
FOTOGRAF  VÍT ANTOŠ

Než začneme fotit….
Info, které od Vás potřebuji:

-Jméno a příjmení

-Tel. kontakt

-Kolik lidí bude cca na svatbě

-Svatba bude probíhat na úřadě nebo v kostele

INFO K FOTOGRAFOVÁNÍ SVATEB



-Adresa místa, kde bude probíhat obřad

-Co vše byste chtěli fotit?
Přípravy před svatbou
Příjezd na místo obřadu
Momentky ze svatby
Samotný obřad
Hromadné/skupinové focení
Párové focení novomanželů
Zábava a program po obřadu (do kolika cca hodin)

-Kdy je začátek obřadu, popřípadě další harmonogram svatebního dne 
(Kdy začínají přípravy, kdy je večeře/oběd nebo nějaká zábava a také kde)
Vše v závislosti na tom co byste vše chtěli fotit.

-Nějaká Vaše vize co byste chtěli na fotce mít, kde byste chtěli fotit (focení 
novomanželů). Pokud si nevíte rady, tak nevěšte hlavu, od toho jsem tu 
já :)

Nejideálnější ovšem je se s Vámi předem domluvit a sejít (například 
někde u kávy), abychom vše naplánovali a netvořili se tak zbytečné 
zmatky. Svatba je už tak organizačně náročná :) Zjistíme co potřebujete 
vy a co zase já a najdeme řešení nebo kompromisy tak, aby byli všichni 
spokojený.

Domluvíme se na místě a času focení:

Kde se fotí? 
Místo na focení vybírám sám. Přijedu za Vámi a v okolí místa obřadu nebo 
v okolí domluveného místa najdu, kde budeme fotit. Nejlepší místa jsou 
kupodivu úplně jiná než si většina lidí myslí. Nejlépe vypadá neupravené a 
divoké prostředí. Žádné focení v parku s hezkými keříky, uvidíte sami :)

Kdy fotit?



Ideální je tzv. zlatá hodinka, 2 hodiny před západem slunce. Ale fotit se dá 
v kteroukoliv denní dobu. Při plánování svatby, ale počítejte s tím, že na 
krásné fotky je potřeba dostatek času! Potřebuji mít čas na svou práci 
stejně tak, jako každý jiný :) Hromadné fotky a skupinky v závislosti na 
počtu 30min až 1hod. Fotky novomanželů 1-2hod.

Počasí na focení?
Tady má většina lidí hodně zkreslené představy. Ale nebojte, byl jsem na 
tom stejně :) Ideální počasí na focení je totiž zataženo. Fotit se dá ale i 



když svítí sluníčko nebo je mlha či mrholí nebo lehce prší či sněží. Fotí se 
také v kteroukoliv roční dobu.

Vhodné oblečení?
U svateb je to jen a pouze na Vás je to Váš den :) Společenské oblečení se 
hodí ke svatbě vždy, ale pokud bych měl přece jenom doporučovat a 
nechtěli byste na svatbu nějaké klasické oblečení tak zde je moje 
doporučení, které platí pokaždé.

Záleží na místě, kde fotíme, ale obecně hlavní věc, kterou potřebujeme je 
sladit barvu oblečení s prostředím a popřípadě s ostatními lidmi na fotce. 

Pokud tedy fotíme v přírodě, vybíráme nějaké pastelové přírodní barvy. 
Hlavně prosím bez žádných nápisů. Například (svetr, rolák, košile, šaty, ale 
i džínová bunda. Přírodní materiály.

Pokud fotíme ve městech, vybíráme barvy vyskytující se ve městech. Ale 
znovu, ne nic přehnaného, spíše přírodní materiály. Například (Kožená 
bunda, džínové věci, košile, ale i šaty)

Jestliže si výběrem oblečení nejste jistí nebo nic podobného nemáte, tak 
se nic neděje, vždy sebou pro Vás po domluvě nějaké oblečení beru :)



Vhodný makeup?
Snažíme se, aby vše vypadalo co nejvíc přirozeně, decentně používat 
makeup. Vše je ale pouze na Vás, nejdůležitější je abyste se cítili příjemně 
a pohodlně :)

Nějaká doporučení a tipy:

Stíny: hnědá a béžová
Modré oči- Nepoužívat
modré stíny.
Hnědé oči- Nepoužívat
hnědé stíny.

Volit světlý makeup a
krémy, se kterými
zvýrazníme lícní kosti a
přechod hlavy a krku.

Oči malovat světle a
jemně, aby bylo světlo i
na víčkách.

Nepoužívat pudr. Žádné
linky (do města může být)
nebo umělé řasy. Malovat
jen, aby vynikly stíny a
rysy v obličeji.

Žádné zřetelné přechody,
vše do ztracena.



Rtěnka-decentně

Průběh focení….

Při samotném novomanželském focení, které i s nějakým přesouváním 
trvá 1 max 2 hod. se snažíme především o uvolnění, tak aby focení byla 
zábava a aby bylo příjemné. Opadne nervozita a fotky budou přirozené a 
krásné. Nemáte proč se bát (nejsem zubař :)) jestli tohle a tohle je správně
nebo jestli máte správnou pózu, to je moje práce, aby vše bylo tak, jak má 
být, vy si to jenom pořádně užijte :)



Po fotografování….

Pak už je to na mě :) Vaše fotky důkladně upravím ve dvou profesionálních
programech. Při úpravách se snažím zachovat přirozenost a skutečnost. To 
je překvapivě složitější a těžší než přeumělkované fotky. 
Při focení svateb vyfotím 2000 až 5000 fotek, ze kterých následně vyberu 
cca 150 až 300 nejlepších (v závislosti na časové náročnosti svatby). Ale při
úpravách a výběru strávím další týden za počítačem, výsledkem je však 
moje nejlepší práce, kterou Vám mohu nabídnout. Nikdy s fotkou 
nekončím dokud s ní nejsem na 110% spokojený. 

Do ceny je zahrnuta všechna moje odvedená práce, počínaje přípravou 
před focením (výběr místa-1 až 2 hodiny, oblečení či rekvizit a jejich 
nákup) dále samotné focení, dvou týdenní výběr fotek a úpravy + 
komunikace a administrativa + mé náklady na focení a vybavení, aby Vaše 
fotky byly ještě lepší a hezčí :)

Obdržení fotek:
Fotky Vám buď nasdílím na Váš email nebo uložím na flash disk. Společně 
s nimi Vám odešlu ceník fotografických produktů, které nabízím.

Po tom co si fotky prohlédnete a budete mít jakékoliv dotazy či 
připomínky, chtěli byste na nich něco změnit, tak se neváhejte na mě 
obrátit. Nejdůležitější je pro mne Vaše spokojenost.

Pokud se Vám fotky budou líbit, tak budu moc rád za recenzi na mých 
stránkách nebo zveřejnění na soc. sítích. Děkuji a těším se na další 
spolupráci :)

Rezence na webu: https://www.fotograf-vit-antos.cz/ 
(na úvodu scrollujte až dólu)

Facebook: https://www.facebook.com/photo.antos
Instagram: https://www.instagram.com/photo_antos/

https://www.fotograf-vit-antos.cz/
https://www.instagram.com/photo_antos/
https://www.facebook.com/photo.antos



