven 

systémem slouţícím k ostření. Vţdy je moţno ostřit ručně, ale u většiny moderních objektivů 

je moţnost přepnout do automatického reţimu. V automatickém reţimu dochází k ostření 

pomocí motorků v těle objektivu. Při reţimu automatického ostření spolupracuje tělo 

zrcadlovky s objektivem. Tělo zde plní funkci rozhodovací (kam bude zaostřeno) a objektiv 

„jen“ plní příkazy ostřit „blíţe“ či „dále“. I zde existují rozdíly mezi objektivy zejména 

v rychlosti přenastavení na zaostřenou vzdálenost a v moţnosti manuálně doostřit i 

v zapnutém reţimu automatického ostření.  
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Obrázek č. 14: Postup při čtení fotografie 

2.3 Pravidla kompozice 

Kompozice je uspořádání jednotlivých objektů na fotografii. Aby fotografie vypadala 

hezky, neměla by být chaotická. Hlavní objekt by na ní měl dominovat. Proto neţ začneme 

fotit, měli bychom si nejprve rozmyslet, odkud a co budeme fotit. Při výběru vhodného 

záběru nám mohou pomoci pravidla kompozice. 

 Bylo zjištěno, ţe člověk sleduje své okolí obvykle vodorovným pohybem hlavy 

s mírným pohybem očí shora dolu. Stejným 

způsobem čteme knihy a sledujeme filmy na 

televizní obrazovce. „Fotografie čteme 

horizontálně, napřed nahoře z leva doprava, 

poté diagonálně doleva dolů a znovu vodorovně 

doprava. Z tohoto poznatku vycházíme při 

komponování obrazu.“
5
 Takţe to, co chceme 

ukázat jako první, bychom měli dát do levé 

horní části snímku. Naopak to, čeho si máme všimnout naposledy, umístíme do pravé dolní 

části. Pokud ale k rozluštění prvního (horního) sdělení dojde aţ po zhlédnutí pravé dolní části, 

bude divák donucen vrátit se zpět na začátek. Obrazem se bude zaobírat delší dobu a jeho 

podvědomí si jej bude zapamatovávat. Na tomto principu je zaloţena i reklamní fotografie. 

„Velmi účinné je komponovat na diagonálu, která nemusí vycházet z rohu obrazu. 

Přerušení diagonálního směru druhou menší diagonálou dodá kompozici vzruch, oko se zarazí 

na přerušení směru pohledu a sleduje další vodítko.“
6
  

Většina laiků pořizuje fotografie způsobem centrální neboli středové kompozice. 

Přirozeně nás nejčastěji napadá umístit fotografovaný objekt do středu zorného pole hledáčku. 

„Postavám dodává důstojnosti, ale je statická.
 
Postava umístěná ve středu obrazu působí 

fádně, totéţ platí o umístění horizontu krajiny v polovině obrazu.“
7
 Mírný posun fotoaparátu 

v určitém směru vnáší do kompozice napětí. Coţ platí i o změně úhlu pohledu. My jsme 

zvyklí na pohled z výšky očí, ale kdyţ budeme fotografovat ze sníţené polohy, zvýrazníme 

popředí. Kdyţ budeme fotografovat z výrazného nadhledu, zdůrazníme tím prostor. 

Obecně je povaţováno za kompozičně nejlepší umístění hlavní části do takzvaného 

zlatého řezu. Zjednodušeně řečeno docílíme zlatého řezu tím, ţe fotografii rozdělíme jak 

                                                 

5
 Linder P., Myška M., Tůma T., Velká kniha digitální fotografie; Brno: Computer press, 2003, str. 211 

6
 Tamtéţ, str. 212 

7
 Tamtéţ, str. 212 
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Obrázek č. 16: Chybná kompozice Obrázek č. 17: Správná kompozice 

1 2 

3 4 

Obrázek č. 15: Zlatý řez  

vodorovně, tak svisle na třetiny (viz. obrázek č. 15). Kompozičně nejúčinnější jsou body 1, 2, 

3 a 4. Nejčastější umístění hlavní části je v pravém horním rohu. 

Při komponování bychom se 

neměli snaţit zaplnit celou plochu 

snímku. Je třeba nechat hlavnímu 

objektu trochu volného místa. Měli 

bychom nad tím přemýšlet. Okraj 

fotografie je ukončením snímku a za 

touto hranou jiţ nic není. Z toho 

bychom měli vycházet. 

Kdyţ fotíme portrét psa, který 

se dívá na stranu, musíme ve směru 

jeho pohledu ponechat větší volné místo neţ na odvrácené straně. My se také nepostavíme 

před nějaké koncové místo, například stěnu, a nekoukáme přímo do ní. Kdybychom psovi 

nenechali dostatečné místo ve směru jeho pohledu (viz. obrázek č. 16), z fotografie bychom 

neměli dobrý pocit. Stejně jako z pohledu do holé stěny. 

Kdyţ fotíme psa při běhu, řídíme se stejným pravidlem. Jistě neběţí na pomyslnou zeď, aby 

do ní narazil. Proto i tady necháme prostor, kam můţe pes běţet.  

   

  

Obrázek č. 18: Chybná kompozice Obrázek č. 19: Správná kompozice 
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3. Praktická část práce 

3.1 Fotografování psa v pohybu 

Fotografování psů v pohybu je skoro stejné, jako fotografování čehokoliv jiného 

v pohybu. Z fotografických oborů má nejblíţe ke sportovní fotografii. Ačkoli při focení aut, 

běţců nebo cyklistů na trati alespoň víme, kudy a kam se vydají. Jenţe pes má svoji hlavu a 

v okamţiku se můţe rozhodnout, ţe poběţí jinam. I při závodech agility, kde je trať a postup 

překonávání překáţek dán, se často stává, ţe pes vběhne jinam, neţ měl. O to je focení 

obtíţnější.  

3.1.1 Nastavení fotoaparátu 

Jak uţ jsem zmínila, jedním z parametrů určujících expozici je expoziční čas. Protoţe 

se psi pohybují velmi rychle, musí být co nejkratší. Musíme ale dávat pozor, na nastavení 

ostatních hodnot, abychom neměli fotografii příliš tmavou nebo dokonce černou. Můţeme si 

pomoci tím, ţe na fotoaparátu nastavíme reţim - Automatická expozice s předvolbou času. 

V takovém případě nastavujeme pouze dvě hodnoty, a to expoziční čas a ISO. Velikost 

clonového čísla si fotoaparát dopočítává sám.  

V ideálním případě bychom nastavili nejkratší moţný čas daný fotoaparátem a 

nejmenší nastavitelnou hodnotu ISO a snímek by byl nejlepší moţný. Bohuţel fotoaparát v tu 

chvíli dopočítá podle intenzity osvětlení fotografovaného objektu velikost clony a … je zle. 

Málokdy svítí slunce tak intenzivně, aby vypočtená velikost clony odpovídala moţnostem 

objektivu. V tu chvíli v hledáčku bliká „varovný“ údaj o velikosti clony. To znamená, ţe 

objektiv nemá dostatečnou světelnost na to, aby výsledný obraz nebyl podexponovaný. 

Fotograf tedy musí učinit kompromis. Musí vyhodnotit, zda zvýší hodnotu ISO za cenu 

zhoršení kvality snímku šumem nebo, zda prodlouţí expoziční čas za cenu rizika rozmazání 

obrazu běţícího psa. 

Moje praxe s focením psů na závodech ukázala, ţe pokud světelné podmínky jsou jen 

mírně nepříznivé, ponechávám nastavenou rychlou závěrku a zvyšuji hodnotu ISO aţ do 

hodnoty 800. Na mých fotografiích je šum při ISO 800 ještě přijatelný. Pokud ale světelné 

Obrázek č. 20: Sloţená fotografie běţícího psa 
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podmínky neumoţní i přes toto nastavení pořídit správně exponovanou fotografii, nezbývá mi 

neţ prodlouţit expoziční čas. Výsledkem prodlouţeného expozičního času bývají, zvláště 

u velmi rychlých psů, rozmazané fotografie. Z několika tisícovek fotografií, které jsem za 

svůj ţivot nafotila, mohu říci, ţe psa v pohybu nemá cenu fotografovat delším časem, neţ je 

1/1000 s.  

Problém nastává, kdyţ pořadatelé konají závod v kryté hale. Zde je prakticky vţdy 

nedostatek světla. Pak je na zváţení, zda má cenu v takovýchto podmínkách fotografovat. 

Nevím, jestli je někde napsáno, ţe při závodech se nesmí pouţívat blesk, ale myslím si, ţe by 

psy či psovody prudké světlo mohlo vyrušit ze soustředění na trati. Většina blesků je 

synchronizována s expozičním časem 1/200s a jak uvádím výše, delší čas neţ 1/1000s nelze 

pouţít. Navíc, vzhledem ke vzdálenosti fotografa a běţícího psa uvnitř ohraničeného parkuru, 

by světlo blesku patrně nemělo na zlepšení expozice podstatný vliv. Párkrát jsem vyzkoušela 

nastavit ISO na 3200 ale jen pro dokumentaci fotografie našich psů pro rodinu. Nyní jiţ do 

hal ani fotoaparát nenosím. Dokumentaci závodu pořizujeme na videozáznam kamerou. 

Z předchozího textu vyplývá, ţe nejlepším nastavením expozice je minimální čas a 

minimální ISO s tím, ţe aparát dopočítá clonu a pokud je to v technických moţnostech 

objektivu, je vyhráno a získám ideální snímek běţícího psa. Bohuţel to tak úplně jednoduché 

není. S otevírající se clonou se sniţuje i hloubka ostrosti. Tím vzrůstá poţadavek na přesné 

zaostření poţadované části psa.  

Do práce jsem zařadila fotografie rychle se pohybujících psů nejen ze závodů, ale 

i volně si hrajících. Pravidla pro nastavení fotoaparátu zůstávají stejná jako při focení na 

závodech. Rozdíl je jen v tom, ţe při volném pohybu můţe fotograf libovolně měnit pozici a 

tím aktivně ovlivňovat vzhled pozadí a úhel, z něhoţ dopadá na psa světlo.  

3.1.2 Problematika zaostřování 

Ostření na pohybujícího se psa není snadné. Jeho vzdálenost k fotoaparátu se neustále 

mění. Při snaze ostřit pouze ručně s nastaveným „MF“ na objektivu jsem se ostré fotografie 

nedočkala. Nyní k dosaţení správného zaostření pouţívám dvě metody. 

První a nejjednodušší je nechat celý ostřící proces na fotoaparátu. Za tím účelem 

vybereme z nabídky k ostření pouze středový bod a nastavíme reţim ostření na inteligentní 

automatické průběţné zaostřování (na EOS Canon to je „AI Servo AF“). V tu chvíli je práce 

s ostřením závislá na rychlosti reakce objektivu a „inteligenci“ programů ve fotoaparátu. 

Kvůli správné činnosti funkce AI Servo AF, nesmíme zapomenout celou dobu sledovat psa 

středem hledáčku. Musím říci, ţe v počátcích mého snaţení dosáhnout na závodech 

dokonalých fotografií jsem tuto metodu velice často pouţívala. Správně zaostřených fotografií 
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byla přibliţně polovina. Níţe je příklad snímku pořízeného touto metodou.  Pro správnou 

kompozici musela být exponovaná fotografie oříznuta. 

Další moţností jak dosáhnout správné ostrosti je zaostření pouţitím funkce 

jednosnímkové automatické zaostřování (pro Canon to je „One – Shot“). Zde hraje velkou roli 

postřeh fotografa. Fotograf si předem automaticky zaostří na místo, kde předpokládá, ţe pes 

poběţí. Na aparátu nastaví One – Shot a po namíření na určené místo namáčkne tlačítko 

spouště do poloviny. Fotoaparát zaostří a poté co se pes objeví v určeném bodě, fotograf 

domáčkne spoušť. Při focení agility si můţeme předem zaostřit na překáţku, kterou bude pes 

na trati překonávat a pak jen počkat, aţ bude pes nad ní. Pokud ovšem, pes nebo psovod 

nesplete trať. „ Kdyţ fotím dogfrisbee
8
, neostřím na psa, ale na člověka, který se hýbe 

                                                 

8
 Dogfrisbee je moderní sportovní disciplína, při které pes chytá frisbee házené psovodem. 

Obrázek č. 20: Pouţití ostření AI Servo AF 
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Obrázek č. 21: Pouţití předostření na kruh a čekání na skok psa 

pomaleji a je větší (většinou…). Kdyţ fotíte agility, opět není potřeba ostřit na rychle 

se pohybujícího psa. Vţdyť si přece můţete předostřit na překáţku a počkat, aţ pes bude 

nad ní.“
9
 

3.1.3 Světlo a scéna 

Pro dokonalou fotografii je nezbytné správné nasvícení fotografované scény. U 

závodů a sportovních akcí se pořadatelé rozhodně nezabývají fotogeničností scény 

nasvícením hřiště či parkuru. Fotograf je tak jednoznačně omezen výběrem místa, ze kterého 

bude pořizovat úchvatné snímky. Prvním hlediskem pro výběr místa je poloha slunce na 

                                                 

9
 Uhlíř Ondra: Reportáţ ze psích závodů, in: Psí sporty, (ročník: 7), 2013, číslo: 06, str.:10-11 



 

 JANA VYDROVÁ – TECHNIKA FOTOGRAFOVÁNÍ PSŮ 

 

  

 

- 19 - 

obloze. Ne pro účely hledání světových stran, ale aby zamezil focení mnohdy za jasné letní 

oblohy do přímého tvrdého protisvětla. Dále musí ze svého místa dobře vidět na všechna 

potenciálně zajímavá místa, která hodlá fotit. Není úplně nejlepší mít slunce v zádech, protoţe 

výsledný dojem z fotografie je, ţe chybí prostor, obrázek je plochý. Také stíny překáţek jsou 

vrhány od fotografa a při prohlíţení přemýšlíme, co to je za tmavou čáru.  

Doporučuji tedy vybrat takové místo, aby slunce nebylo ani přímo před námi a ani 

v zádech. Dobře vypadají fotky pořízené se sluncem šikmo za fotografem, protoţe je pes 

nasvícen šikmo zepředu. Moje nejlépe osvětlené fotky jsou při oblačné obloze. Překvapena 

jsem i z fotek které jsem pořídila při tréninku za mlhy, kde pozadí mizející v šedi mlhy 

vytváří hluboký prostor. 

3.2 Fotografování psího portrétu 

Fotografování psích portrétů je z hlediska aranţování psa velice obtíţné. Psovi 

nemůţeme říct „Tady si sedni, tvař se hezky a nehýbej se.“. Tedy říct mu to můţeme, ale asi 

nás neposlechne. Pes na fotografii musí vypadat přirozeně a nesmí být rozmazaný. Ale udrţet 

psa v určité poloze není snadné. Často si proto pomáháme různými hračkami, pamlsky a 

podobně. Jenţe i to je poněkud riskantní. Pro psa můţe být pamlsek či hračka takové lákadlo, 

ţe nám za ním z poţadované kompozice uteče. Focení také nesmí trvat příliš dlouho. Psa to 

rychle omrzí. Proto je dobré mít vše připravené dopředu, aby to trvalo co nejkratší dobu. 

Máme dva typy psích portrétů. Portréty, které se zaměřují na psa z informativního 

hlediska. Takové se fotí například na výstavách v typických postojích, nebo do atlasu psích 

plemen. A emotivní portréty, které mají náladu. Psa uţíváme jako model. Nejde ani tak o psa, 

ale o pocit, který v nás vyvolá pohled na fotografii. Takové portréty není snadné vyfotit.  

3.2.1 Nastavení fotoaparátu 

Při focení psího portrétu musíme počítat s tím, ţe se nám pes bude hýbat. Proto 

musíme nastavit kratší expoziční čas. Na rozdíl od focení běţícího psa zde není limitující 

1/1000 s. Ale 1/60 s uţ pes asi nevydrţí strnule pózovat. Dobré výsledky mám s expozičními 

časy kratšími neţ 1/125 s. Při portrétování pouţívají profesionálové fotoateliéry a v nich 

pouţívají celé sestavy blesků a odrazných či rozptylových zařízení. O práci v ateliérech psát 

nemohu, protoţe mám k dispozici pouze jediný externí blesk CANON speedlite 380EX a 

portréty fotím v exteriéru nebo doma v místnosti s okny. Při pouţití blesku je opět limitující 

pouţití expozičního času 1/200 s. 

Na rozdíl od focení psa v pohybu, kde je limitující expoziční čas, je pro portrétování 

důleţitější clonové číslo, protoţe ovlivňuje hloubku ostrosti. Ta má velký vliv na dojem z 
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výsledné fotografie. Většinou máme psa jako hlavní objekt fotografie a pozadí by jen rušilo. 

Proto volíme malou clonu. Ta nám způsobí, ţe při zaostření na psa bude pozadí rozmazané, 

tedy nebude rušit. Pes více vynikne. Občas ale chceme, aby bylo i pozadí zřetelné. Pak volíme 

větší clonové číslo.  S nastavením hodnoty ISO je to opět stejné. Prioritně volíme co nejniţší, 

v mém případě je to ISO 100. Jak vyplývá z textu, není nastavení fotoaparátu při focení 

portrétu psa aţ tak svázané technickými moţnostmi aparátu a objektivu, jako je v případě psa 

v pohybu. Mnohem důleţitější je u portrétu práce se světlem a výběr pozadí. 

3.2.2 Vliv směru a intenzity osvětlení 

Intenzita a směr osvětlení mají zásadní vliv na finální vzhled portrétu psa. Při tvorbě 

informativní fotografie psa jsou nejvhodnější světelné podmínky na volném prostranství při 

polojasné obloze se sluncem za mrakem. Rozptýlené bílé světlo od mraků vytváří přirozené 

osvětlení. Přímé sluneční světlo tvoří na psovi 

a pod ním „tvrdé“ stíny, které bychom poté 

museli pracně odstraňovat ve fotoeditoru. Má-

li pes vidět oko, je doporučováno pořizovat 

fotografii za šera pomocí blesku, aby měl na 

obrázku rozšířené zorničky. U emotivní 

fotografie často docilujeme ţádoucího vzhledu 

fotografie právě různými směry a intenzitou 

osvětlení. V některých případech můţe i 

protisvětlo vytvořit zajímavou náladu psího 

portrétu. U našeho černého psa vytvořily paprsky zapadající slunce kolem hrudi „svatozář“. 

Tím došlo ke zvýraznění obrysu a oddělení siluety psa od tmavého lesa v pozadí. Kdyby 

nebyl obrys takto zviditelněn, tělo psa by splynulo s lesem a na fotografii by bylo pouze 

rozhraní mezi tmavým lesem a oblohou. 

3.2.3 Výběr vhodné kompozice 

Pozadí snímku nesmí příliš rušit. Naopak, pozadí by mělo dotvářet náladu snímku a 

celkový dojem z fotografie. Pro lepší názornost uvádím dva příklady fotografií portrétu psa. 

Prvním příkladem je emotivní fotografie podzimní atmosféry. Na fotografii ani tak 

nejde o psa jako takového, ale spíše je zde jako prostředek výrazu podzimní barevné nálady. 

Na fotografii převládají barevné odstíny od ţlutozelené po ţlutooranţovou. Celkovou 

atmosféru zvýrazňují sluncem osvětlená místa. Podzimní náladu podtrhuje padající listí. 

Čekat na závan větru, kdy přirozeně ze stromu začne padat listí právě na leţícího psa, v reálu 

Obrázek č. 22: Pozice Slunce za hlavou psa 
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není příliš moţné. Proto jsem vyuţila členy rodiny jako pomocníky, kteří na leţícího psa 

sypali jiţ opadané listí. Cesta, na které jsem fotografii pořídila, byla v místě focení a blízkém 

okolí zasypána ţlutohnědým listím. O kus dál jiţ byly na cestě vidět vyjeté koleje. Pouţitím 

malé clony 1:1,6 bylo pozadí jiţ tak rozostřeno, ţe modrošedé „skvrny“ kolejí v horní části 

obrazu, nejsou rušivé a málokdo si jich patrně všimne. Ostatně neostrost okolí evokuje 

v divákovi fantazii a kaţdý si v duchu můţeme představit své vlastní ještě krásnější místo, neţ 

ve skutečnosti je. Důleţitá při focení byla vzdálenost padajícího listí. Cílem bylo, aby padající 

listy byly ve stejné vzdálenosti od objektivu jako zaostřený čumák a oči psa. Pro co 

nejpřesnější zaostření při nízkém clonovém čísle jsem pouţila manuální reţim ostření MF. 

Model byl naštěstí trpělivý a tak nebylo sloţité ručně zaostřit. Z hlediska kompozice svislá 

osa jdoucí středem hrudi psa dělí obraz v jedné třetině zleva a vodorovná osa procházející 

přibliţně středem hrudníku a ocasem rozděluje fotografii v jedné třetině zdola. Pohled psa na 

skupinu padajících listů vede diagonálně do středu horního okraje snímku.  

Záměrem následujícího obrázku, na rozdíl od předchozího, je propagační portrét psa. 

Cílem je představit jedince v jeho kráse. Zde je hlavním motivem pes. Okolí by mělo být 

Obrázek č. 23: Podzimní nálada 
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neutrální a nemělo by rušit. Jak je vidět na fotografii, byla pouţita malá clona, aby neostré 

pozadí „zaniklo“. Předmět, na kterém pes sedí, má také neutrální nevýraznou barvu podobnou 

pozadí, takţe neupoutá pozornost diváka, který se tak můţe soustředit jen na psa. Tato 

fotografie byla vybrána z mnoha dalších ze sériového snímání. Na ostatních se pes nedíval do 

objektivu a neměl výraz, „jako by se usmíval na diváka“. Opět je pouţito metody „třetin“. 

Hlava psa je v jedné třetině shora. Postavení těla psa je diagonální a vede z levého dolního 

rohu obrazu (od ocasu) doprava nahoru (k hlavě psa). 

3.3 Závěrečné softwarové úpravy snímku  

Expozice vlastní fotografie je jen začátek práce fotografa. Aby mohl své dílo 

publikovat, je zapotřebí upravit formát, provést retuše a celkově vylepšit vzhled snímku 

pomocí fotoeditoru. Fotoeditorů je velké mnoţství. Já mám k dispozici software Zoner Photo 

Studio 16 (ZPS 16), jehoţ ovládací panely a komunikace je plně v českém jazyce. Dále tedy 

popisuji úpravy právě pomocí tohoto ZPS16.  

První úpravou surové fotografie pořízené ve formátu RAW je její tzv. „vyvolání“. 

Data velké bitové hloubky (podle pouţitého fotoaparátu) je nutné převést nejčastěji na formát 

Obrázek č. 24: Portrét Eny 
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JPEG. V podstatě to znamená z tisíců odstínů zelené, modré a červené vytvořit od kaţdé 

barvy „pouze“ 256 odstínů. To proto, ţe prohlíţeče a monitory, nedokáţí více odstínů 

zobrazit.  

Po konverzi na formát JPEG následuje běţně úprava horizontu či svislic. Málokdy se 

podaří drţet fotoaparát přesně vodorovně (nebo přesně svisle), tak aby horizont byl úplně 

vodorovně nebo kmeny stromů v lese či sloupky v plotě nebo bočnice překáţek takzvaně 

nepadaly. K narovnání horizontu, nebo srovnání svislic slouţí v Editoru nástroj „Srovnat 

horizont“. Nakláněním zobrazené přímky dosahujeme srovnání horizontu na fotografii.  

Po tomto kroku následuje ořez. Jak bylo zmíněno výše, vţdy se snaţíme fotit 

s lehkými přídavky na okrajích snímku. Nyní nastává důleţitý proces, při němţ se snaţíme 

docílit, aby hlavní body kompozice byly pokud moţno ve zlatém řezu nebo v místě 

kompozičně nejvhodnějším. Mě osobně je líto razantně ořezávat fotografie. Pokud ale z celé 

nafocené scény správně odříznu i větší části, vzhled fotografie jednoznačně získá „jiskru“.  

Nyní máme většinu práce hotovou. Někdy se nám ale do záběru „připlete“ něco, co na 

fotografii rozhodně mít nechceme. Bývá to zejména větev nebo kmen stromu trčící jakoby 

z hlavy postavy, nebo SPZ poblíţ stojícího vozidla a další „cizí“ předměty či obličeje. Těch se 

zbavujeme retuší. K retušování máme na výběr několik nástrojů. Můj nejoblíbenější nástroj je 

Obrázek č. 26: Po srovnání horizontu Obrázek č. 25: Bez srovnání horizontu 

Obrázek č. 28: Oříznutá Obrázek č. 27: Bez ořezu 
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„klonovací razítko“. Vybereme si velikost plochy, kterou chceme na jeden „dotek“ změnit a 

rozmazání na krajích tohoto „razítka“. Pak zvolíme směr a vzdálenost, na jakou se má 

obrázek zvolené velikosti „razítka“ okopírovat a přejíţdíme po obrázku nechtěného předmětu. 

Ten se nám překresluje zvolenou částí obrazu.  

Dalším nástrojem je retušovací štětec. Tento nástroj pouţívám ve snaze odstranit 

z plochy neţádoucí skvrny. Například pro zjemnění stínů na plátně v pozadí. Postup pouţití je 

podobný, jako v případě klonovacího razítka. Překrytí původního místa na obrázku ale není 

úplné. 

Posledním krokem softwarových úprav je uloţení snímku v poţadovaném rozlišení. 

K zaslání souboru do fotolabu pro vyhotovení klasických fotografií musí být rozlišení co 

největší. Ponecháváme tedy velikost rozlišení foto-souboru bez dalších úprav. 

Chceme-li fotografie prohlíţet na monitoru nebo televizní obrazovce, bude vhodná 

velikost rozlišení taková, aby výška obrázku odpovídala vertikálnímu rozlišení moderních HD 

TV. To v současnosti znamená 1080 pixelů na výšku. 

Největší nároky na velikost souboru má pouţití obrázků na webové síti. Zde by mělo 

být rozlišení jen takové, aby bylo moţno obrázek prohlíţet na konkrétních stránkách o 

konkrétní velikosti. Většina hostingových aplikací má ve snaze nezatěţovat sítě velkým 

tokem dat jiţ přednastavenu velikost obrázků a při odesílání a nahrávání dat na web probíhá 

jejich konverze do menšího formátu, pokud jsme tak jiţ neučinili sami. Doporučuji velikost 

obrázku upravit předem ve svém editoru. Jenom tak máte nad výsledným vzhledem plnou 

kontrolu a nebudete nemile překvapeni tím, co jste nahráli na web. 

Podrobné informace o funkčnosti a ovládání ZPS nejsou předmětem této práce. 

Kaţdý, kdo s programem pracuje si jistě nápovědu, jeţ je součástí programu, rád přečte sám. 
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4. Závěr 

Tato práce je jednoduchou příručkou pro začínající fotografy, kteří se chtějí věnovat 

fotografování psů. V první části seznamuje čtenáře s digitální zrcadlovkou a objektivy, 

Poskytuje zejména teoretické informace a poznatky o funkcích fotoaparátu a objektivu a 

jejich moţném vlivu na výslednou fotografii. Uvádí zde nejčastější všeobecně uznávaná 

pravidla kompozice snímků.  

Druhá část se v úvodu jiţ zabývá konkrétními příklady nastavení jednotlivých 

parametrů a jejich vlivu na kvalitu pořízených fotografií. Jedná se zejména o správnou 

expozici. V neposlední řadě je zde řešen problém s ostřením na rychle se pohybujícího psa. 

Obsahuje jednoduché rady k nastavení fotoaparátu za různých podmínek a na vlastních 

zkušenostech upozorňuje na případná úskalí, se kterými jsem se během fotografování setkala. 

V praktické části je na dvou obrázcích vysvětlena kompozice fotografie a její pravidla 

v praxi. Jeden snímek zde prezentuje emotivní fotografii a na druhém je zobrazen 

informativní portrét. 

Práce končí radami pro závěrečné softwarové úpravy snímků, kterými jsou: konverze 

RAWu na JPEG, srovnání linií, ořez, retuš a nakonec úprava rozlišení podle zamýšleného 

pouţití fotografie. 

 Autorem všech obrázků publikovaných v této práci (kromě obrázku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 

10) jsem já.  
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