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PRAKTICKÝ NÁVOD JAK SPRÁVNĚ VYFOTIT SVÉHO 
PSA/FENU PRO ÚČELY UCHOVNĚNÍ. 

 

3 ZÁKLADNÍ FOTOGRAFIE (OPRAVDU NENÍ TŘEBA VÍCE!) 
Účel fotografie pro poradkyni chovu je především popisný, tzn. že lze z fotografie posoudit celkový 
vzhled psa/feny, stavbu těla, rámec, horní hřbetní linie atd. Proto je nutné vyfotit svého miláčka ve 
výstavním postoji z obou stran těla a jeho portrét (viz. vzorové fotografie). Roztomilé fotografie svých 
lásek, si nechme na sociální sítě nebo pro potenciální rodiny našich štěňátek! Poradkyni chovu a do její 
kartotéky opravdu nepatří J! 
 

JAK NA TO? 
Focení není žádná věda, avšak dobrá příprava, zajistí dobrý výsledek! 
- Dopřejte si při focení patřičný čas a klid, přeci jen prezentujete svého psa/fenu a fotografie pak 

můžete použít dále např. na web www.kooikerhondje.info. 
- Přizvěte k focení dalšího člena rodiny, ať vám pomůže.  
- Není důležité, jestli fotíte pejska na chytrý mobil nebo na fotoaparát. 
- Důležité je, vybrat dobré místo a především fotit z dobrého úhlu! 

 

MÍSTO PRO FOCENÍ. 
Focení v exteriéru: pokud jste se rozhodli fotit venku, což je jistě jednodušší, zvolte jednolité pozadí, 
aby pejsek dobře vyniknul, vždy foťte v posekané nízké trávě, ať vyniknou i packy nebo zvolte např. 
chodníček. Pokud se rozhodnete pro interiér zvolte místnost, kde je hodně světla.  
 

FOCENÍ CHYTRÝM TELEFONEM. 
Tento bod už pro někoho může být trošku „vyšší dívčí“, ale stojí za to vyzkoušet. Když fotíte svého 
psa/fenu chytrým telefonem, doporučuji udělat si od fotografovaného objektu odstup a psa/fenu si při 
focení „přizoomovat“ (přiblížit). Docílíme tím, že pes/fena má na výsledné fotografii reálné proporce. 
Pokud totiž namíříme fotoaparát z blízka, proporce psa se deformují (natáhnout). To samé platí i při 
focení fotoaparátem.   
 

DOBRÝ ÚHEL. 
Vždy foťte psa/fenu ve výstavním postoji! Opět se podívejte na fotografie, jak správně to má vypadat! 
A to nejdůležitější foťte z úrovně očí psa/feny! Docílíte tím opět reálné proporce stavby těla. A je dobré, 
když pes/fena zabírá většinou celé fotografie! 
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FOTOGRAFIE 1.  

 

FOTOGRAFIE 2. 
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FOTOGRAFIE 3. 

 


