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KONTAKT

"Síla je v přítomném
okamžiku"



Osobní schůzka/videohovor
 
 

Donesu Vám ukázat některé fotoknihy, uvidíte
tak ucelený výstup z celého svatebního dne.

Záměrně nosím sebou fotoknihy různého stylu,
a tak podle Vašich reakcí poznám, co

preferujete. V neposlední řadě se také poznáme,
a tak Vám nepříjde na svatbu zcela cizí člověk. 

PŘED SVATBOU

Přirozený úsměv je
ten nejkrásnější

Když se nemůžeme setkat 
 

Není problém videohovor, který mám
koncepován tak, že o nic nepřijdete. Ale velmi mi

pomůže, když mi například pošlete odkaz na
fotografa, jehož styl se Vám líbí... a nebo

jednotlivé fotografie, které Vás zaujaly. Neříkám,
že okopíruju něčí práci, ale velmi mi to pomůže v

tom, abych se naladila na Vaší vlnu.

 

"Styčný důstojník"
 

V den svatby Vás chci co nejméně obtěžovat. V
ideálním případě o mně skoro nemáte vědět

(kromě našeho společného focení), ale potřebuji
mít někoho, koho se mohu doptávat na

maličkosti- jestli na Vás vaši svatebčané něco
nepřipravují, jestli máte na svatbě sourozence...
většinou tohle vše ví svěděk/svědkyně, tak jen

fajn říci, že se na ně v průběhu svatby bude
fotografka občas obracet.

 

Boty na přezutí 
 

Pokud máte dlouhé šaty je fajn, když si
připravíte na naše focení pohodlné boty. Naše

focení nebude tak náročné, ale Vaše nohy si
odpočinou, na fotografiích nikdo nepozná, že

máte tenisky... a Vaše nohy si odpočinou.
Nezapoňte, že v nových botech budete muset

tančit a být až do večera.  
 
 

Deštník
Určitě si připravte deštník (nemusí být průhledný

svatební). Pokud na něj totiž nezapomenete,
pršet nebude. To je pravidlo.

 
 
 
 

PŘIPRAVTE SI

 

Řekněte svatebčanům...
 

Máte akční kamarády? Je dobré jim říci, že
případný únos nevěsty - až po společném focení

(vím, proč to říkám), a také pokud mě máte na
určitý počet hodin, dlouhý únos by narušil vše,

co mám zvládnout za určitý čas :)
 
 
 
 

 
Závazná rezervace termínu

 
Závazná rezervace termínu vzniká

zaplacením zálohy.
 
 
 
 

 



 

PŘEDSVATEBNÍ
FOCENÍ 

 
Když si nejste jistí 

 
Z vlastní zkušenosti vím, že postavit se před foťák
není zrovná jednoduché. Sama se při focení cítím

nesvá a mám pocit, že se neumím uvolnit. 
 

Pokud to máte stejně, tak doporučuji
předsvatební focení. Zvyknete si na to, že Vás

někdo fotí, vyzkoušíte si to a v den svatby
budete vědět, že je to pohoda a zábava. 

Budete klidnější.
 

Fotografie budete mít samozřejmě do své alba,
ale také je můžete využít na pozvánku, jako

dekoraci na svatbě a nebo to může být zajímavá
součást Vaší svatební knihy - budete mít

fotografie ve svatebním i v civilním. 

 



 
Focení příprav/oblékání

 
Je hezké, když Váše svatební galerie začíná

přípravami, je to pěkný začátek
galerie/fotoknihy. Na druhou stranu nemusím 

s Vámi být od rána, pro mě jako fotografa
opravdu stačí být u finálních úprav a u oblékání
šatů. A také tímto ušetříte hodiny, když s Vámi

nejsem od rána. A pokud si to z nějakého důvodu
nepřejete, může galerie začít jen reportáží

příjezdu na místo obřadu. 
 

Ženich
 

Nedělejte si hlavu s tím, jestli stihnu ve stejný
okamžik vyfotit i přípravy ženicha. Dost často to

muži nechtějí a pokud ano, tak u nich to lze ve
volné chvilce naaranžovat. Jen si pro fotku

sundají sako, poupraví rukáv na košili, případně
kravatu/motýlka. 

 

V DEN SVATBY 

 
 
 

Společná fotografie všech svatebčanů
 

Musíme ji udělat hned po obřadu. To je vlastně
jediná fotka, na které trvám, že se musí udělat
neprodleně po obřadu. Zkušenost je taková, že

svatebčany totiž už nikdy nedáme dohromady....
někdo kouří, někdo přebaluje děti, někdo si šel

odskočit k rautu
 

! ! !

 
 

Skupinové foto s kamarády
(můžeme fotit kdykoli, klidně i po obědě) 

 
 

U fotografií s kamarády je dobré měnit pozadí.
Nemusíme chodit kilometry, většinou stačí

pokud se jen posuneme o dva/tři metry, tak aby
se změnilo pozadí a vy měli rozmanitější

fotografie. Nechci fotky u jednoho stromu,
jednoho keře... 

 
Nedělejte si seznam skupinek 

 
 Takový seznam Vás bude jen stresovat a Vaše

kamarády taky. Je prima si to promyslet, ale 
 věřte, že rodiny jsou samozřejmostí, stejně tak
sourozenci, svědci, kamarádi ze školy, kamarádi

z práce....nebojte se, oni se o fotku přihlásí :) 
 
 
 
 
 

Skupinové foto s nejbližší rodinou
 

Tady až tak nezáleží na tom, kdy se fotky nafotí.
Po obřadu je doporučuji udělat, pokud je obřad
na zámku a přejíždí se pryč. Alespoň nejbližší
rodinu je dobré vyfotit zde, aby měli hezkou

vzpomínku. Přednost vždy mají babičky,
dědečkové... tak aby si mohli co nejdříve jít
sednout a mít své pohodlí. U těchto fotek

nebazíruji na místě, protože netýrám babičky :)
Chci, aby prostředí bylo hezké, ale je důležitá

dostupnost.
 
 

 



 
Lokalita na focení 

 
Znalost místa je pro mě důležitá, protože jenom
tak mohu být efektivní a neztrácím čas hledáním

krásného místa. Samozřejmě neznám všechna
svatební místa, ale umím si poradit. Pro první

seznámení s místem, využívám webové stránky
místa, Instagram a Google maps view. Dokážu si

tak představit místo, kde budeme a případně z
tepla domova objevit zajímavá místa. V den obřadu

jsem na místě s předstihem a jen si svá
preferovaná místa ověřím, jsem tak na Vás

připravena.  Místa na focení volím tak, aby nebyla
jednotvárná.  A tak budete mít na fotkách přírodu,

město i třeba architekturu. Zároveň vznikou
povinné stylizované fotografie pro babičky, ale také

vtipné fotografie pro Vás.
 
 

NAŠE FOCENÍ

 
Jak nenaštvat svatebčany

 
Pokud je obřad na zámku a následně se přejíždí

na oběd, je dobré poslat svatebčany na místo
oběda/párty a vyčlenit si alespoň 20 minut na

focení. To je doba, kterou svatebčané respektují
:). Jde o to, že pokud máte obřad na krásném

místě, je hezké toto prostředí využít. 
Pokud chcete fotit vyloženě jen po obřadě, a pak

už nikoli, ideální je, když mají svatební hosté k
dispozici občerstvení (vodu, něco drobného k

jídlu... a nebo je můžete poslat na místo hostiny,
rautu, party :)

 
Ideální doba na Vaše focení

 
Samotné focení probíhá max. 1 hodinu,

samozřejmě se umím přizpůsobit Vašemu
harmonogramu. Můžeme to zvládnout i za

40 minut. Nejlepší doba na focení je po
obědě/ rautu... kdy svatebčané mají plná

bříška a Vaší hodinové absence si nevšimnou.
 
 

 

 
Připravte se na flexibilitu

 
Vím, že sestavit svatební harmonogram je

složité, a proto ho pak chcete dodržet. Ale i pro
klid Vaší duše není nejlepší na něm lpět. A pokud

byste neměli připravený deštník a pršelo by,
samozřejmě Vás nebudu v čase přívalového

deště chtít fotit :). V takovém případě je nejlepší
využít meteoradar a případně flexibilně

poupravit čas focení a jiných Vašich aktivit.
 Ač předbouřkové světlo je opravdu krásné :) 

 
 
 

 
 

Průběh focení
 

Společné focení probíhá formou procházky .
Chtěla bych, aby to pro Vás byl relax. Je to jediná

chvilka, kdy “utečete” svatebním hostům a
můžete si oddychnout. Je to jediná chvilka z

celého dne, kdy na Vás není upřena pozornost
všech svatebčanů (pouze ta má).  Zároveň máte  
po obřadu a nervozita z Vás spadla, proto se již

můžete uvolnit. 
 

 



 
 

FOTOGRAFIE,
KTERÉ JSOU

SKUTEČNĚ PRO VÁS 

 
 

 

 
 
 
 

Během naše focení mohou vzniknout také
fotografie, které jsou pro Vás charakteristické...

 
 
 

 

Oba jsou zapálení baskeťáci

Vždycky chtěla hasiče a nebo myslivce... teď má 2v1

Do tohohle lesa chodí pravidelně na procházky

Ona je atletka a má svůj disk.
On je ajťák a má také svůj disk 

Poznali se při lezení.... 

"Zastav se,
okamžiku,

jsi nádherný."



 
Plánujete malou svatbu a myslíte si, že jako
fotograf nebudu mít tolik práce? Je to trošku

jinak. 
 
 

RODINNÉ A MENŠÍ
SVATBY

 
Jak probíhá focení?

 
Většinou se sejdeme až na místě obřadu. Už

tady ale začíná má práce - fotím to, jak
svatebčané přicházejí, jak si v rodinném kruhu 

 povídají a čekám na Váš příjezd. Následujě
obřad a i společné focení se svatebčany.

 
Následně proběhne focení novomanželů. Pokud

máte děti, tak jsou fotografie o trošku více
laděny do rodinného nádechu. Samozřejmě je
kladen důraz na Vaše fotografie, ale dost je to
také o dětech. Ale stejně tak jsou důležití Vaši

rodiče, protože kdy se zase sejdete u
profesionálního fotografa? A pokud máte na
svatbě spíše Vaše blízké kamarády, platí to
stejné, kdy se s nimi sejdete u fotografa?

 
Máte-li společný oběd někde poblíž, není také

problém se domluvit na vyfocení jeho začátku -
společné polévky, přípitků... , ale záleži

samozřejmě na Vás. 
 

Párty v jiný den?
 

Pokud plánujete v jiný den párty s kamarády,
není problém se domluvit i na focení tohoto 

 dnu. Výhoda je, že budu mít fotografie z Vašeho
svatebního dne i z párty, a tak mohu sestavit

fotoknihu - jako kdyby vše proběhlo v jeden den.  
 
 

 



Mnou nabízené svatební balíčky v sobě zahrnují
také fotoknihy.  Z vlastní zkušenosti vím, že

pokud zůstanou fotografie jen v elektronické
podobě, už se na ně nikdy nepodíváte, což při

ceně svatebních fotografů je škoda. 
. . . .

 
Proč fotoknihu?

 
Váš svatební den dostane ucelenou podobu.

 
Je to krásná vzpomínka.

 
Nemusíte ukazovat fotky jen elektronicky.

 
 

Jak kniha vypadá
 

Fotoknihy nechávám tisknout u firmy Bontia
Fotokniha je v pevných deskách.

31 × 24,3 cm
27,6 × 21,5 cm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOKNIHA

 
Práce na knize ...

 
 Obdržíte formulář na 10 fotografií do fotoknihy
(nemusíte vybírat fotky, které jsou samozřejmé-

první polibek, podpisy, první tanec...), jde o
fotografie, které se Vám natolik líbí, že je za

každou cenu chcete mít ve fotoknize...případně o
kamarády, kteří jsou pro Vás důležití, ale já to

třeba nemusím odhadnout (rodinu samozřejmě v
knize mít budete)

 

Fotografie dostanou v knize jiný smysl 

Vyniknou jednotlivé události 

 

Vyniknou detaily

 



 
 

Do 14 dnů od svatby dostanete svatební
zaheslovanou  online galerii

 
 Zašlu Vám také fakturu a hned jak bude

zaplacena, tak dostanete odkaz na stažení
fotografií a kniha půjde do tisku. 

. . . .
 

 Práce na fotoknize mi trvá cca týden, potom si
tiskárna bere až 14 pracovních dnů na tisk

(někdy je to dříve)...
 

Když mi přijde fotokniha, hned Vám píši, že Vás
potřebuji vidět :)

 
A na schůzce (většinou tak měsíc a půl od

svatby) Vám předám ty stejné fotografie jako
máte v galerii v ještě větším rozlišení a

fotoknihu.
 
 

PO SVATBĚ...

 
 

Pro mimopražské...
 

Princip je stejný, fotografie máte do 14 dnů od
svatby. Dostanete stejný formulář na 10

fotografií do fotoknihy. Jediný rozdíl je v tom, že
fotografie ve velkém rozlišení Vám nahraji na
online uložiště a fotokniha Vám přijde poštou
cca do toho měsíce, měsíce a půl. A ve chvilce,

kdy dávám knihu do tisku, Vám zašlu fakturu za
mé služby + print screen, že je kniha objednána

.
 

 

Náhled dvojstrany z knihy 



 
 

TĚŠÍM SE NA  SPOLUPRÁCI. 
A PŘEJI VÁM KRÁSNÝ DEN.

 


