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SVATEBNÍ BALÍČKY
Fotografi í ze svatby bývá vždycky spousta a třídit 
a vybírat ty nejkrásnější zabere ještě větší spoustu 
času. Proč tedy nesvěřit celý tento proces 
profesionálům? 
Centrum FotoŠkoda Vám nabízí komplexní 
řešení. V naší nabídce najdete jak samotné 
fotografování svatby, tak i výběr fotografi í 
a jejich uspořádání do luxusní svatební 
fotoknihy. Samozřejmostí je tisk 
fotografi í větších formátů. Svatební 
balíčky doplňuje možnost natáčení  
svatebního videa s výstupem 
v HD rozlišení na DVD nebo 
Blue-ray disku.

20LET JSME TU PRO VÁS

FotoSlužby Centra FotoŠkoda 
Vám dále nabízejí:

JIŽ OD

150,-
JIŽ OD

69,-
FotoKnihy
z vlastních fotografi í
� Zpracování na fotografickém papíru
� Měkká, pevná a knižní vazba

� Až do formátu 150 x 300 cm
� 5 druhů adjustace

FotoObrazy
z vlastních fotografi í

ZHOTOVUJEME ON-LINE

www.fotoskoda.cz

Nevěsta musí být vždy
nejkrásnější

Vaše specializace je fotografování na svatbách, jaké
mají svatební fotografie specifika?
Jedná se o reportážní fotografie, tedy zachycení
okamžiku a atmosféry tohoto významného dne. Sa-
mozřejmě nevěsta musí být vždy nejkrásnější a tak
se také fotograf snaží přistupovat ke svým zábě-
rům.

Co je podle vás důležité?
Je toho víc. Hlavní je nepropásnout stěžejní  záběry
– polibek, prstýnky, rozhovory se svatebčany. Sva-
tebčané většinou nemají tolik zkušeností s průbě-
hem tohoto dne, a tak je důležité, aby byl fotograf
komunikativní a pomáhal navozovat  příjemnou
sváteční atmosféru. Nejdůležitější ze všeho je spo-
kojenost novomanželů s výslednými fotografiemi.

Je vůbec možné při fotografování svat by zachovat au-
tentičnost a nenucenost?
Je to velmi těžké, většina svatebčanů je velmi
 nervózní, proto ani oni sami moc přirození nebý-
vají. Samozřejmě se snažíme, aby to bylo co nej-
méně patrné a fotografie byly co nejvíce přirozené.
Na stranu druhou, jedná se o jedinečné fotografie
a absolutní přirozenost by nevyzněla tolik svá-
tečně.

Podle čeho se pozná dobrý svatební  fotograf?
Jeho služby jsou vyhledávány, on sám se nemusí
nabízet. Určitě také tím, jakou širokou nabídku do-
provodných služeb a výstupů nabízí a také tím, že
je většinou hodně zaneprázdněný A

Panují i zde nějaké módní trendy?
To víte že ano, proložení fotografií, různé barev-
nosti – sepie, černobílá fotografie. V poslední době
se fotí méně statických fotografií. I do aranžova-
ných fotografií se vkládá pohyb a větší výraz.

Objednávají si svatebčané rovnou fotografie do „fo-
toknihy“? A když ano,  fotíte např. „seriály fotografií“?
To je také individuální. Dalo by se říci, že každá
svatba je originál, a tak i přání novomanželů jsou
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pokaždé jiná. S tím počítáme již při prvním setkání
s novomanželi a k jejich přání a požadavkům jsme
maximálně vstřícní. Ano stane se, že si objednají
přímo dané fotografie k výrobě foto knihy. Opravdu
rádi vyhovíme přání novomanželů. Naopak někdy
nemají představu žádnou, v tomto případně jim
rádi poradíme a doporučíme vhodný výběr, nejen
co se fotoknih týká.

Jak přistupujete k aranžování svatebních hostů na ro-
dinné fotografie?
K většině svateb patří příbuzní a také oni by měli
býti zachyceni na těchto neopakovatelných sním-
cích. Přistupujeme k takovému fotografování
stejně jako k celému průběhu svatby.

Čeho by se měli svatebčané vyvarovat?
Shánění fotografa na poslední chvíli. Svatba by
měla být plánována v předstihu se vším všudy.

Máte nějakou zajímavou „příhodu z natáčení“, na
svatbách jste jich musel zažít...
Při fotografování svatby ve Vrtbovské zahradě
chtěl náš fotograf zvěčnit nevěstu u kašny. Nevěsta
neodhadla šíři okraje kašny a sedla si přímo do
vody. Ženich se ukázal jako gentleman, svou ne-
věstu z kašny vynesl a protože bylo léto, udělali si
delší procházku zahradou, než šaty proschly.

Nabízíte nějaké nadstandartní služby pro svateb-
čany?
Svatební fotokniha je sama o sobě velmi luxusní.
Svatebčanům můžeme nabídnout i fotografování
v našem ateliéru, vybrané fotografie následně mů-
žeme připravit jako obraz, kde se nabízí mnoho
možností. Také svatební kalendář by mohl být za-
jímavou nabídkou.

O focení na svatbách s Janem Kárníkem, 
fotografem z Centra FotoŠkoda


