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CENY SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ

Ceny	svatebního	fotografování	se	odvíjejí	od	Vašich	požadavků.	Některým	párům	postačí	snímky	svatebního	
obřadu,	jiné	páry	preferují	celodenní	focení	od	svatebních	příprav	až	po	reportáž	z	večerní	svatební	zábavy,	
výrobu	svatebního	fotoalba	a	další	nadstandardní	servis.
	

ZÁKlAdNÍ BAlÍČEK	 *	**	5 900 Kč

–	 setkání	se	snoubenci	před	svatbou
–	 focení	svatebního	obřadu/svatební	mše
–	 fotografie	novomanželů	po	obřadu
–	 webové	fotoalbum	pod	heslem
–	 retuš	50	vybraných	fotografií
–	 DVD	s	fotografiemi
–	 tisk	30	fotografií	formátu	10×15	cm
–	 doručení	do	7	pracovních	dnů
	–	 maximální	doba	focení	3,5	hodiny

STANdARdNÍ BAlÍČEK	 *	11 900 Kč

–	 setkání	se	snoubenci	před	svatbou
–	 fotografie	předsvatebních	příprav
–	 focení	svatebního	obřadu/svatební	mše
–	 fotografie	novomanželů	po	obřadu	(stylizované	a	inscenované	záběry)
–	 focení	svatební	hostiny	(polévka,	krájení	dortu)
–	 webové	fotoalbum	pod	heslem
–	 retuš	100	vybraných	fotografií
–	 DVD	s	fotografiemi
–	 tisk	50	fotografií	formátu	10×15	cm
–	 doručení	do	9	pracovních	dnů
–	 maximální	doba	focení	8	hodin

V.I.P. BAlÍČEK	 24 900 Kč

–	 setkání	se	snoubenci	před	svatbou
–	 fotografie	předsvatebních	příprav
–	 focení	svatebního	obřadu/svatební	mše
–	 fotografie	novomanželů	po	obřadu	(stylizované	a	inscenované	záběry)
–	 focení	svatební	hostiny	(polévka,	krájení	dortu)
–	 fotografie	odpolední/večerní	zábavy
–	 webové	fotoalbum	pod	heslem
–	 retuš	200	vybraných	fotografií
–	 DVD	s	fotografiemi
–	 tisk	80	fotografií	formátu	10×15	cm	v	luxusním	koženém	svatebním	albu	z	UK
–	 svatební	foto	obraz	na	malířském	plátně	formátu	50×70	cm
–	 doručení	do	11	pracovních	dnů
–	 druhý	(záložní)	svatební	fotograf
–	 celodenní	focení
–	 cestovné	po	celé	České	republice	ZDARMA,	cestovné	do	zahraničí	dle	předchozí	dohody

*	v	ceně	není	zahrnuta	doprava,	cena	cestovného	po	Praze	ZDARMA,	mimo	Prahu	dle	ujetých	kilometrů	tam	a	zpět
**	tento	balíček	si	můžete	objednat	na	kterýkoli	den,	v	období	od	1.	června	do	30.	října	mimo	sobot
Vedle samotného svatebního focení si moji klienti objednávají další oblíbenou službu: snoubenecké předsvatební fotografie.
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CENY dAlŠÍCH TYPŮ FOTOGRAFOVÁNÍ

Každý	z	nás	touží	po	krásných	osobních	či	pracovních	portrétech,	kterými	by	udělal	radost	sobě	a	svým		
blízkým,	pozitivně	zapůsobil	na	potencionální	zaměstnavatele,	klienty	a	kolegy	nebo	ve	stáří	zavzpomínal	na	
svá	mladá	léta	při	pohledu	na	profesionální	portrétní	fotografie.

PORTRÉTNÍ A TĚHOTENSKÉ FOTO V ATElIÉRU (dOSPĚlÍ, dĚTI)	 od 1 700 Kč

–	 focení	v	ateliéru	v	centru	Prahy	–	Bělehradská,	Praha	2
–	 série	20	profesionálně	retušovaných	fotografií
–	 fotografie	ve	formátu	pro	tisk	a	na	web/DVD	s	fotografiemi
–	 doručení	do	7	pracovních	dnů
	–	 standardní	doba	focení	1	hodina

PORTRÉTNÍ A TĚHOTENSKÉ FOTO V EXTERIÉRU (dOSPĚlÍ, dĚTI)	 *	od 1 200 Kč

–	 focení	v	exteriéru	(doprava	po	Praze	zdarma,	mimo	Prahu	bez	ceny	dopravy)
–	 série	20	profesionálně	retušovaných	fotografií
–	 fotografie	ve	formátu	pro	tisk	a	na	web/DVD	s	fotografiemi
–	 doručení	do	7	pracovních	dnů
	–	 standardní	doba	focení	1	hodina

PORTRÉTNÍ A TĚHOTENSKÉ VE VAŠEM BYTĚ/dOMĚ (dOSPĚlÍ, dĚTI)	 *	od 2 000 Kč

–	 focení	v	pohodlí	vašeho	bytu	či	domu	(doprava	po	Praze	zdarma,	mimo	Prahu	bez	ceny	dopravy)
–	 profesionální	mobilní	fotoateliér	(záblesky,	odrazné	desky,	pozadí,	...)
–	 série	20	profesionálně	retušovaných	fotografií
–	 fotografie	ve	formátu	pro	tisk	a	na	web/DVD	s	fotografiemi
–	 doručení	do	7	pracovních	dnů
	–	 standardní	doba	focení	1	hodina

SPOlEČENSKÉ AKCE, KONFERENCE	 *	od	2 000 KČ

–	 focení	společenských	akcí	a	konferencí	(plynulá	angličtina)
–	 standardní	doba	focení	2	hodiny,	celodenní	focení	od	5	000	Kč

AFTER PARTY, NAROZENINOVÉ PARTY	 *	od	2 500 KČ

–	 profesionální	fotografie	z	vaší	narozeninové	party,	maturitní	after	party	či	firemního	večírku
–	 standardní	doba	focení	2	hodiny,	celodenní	focení	od	4	000	Kč
–	 dodání	fotografií	do	druhého	dne	AKT	 od	2 200 KČ

UMĚlECKÝ AKT V ATElIÉRU	 od	2 200 KČ

–	 série	20	profesionálně	retušovaných	fotografií,	záruka	diskrétnosti
–	 standardní	doba	focení	2	hodiny,	série	20	profesionálně	retušovaných	fotografií,	záruka	diskrétnosti

*	v	ceně	není	zahrnuta	doprava,	cena	cestovného	po	Praze	ZDARMA,	mimo	Prahu	dle	ujetých	kilometrů	tam	a	zpět
**	cena	za	1	retušovanou	fotografii	formátu	20×30	cm	(možno	včetně	tisku)
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REFERENCE

Chceme napsat krátkou referenci na focení svatby, které nám dělal Tomáš Barčík. Měli jsme před svatbou schůz-
ku, která se týkala ujasnění si našich představ. Probíhala klidně věcně, přesně tak jak by měla být. Poté na samot-
né svatbě se pan fotograf choval jako profesionál. Bylo vidět, že s podobnými akcemi má zkušenosti. Měli jsme 
svatbu v kostele a tudíž i zde se uměl pohybovat, což bylo pro nás důležité. Kvalita jeho fotografií je skvělá. Některé 
momentky nás rozesmávají ještě teď. Když jsme měli s nevěstou samostatné focení byl velmi milý a v tuto chvíli, ač 
jsme se jí trochu báli, nás dokázal uvolnit a příjemně pobavit. Na samotných fotkách je to vidět. Tedy jsme moc rádi, 
že nás fotil, protože máme z naší svatby krásné vzpomínky nejen v nás, ale i na fotkách. Všechny fotky, které Tomáš 
vybral jsme zhruba po týdnu obdrželi na DVD. Pokud Vám máme doporučit jeho práci, děláme to s velkou radostí.
Marek a Terezie Imlaufovi, svatební fotografie

Rádi bychom se i my podělili o naše dojmy ze svatebního focení, a nejen z něj, s Tomášem jsem nespolupracovala 
poprvé. Musíme říci, že lépe jsme si vybrat fotografa nemohli, jak na svatbu, tak pro další naše focení, které již 
proběhlo, nebo ho máme do budoucna v plánu. Takto obětavého, ochotného, milého a hlavně akčního fotografa, 
bychom těžko hledali. Tomáš přijel na domluvený termín a začal fotit i předsvatební přípravy, zároveň měl i dob-
ré nápady na fotografie, které jsou přenádherné. Splnil naše očekávání a dokonce je i předčil. Focení proběhlo v 
naprosto uvolněné a přátelské atmosféře, a to se zrovna ne moc rádi fotíme. Výsledek byl fantastický a všechny 
fotečky jsou prostě dokonalé. Tome moc ti děkujeme za tvou odvedenou práci a doufáme, že i nadále zůstaneš 
naším rodinným fotografem. Přejeme ti mnoho dalších takto spokojených novomanželů jako jsme my a nejen novo-
manželů. Můžeme jen doporučit.
Jindřiška a Miloš Koutní, svatební fotografie

S prací Tomáše Barčíka jsme byli s manželem nadmíru spokojeni! Od počáteční komunikace, která byla velmi 
vstřícná a efektivní, přes samotné provedení fotografií až po jejich dodání. Kvalita fotografií i nestandardní záběry a 
stylizace byly přesně dle mých představ a skvěle podtrhly tématičnost naší svatby. S Tomášem se mi velice příjem-
ně spolupracovalo a je to vidět i na výsledku – fotky jsou velice uvolněné a hravé. Rozhodně doporučuji!
Barbora Straková, svatební fotografie

Milý Tomáši, moc děkujeme za překrásné fotečky, které jste nám nafotil v průběhu naší svatby. Byli jsme jimi zcela 
uneseni, dokázal jste v nich zachytit neopakovatelnou atmosféru každého momentu. Také děkujeme za Váš velmi 
příjemný a profesionální přístup a ochotu vyhovět našim konkrétním představám. Spolupráce s Vámi nám zpříjem-
nila náš velký den a rozhodně Vás budeme doporučovat!
Michaela a lee Broster, svatební fotografie

Milý Tomáši, chtěli jsme Vám velice poděkovat za Vaše profesionální služby při focení našich předsvatebních 
fotografií po celé Praze, byl to pro nás nezapomenutelný zážitek a jsme velice vděční za nádherné fotografie, které 
zůstanou navždy nádhernou vzpomínkou na Prahu a nejkrásnější chvíle před naší svatbou.
Alena a Pablo Schurig, předsvatební fotografie

Focení s Tomášem bylo příjemným zážitkem. Po celou dobu byla uvolněná atmosféra a naprostá pohoda. Výsledné 
fotografie byly podle mých představ a na mnohých z nich jsem se s úžasem nepoznávala.
Veronika ladzianská, profesionální tanečnice, portrétní fotografie

Když jsem se rozhodl, že se nechám vyfotit, bylo mi jasné že je to pro mě jedna z nejhorších věcí, které můžu pod-
stoupit. Jako každému správnému klukovi je pro mě fotografování spojené s česáním, čistým tričkem a podobnýma 
věcma, něco jako pro vegetariána a ochránce zvířat zabíjačka a úspěšně se mu celý život vyhýbám. Ale nedalo se 
nic dělat, potřeboval jsem to a musel jsem to podstoupit. Začal jsem hledat na internetu osobu, která by to pro mě 
udělala. Náhodou jsem narazil na Tomáše a měl jsem obrovské štěstí. Nemohl jsem si vybrat lépe. Už jen počáteční 
komunikace byla výborná. Nejen, že mi na začátku dal vybrat z několika možností a vysvětlil, co to znamená, ale 
měl se mnou při fotografování i velkou trpělivost. I když jsem se na začátku vybavil několika panáky slivovice, byl 
jsem i tak nervózní jak pes. Ale Tomáš je profesionál, a tak se o mě po celou dobu staral, říkal mi co dělat, pomáhal 
mi se uvolnit a výsledek byl fantastický. Takové nádherné fotky a takové množství jsem nikdy neměl a ani jsem si 
nedokázal představit, že by to takhle mohlo dopadnout. Věřím, že kdybych měl jednu z těchto fotografií v pasu, tak 
by mě na letištích tolik nekontrolovali. Já a moje máma ti děkujem.
Jiří Kubišta, portrétní fotografie
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REFERENCE

Když mi kamarádka navrhla, jestli by nebylo dobré mít vlastního fotografa na naši maturitní after party, byla jsem 
proti. Myslela jsem si, že je to zbytečná investice. Dneska musím uznat, že jsem se mýlila. Tomášovy fotky jsou 
naprosto bezchybné. Nevím, jak to udělal, ale když si fotografie prohlížíte, máte pocit, že tu chvíli znovu prožíváte. 
Atmosféru večera zkrátka zachytil dokonale. Ještě bych ráda ocenila Tomášovu ochotu a velmi přátelský přístup  
k nám všem. Proto Ti, Tomáši, ještě jednou moc a moc děkuji za celý náš maturitní ročník.
Katka Seifertová, studentka Gymnázia Jaroslava Heyrovského

Také já mám za sebou dvě hodiny strávené v ateliéru s Tomem. Je to milý profesionál, vytvořil přijemnou atmosféru 
k fotografování, věděl přesně co chce fotit a jak. Výsledné fotografie mě moc potěšily. Jako modelka fotím relativně 
často a Toma mohu vřele doporučit.
Nikol Kouklová, herečka, portrétní fotografie

Když jsem poprvé přišla s Tomášem do ateliéru, byla jsem strašně nervózní a myslela jsem si, že se v životě na 
focení neuvolním. První chvilky pro mě byly krušné, nakonec se ale ukázalo, že opak byl pravdou. Focení mě díky 
Tomášovi moc bavilo a nakonec jsem si odnesla spoustu krásných fotek, které už pro mě navždy budou krásnou 
vzpomínkou a památkou.
Anežka Hejdová, portrétní fotografie

Taky máme za sebou focení s Tomem a to v páru (nebo ve 3?)… Dorazil velmi příjemný mladý muž a i z mého neuvěři-
telně nervózního a nefotícího se manžela udělal naprosto přirozeně modela. Moc děkujeme a určitě doporučujeme.
Marcela a Petr, těhotenská fotografie


