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1
Deset tipů 
pro fotografování 
domácích zvířat
Rychlé tipy pro začátek

Fotografování vašeho psa, kočky, koně nebo jakéhokoli jiného mazlíčka 

může být dost velkou výzvou. Zvířata nemají  pózování před objektivem 

v oblibě a navíc se nechají čímkoli snadno rozptýlit. Pokud chcete rychle 

začít a v tuto chvíli nemáte náladu číst celou knihu, dal jsem dohromady 

deset tipů, s nimiž můžete směle vyrazit fotografovat. Tyto tipy jsou skvě-

lým odrazovým můstkem a každému z nich se budu věnovat detailněji 

v dalších kapitolách. 



 Ostřicí bod jsem zaměřil 
přímo na  oko, protože mít oči 
zaostřené je nesmírně důležité.

Snížil jsem se na úroveň kocoura 
a vytvořil jsem tak intimnější fotografi i.

Podrobně o obrázku



Nikon D4 • ISO 400 • 
1/2500 s • f/4 • 
objektiv 70–200 mm

Tato fotografi e vznikla během pozdního odpoled ne, 

když se kocour chystal zdřímnout si na dvorku. 

Počkal jsem, dokud se sám nerozhodne, kde bude to 

odpoledne odpočívat, pak jsem udělal pár snímků 

a vyčkával, než se na mě podívá. 

Pozadí je rozmazané díky široce 
otevřené cloně, což odděluje pozadí 
od objektu.
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1. Zaměřte se na  oči

Při  fotografování zvířat (a ostatně i lidí) byste si vždy měli dát pozor, zda máte  zaostřeno 

na oči. U lidí není až tak nutné se  hloubkou ostrosti a tedy ostrostí nosu při zaostření 

na oči příliš zabývat – pokud tedy nefotíte se skutečně velkou plně otevřenou clonou. 

U zvířat je tomu ale jinak, protože jejich hlavy bývají mnohem delší a  čenich a oči jsou 

od sebe dost vzdálené. U psů a koní je to samozřejmě větší problém než u koček a ptáků, 

ale i u nich byste tuto zásadu měli dodržovat. O tom, jak pracovat s  hloubkou ostrosti, 

se dočtete více v této kapitole a ještě mnohem detailněji pak v kapitole 2 „Základy 

fotografování“.

Na následujících příkladech můžete vidět rozdíl mezi fotografi í zaostřenou na čumák psa 

a na jeho oko. Na obrázku 1.1 je zaostřen čenich a vzhledem k tomu, že tato fotografi e 

byla pořízena s otevřenou clonou f/2.8, je oko  mimo hloubku ostrosti. Na obrázku 1.2 je 

zaostřené oko, ale čenich je neostrý. Fotografi e 1.3 je zaostřená na oko, ale protože byla 

pořízena s clonou f/10, je přijatelně ostré jak oko, tak čenich.

Fotoaparát zaostřete na místo, kam chcete přitáhnout pozornost – tedy na oko. Systém 

  automatického ostření se většinou dá nastavit různě. Vy zvolte  jednorázové zaostření 

a zamiřte  ostřicí bod přímo na oko foceného objektu. 

Obrázek 1.1 Ostřicí bod je přesně na čenich psa 

a zcela ignoruje oči.

Nikon D4 • ISO 800 • 1/3200 s • f/2.8 • 
objektiv 70–200 mm

Obrázek 1.2 Zde je zaostřené oko, ale velmi malá 

hloubka ostrosti nechává čenich neostrý. 

Nikon D4 • ISO 800 • 1/3200 s • f/2.8 • 
objektiv 70–200 mm
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Obrázek 1.3 

Ostřící bod míří přímo 

na oko a díky přiclonění 

a tedy větší hloubce 

ostrosti jsou ostré jak 

oči, tak čenich. 

Nikon D4 • ISO 800 • 
1/320 s • f/10.0 • 
objektiv 70–200 mm



Nikon D4 • ISO 800 • 
1/500 s • f/4.0 • 
objektiv 70–200 mm
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3
Fotografi cká 
technika
 Vybavení, s nímž to bude hračka

Fotografování vyžaduje určité  vybavení a vyplatí se znát alespoň základy 

fotografi cké techniky:  fotoaparáty,  objektivy a některé vhodné doplňky. 

Nemusíte nutně utratit celé jmění za nejsvětelnější objektivy nebo nejpro-

fesionálnější fotoaparáty. Skvělé snímky můžete udělat prakticky jakým-

koli fotoaparátem.
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Obrázek 3.1 

Digitální  zrcadlovky 

se značně liší a to 

nejen fotografi c-

kými vlastnostmi, 

ale také velikostí, 

váhou a samozřejmě 

cenou. Na obrázku 

vidíte Nikon D4 a 

Nikon D3200, které 

stojí na opačných 

koncích produktové 

řady fotoaparátů 

Nikon.

Fotoaparáty

Když si vybíráte  fotoaparát, máte mnoho možností. Při rozhodování je důležité nemyslet 

pouze na samotný fotoaparát, spíše o své volbě uvažujte jako o koupi celé fotografi cké 

soustavy. Jakmile se rozhodnete pro nějaký fotoaparát a objektiv, velmi pravděpodobně 

budete tuto značku používat po celá dlouhá léta. Čím více peněz totiž utratíte za další 

objektivy a vybavení, tím více do konkrétní značky investujete.

Před mnoha lety jsem šel do obchodu s fotoaparáty a hledal jsem nový přístroj. Půjčil 

jsem si  Canon a  Nikon, Nikon mi seděl lépe do ruky, a proto jsem si ho koupil. Po dlouhé 

roky jsem byl s tímto fotoaparátem spokojený, a tak jsem začal rozšiřovat jeho možnosti 

a nakupovat více objektivů, blesků a dalších značkových doplňků. S postupem času jsem 

tento fotoaparát vyměnil za novější analogové modely stejné značky a později jsem 

přešel na digitální, a to vše kvůli tomu, kolik peněz jsem již investoval do objektivů. 

Pokud si chcete koupit fotoaparát a ještě nemáte žádné objektivy, navštivte seriózní 

obchod s fotoaparáty, vyberte si takový fotoaparát, který vám příjemně padne do ruky. 

Vyzkoušejte ho i s různými objektivy, o kterých uvažujete. Je důležité, aby vám fotoaparát 

dobře sedl do VAŠICH rukou. Je jedno, co používají vaši oblíbení fotografové; fotoaparát 

musí sedět vám (obrázek 3.1).

Mezi důležité aspekty jakéhokoli fotoaparátu, který používáte, patří  velikost snímače, 

různé typy souborů a dostupné  ostřicí režimy. Vlastnost, která naopak moc důležitá není, 

je  počet  megapixelů. Všechny současné fotoaparáty mají dostatečné množství megapixelů 

na to, abyste mohli bez problémů tisknout  velkoformátové fotografi e. 
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Plnoformát ( full frame) a  crop snímač

Digitální fotoaparáty mají snímače dvou typů:  plnoformátové (full-frame) snímače mají 

stejnou velikost jako políčko 35mm kinofi lmu (24 × 36 mm), crop snímače jsou menší. 

Na základě vlastní zkušenosti s oběma typy snímače mohu říci, že kvalita obrazu z obou je 

skvělá.

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma snímači je, že máte-li menší snímač, zachytíte menší část 

scény, než by se stejným objektivem zaznamenal snímač plnoformátový (obrázek 3.2). 

Máte-li fotoaparát s crop snímačem, bude se vám zdát, že ohnisková vzdálenost uvedená 

na vašem objektivu neodpovídá skutečnosti. Všechny objektivy budou působit, jakoby 

měly větší ohniskovou vzdálenost. Pro tento jev se většinou používá pojem crop faktor, 

faktor oříznutí, kterým se vynásobí ohnisková vzdálenost. Ve skutečnosti objektiv zobra-

zuje scénu v obou případech úplně stejně, ale snímač zachytí menší oblast, pouze menší 

výřez z fotografované scény. 

Pokud fotíte s  teleobjektivem, může vám toto násobení crop faktorem pomoci, protože 

vám umožní si objekt ještě trochu přiblížit, aniž byste se museli pohnout. Nevýhodou je, 

že širokoúhlý objektiv se nebude zdát tak širokoúhlý jako na plnoformátové zrcadlovce. 

 Ekvivalent ohniskové vzdálenosti objektivu při použití na těle s crop snímačem zjistíte 

vynásobením uvedené ohniskové vzdálenosti crop faktorem: např. APS-C zrcadlovky 

Nikon mají crop faktor 1,5 a z 50 mm se stane 75 mm, ze 100 mm bude 150 mm atd. 

Použijete-li tedy tentýž objektiv na těle s crop a s plnoformátovým snímačem, dostanete 

dva různé obrázky. Kompozici však volba snímače neovlivní. Pozor – některé objektivy 

jsou zkonstruované k použití pouze na fotoaparátech s crop snímačem!

Obrázek 3.2 

Zde vidíte rozdíl mezi 

plnoformátovým snímačem 

a tím, co by zazname-

nal crop snímač.

Nikon D4 • ISO 800 • 
1/2000 s • f/4.0 • objektiv 
24–70 mm



Nikon D4 • ISO 400 • 
1/3200 s • f/4.0 • 
objektiv 70–200 mm
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5
 Akční fotografi e
Zachycení vašeho domácího mazlíčka v akci

Pozorovat psa, jak běhá po pláži a hraje si, je opravdu zážitek. Sledování 

běžícího psa či koně, nebo kočky, která vyskočí ze své skrýše, je úchvatné. 

Budete ohromeni, jak rychle a ladně se zvířata pohybují. Z  fotografo-

vání zvířat v pohybu můžete získat fantastické obrázky. Abyste ale akci 

opravdu zachytili, musíte předvídat, že k ní dojde, nastavit si fotoaparát 

tak, aby pohyb zmrazil, a také mít trochu štěstí. Fotografovat akci venku 

v jasném světle je jednodušší než uvnitř, ale se správným nastavením, dob-

rým vybavením a trochou plánování budete úspěšní v obou případech. 



96 P E T  P H O T O G R A P H Y :  F R O M  S N A P S H O T S  T O  G R E AT  S H O T S

Dívejte se, učte se, předvídejte

Abyste získali skvělé  fotografi e zvířat v akci, musíte poznat, kam se bude zvíře pohybovat, 

a být připraveni toto místo zachytit. Také musíte umět  předvídat akci předtím, než k ní 

dojde. Když například hodíte psovi míček na  aport, pes se za míčkem rozeběhne a pak 

(doufejme) přiběhne zpátky. Pokud víte, jakým směrem pes poběží a kdy se rozeběhne, 

můžete si naplánovat, jak ho vyfotíte. U některých zvířat se chování a rychlost odhaduje 

hůře než u jiných. Kočky se většinou pohybují velmi rychle a jejich pohyby jsou nečekané, 

proto je mnohem těžší si focení načasovat. 

Už jen podle velikosti zvířete lze říci, že určité chování se odehraje pravděpodobněji 

venku než uvnitř. Představte si například, že fotíte koně ve stáji nebo stodole. Jistě neoče-

káváte, že by kůň uvnitř stodoly běhal. 

Předvídat, jakým směrem se bude zvíře pohybovat a z jakého místa akci nejlépe zachytíte, 

se nejlépe naučíte tak, že budete ještě před samotným focením pozorovat, jakým způso-

bem se zvíře hýbe. 

Některé  zvířecí aktivity, jako například agility u psů nebo  jezdecké akce u koní, přímo 

vybízejí k  fotografování zvířat v pohybu. Vše se odehrává organizovaně a podle pravidel, 

takže je snadné zjistit, kde a kdy k akci dojde, což vám umožní si vše předem naplánovat. 

Agility se neustále běhají stejnou trasou, takže přesně víte, kdy pes vyskočí a kam poběží 

(obrázek 5.1).

Obrázek 5.1 

Zachytit psa 

ve výskoku během 

 tréninku agilit 

není zas tak těžké, 

protože přesně víte, 

kde a kdy přesně pes 

bude. 

Nikon D4 • ISO 500 • 
1/4000 s • f/4.0 • 
objektiv 400 mm
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Práce venku

Venkovní fotografování zvířat v akci vyžaduje kombinaci rychlé závěrky, kontinuálního 

automatického zaostřování, správného pozadí a plánování. Když fotíte venku, měli byste 

se nejprve zaměřit na to, odkud přichází světlo a kde se bude akce odehrávat. Ideální je 

sluneční svit rozptýlený mraky, které tak vytváří rovnoměrné a   měkké světlo, při němž se 

nemusíte obávat příliš kontrastních stínů nebo přepálených světel. 

Pes na obrázku 5.2 běhal po pláži v zamračeném dni, takže bylo snadné zachytit všechny 

detaily bez ostrých stínů. 

Obrázek 5.2 Měkké světlo umožnilo snadno zmrazit tohoto huskyho uprostřed běhu po písku, stejně jako 

zachytit všechny  detaily na scéně. 

Nikon D4 • ISO 400 • 1/2000 s • f/4.0 • objektiv 70–200 mm
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7
Všechna stvoření, 
velká i malá
Užitečné  tipy pro fotografování konkrétních zvířat

 Kočky a  psi jsou jistě nejoblíbenějšími domácími mazlíčky, ale nejsou jedi-

nými zvířaty, která doma chováme. Domácích zvířat je celá řada, od  koní 

po  křečky přes všechna možná zvířata mezi nimi. Většina tipů a technik, 

které v této knize naleznete, platí pro fotografování všech druhů zvířat, 

ale některé  specifi cké postupy jsou užitečné jen pro určitá zvířata. V této 

kapitole popíši pro každý druh domácích mazlíčků tu nejlepší strategii, jak 

na cestě za skvělým snímkem postupovat.
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Šťastný králíček

V situacích, kdy se králíci cítí dobře a spokojeně, se budou fotit mnohem snáze. Nešťastný 

králík vám dá najevo svou nespokojenost tak, že buď uteče pryč, nebo bude dupat. U králíků 

(stejně jako u všech ostatních zvířat) je důležité okamžitě přestat fotit, jakmile projeví nespo-

kojenost, aby se jim v podvědomí nespojil zvuk fotoaparátu s negativním zážitkem. Zjistěte, 

zda má králík oblíbené místo odpočinku, oblíbenou hračku nebo pamlsek. Tyto maličkosti 

mohou být zcela zásadní a proměnit králíka pelášícího do úkrytu ve šťastné, kolem vás 

hopkající zvíře. Když jsem vyfotil králíka na obrázku 7.22, právě dostal odměnu a čekal, zda 

přijde ještě další. Zplihlé uši a výraz v jeho tváři jsou opravdu k nezaplacení.

Obrázek 7.22 Díky pamlskům se bude zvíře o focení opravdu zajímat.

Nikon D4 • ISO 800 • 1/300 s • f/2.8 • objektiv 70–200 mm
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  Fotografování plazů a obojživelníků

Zeptejte se kohokoli na hady, ještěrky a další plazy a většinou dostanete jednu ze dvou 

možných opovědí: lidé je buď milují, nebo nenávidí. Přestože jsem nikdy žádné plazy 

nevlastnil, patřím k lidem, kteří je obdivují a baví je pozorovat je a držet na dlani. Pokud 

ale patříte do druhé skupiny, která plazy nenávidí, bude možná lepší celou tuto část pře-

skočit a pokračovat až s hlodavci. 

Hadi, ještěrky, želvy a obojživelníci, jako například žáby, se chovají jako domácí zvířata 

a jsou pro fotografy skvělými objekty.

 Makroobjektiv

Pokud nefotografujete velkého hada, plazi, které lidé chovají jako domácí mazlíčky, nebý-

vají příliš velcí. Aby tedy zvíře vyplňovalo celý záběr, budete potřebovat makroobjektiv. 

Makroobjektiv vám umožní zachytit velmi malé objekty v nadživotní velikosti. S makroobjek-

tivem se dostanete neuvěřitelně blízko k objektu, protože tento objektiv je schopen zaostřit 

i na velmi malou vzdálenost. Nikon pojmenoval své makroobjektivy Micro-Nikkor: objektiv 

Micro-Nikkor 40mm f/2.DX zaostří na minimální vzdálenost 11,68 cm, AF-S Micro-Nikkor 

105mm f/2.8 zaostří na minimální vzdálenost 30,48 cm, což je opravdu hodně málo. 

Tyto objektivy vám umožní zachytit nejmenší detaily plazů, jako například vzorek šupin 

na krku agamy vousaté na obrázku 7.23.

Obrázek 7.23 

Fotografoval jsem 

venku na malém 

zatravněném pro-

storu. Díky podhledu 

a makroobjektivu 

jsem se mohl ke zví-

řeti přiblížit a vyplnit 

jím celý záběr.

Nikon D4 • ISO 800 • 
1/800 s • f/9.0  • 
makroobjektiv 105 mm
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Dodatek 

Práce se  zvířecími 
útulky
Skvělá příležitost pro  trénink a projev dobré vůle

Mnoho zvířat, jejichž fotky krášlí stránky této knihy, strávilo nějakou dobu 

v útulcích. Některá jsou tam dodnes. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby 

každé zvíře, které potřebuje domov, nějaký našlo. Jedním ze způsobů, jak 

tento cíl podpořit, je nafotit kvalitní fotografi e, které bude moci útulek 

použít. Budete mít nejen dobrý pocit, že jste vykonali něco užitečného 

a zapojili se do řešení problému, ale jako fotograf také získáte skvělou 

praxi a přístup k bezpočtu ochotných objektů. 
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Fotografi e jako možná  pomoc útulkům

Výjimečné fotografi e mohou zvířatům v útulcích pomoci třemi způsoby. Zaprvé, skvělé 

snímky přitahují pozornost potenciálních zájemců o adopci a mohou tak zkrátit čas, 

po který zvíře obvykle na adopci čeká. Čím více zájmu o zvíře vzbudíte, tím rychleji bude 

adoptováno a tím rychleji přijdou na řadu i další zvířata.

Zadruhé, z opravdu dobrých fotografi í zvířat lze vyrobit  pohlednice,  kalendáře (obrá-

zek A.1) a další produkty spjaté s domácími mazlíčky, které bude organizace moci prodá-

vat a vydělat tak peníze na svůj chod. To je skvělý způsob, jak získávat peníze a zvyšovat 

povědomí veřejnosti, a obzvláště dobře to funguje u útulků zaměřujících se na konkrétní 

plemena. Výroba reklamních předmětů vyžaduje více času i úsilí, protože je při jejich 

tvorbě třeba spolupracovat s designerem a tiskařem, a také musíte promyslet, jak je distri-

buovat a prodávat. 

Zatřetí, můžete nabídnout balíček fotografi í lidem, kteří dané zvíře adoptují. Například 

můžete vyfotit zvíře s jeho novou rodinou, a to buď v jeho novém domově, nebo 

v útulku, a fotografi i také využít například k ilustraci příběhů z útulku s dobrým koncem. 

Obrázek A.1 

Příklad grafi ckého 

návrhu kalendáře 

vytvořený pro orga-

nizaci Last Chance 

at Life.

Nikon D4 • ISO 400 • 
1/250 s • f/9 • 
objektiv 24–70 mm
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Výběr správné organizace

Než se rozhodnete oslovit útulek s chutí do práce a s fotoaparátem v ruce, měli byste 

zvážit několik aspektů.

Výběr správné organizace pro spolupráci je důležitý, protože jakmile s ní začnete spolupra-

covat, vaše reputace může být a pravděpodobně bude spojována s reputací její. Někdy se 

může stát, že organizace opravdu má ty nejlepší úmysly, ale nezvládne splnit to, co slibuje, 

popřípadě se lidé ve vedení této organizace nedokážou chovat profesionálně. Jejich pří-

padný neúspěch vás pak bude pronásledovat, jen kvůli vaší spolupráci. Setkáte se i s tím, 

že mnoho útulků je sice řízeno lidmi, jejichž hlavním 

zájmem je zachraňovat zvířata a pomáhat jim hledat 

nové domovy, nemusí mít ale pochopení pro to, jak silná 

a mocná je fotografi e a co jim může přinést. 

Nebojte se pokládat jim otázky o chodu organizace, 

jejích potřebách a očekáváních, která od fotografi í mají. 

Jakmile s nějakým útulkem začnete spolupracovat, vaše 

osoba a pověst budou spojovány s jejich. Přemýšlejte 

proto o následujících otázkách, než se do spolupráce se 

zvířecím útulkem pustíte. 

Specializuje se organizace na jeden typ 

zvířete nebo jedno  plemeno?

Pokud si přejete pracovat s různorodými objekty, 

musíte si nalézt takový útulek, který se věnuje více 

než jednomu konkrétnímu plemenu. Mnoho útulků se 

specializuje na jeden druh zvířete nebo jedno plemeno, 

protože tak mohou snáze cílit na určité druhy potenciál-

ních zájemců o adopci. Pokud se například starají pouze 

o čivavy, budou se ve snaze nalézt jim nový domov 

poohlížet pouze po milovnících malých psů. Práce s jed-

ním konkrétním plemenem vám ale na druhou stranu 

umožní dozvědět se o jeho specifi ckém chování sku-

tečně mnoho a stát se na dané plemeno odborníkem. 

A na tom není nic špatného, zejména pokud vás k tomu 

vede i hlas vašeho srdce. Máme doma dva adoptované 

boxery a pracovat s nimi a s dalšími velkými plemeny 

mě opravdu baví. V posledních dvou letech tedy pomá-

hám fotografovi v útulku, který se věnuje především 

boxerům a dalším velkým psům (obrázek A.2). Někteří 

lidé ale potřebují rozmanitost nejen pro život, ale i pro 

Obrázek A.2 Bam-Bam je více než 50 kg živé velké psí lásky. 

Ale velcí psi většinou slintají.

Nikon D3200 • ISO 800 • 1/400 s • f/3.5 • objektiv 40 mm



Ve své knize Fotografujte dobře: Domácí mazlíčci – od momentek ke skvělým fotografi ím 

(Pet Photography: From Snapshots to Great Shots) ukazuje autor a fotograf Alan Hess, 

jak získat nejlepší snímky vašich domácích mazlíčků, ať již chcete udělat portrét papouška, 

akční snímek psa při hře nebo skupinovou fotografi i celého zvířecího gangu.

Kniha začíná deseti základními tipy a doporučeními pro fotografování domácích zvířat, 

mezi kterými nechybí ani zdůraznění odměn zvířatům za dobré chování nebo připo-

menutí potřeby být trpělivý při čekání na správný okamžik pro získání toho nejlepšího 

snímku. Autor se v knize dotkne i fotografi ckých základů, jakými jsou práce se světlem, 

základy kompozice a technik, jak dobře komponované snímky získat. Stranou nezůstane 

ani fotografi cké vybavení a doporučení, co je pro tento způsob fotografování vhodné. 

Hlavní náplní knihy je ale praktické fotografování: jak plánovat snímky se zvířaty, jejichž 

chování bývá těžko předvídatelné, jak rozpoznat známky stresu, jak fotografovat zvířata 

při akci nebo jak se vypořádat s fotografováním větší skupinky zvířat. Autor vše předvádí 

na vlastních snímcích a s rozsáhlým sortimentem zvířat, mezi kterými nechybí kočky, 

psi, koně, ptáci, ryby, ještěrky a mnoho dalších.

Nechejte se vést Alanem a naučíte se:

• základy fotografování zvířat od výběru techniky přes volbu režimu expozice 

nebo výběr úhlu pohledu;

• všechno důležité o kompozici, ostření a využití hloubky ostrosti;

• vytvořit prostředí pro klidnou a bezpečnou práci se zvířaty, abyste pořídili ty 

nejlepší snímky;

• jak pracovat s různými druhy zvířat od mláďat až po dospělé nebo i staré jedince;

• plně využívat svou fotografi ckou techniku a to i díky cvičením, která jsou vždy 

v závěru každé kapitoly.

A až se vám podaří skvělý snímek, ukažte ho. Připojte se ke skupině knihy na fl ickr.com/

groups/petphotographyfromsnapshotstogreatshots a podělte se s ostatními o své 

názory a diskutujte s nimi o tom, jak pořídit ty nejlepší snímky domácích mazlíčků.

Alan Hess je fotograf 
žijící v San Diegu, který se 
specializuje na fotografo-
vání koncertů a živých 
vystoupení. Fotografoval 
stovky akcí, ať již v klubech 
nebo ve velkých arénách, 

včetně vystoupení těch největších hudeb-
ních osobností počínaje Justinem Bieberem 
až po kapelu The Who. V současnosti Alan 
působí ve velké oblasti jižní Kalifornie 
a fotografuje zde nejrůznější akce a koncerty. 
Žije s manželkou a dvěma boxery z psího 
útulku, kteří jsou jeho oblíbenými modely 
a testovacími objekty při fotografi ckých 
experimentech. Navštivte Alanovy webové 
stránky na www.alanhessphotography.com.
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