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~ s v a t e b n í   k o l e k c e ~ 

http://www.simonablahova.cz/


Vítejte, 
 

fotografování je pro mě jedním z nejdůležitějších způsobů, jak si vychutnat nejmenší okamžiky života. 

Prostřednictvím svého objektivu hledám lásku všude. Od nejkrásnějších romantických návrhů po naplnění vašeho svazku – narození vašich potomků. 

Do každé svatby, kterou fotografuji, se snažím dát do každého záběru, každé výsledné fotky, vše - vše z Vás i ze sebe. 

 Mé fotografie Vám budou připomínat jeden z nejdůležitějších dnů ve Vašem životě a uchovají pro Vaše děti, Vaši rodinu, blízké a přátelé krásnou vzpomínku 

 

Miluji přirozené fotografie, u kterých si řeknete „ano, to jsme my“. Proto se nebojte a pusťte mě k sobě trochu blíž.  

A nechvátejte, jen tak toho můžeme společně docílit. 

Preferuji přirozené a veselé záběry než série snímků s těžkou a křečovitou stylizací, která vás brzy přestane bavit. 

A protože preferuji přirozenost, své fotografie téměř neretušuji. Snažím se vás zachytit takové, jací ve skutečnosti jste a nechci z vás dělat někoho kým nejste. 

Můj  styl  je převážně v práci s měkkým světlem podvečerního a zapadajícího slunce, proto si focení portrétních fotografií obvykle s vámi plánuji na tuto dobu.  

Proto můj nejmenší balíček není vhodný pro svatby  v letních měsících, pakliže máte obřad před 13 hodinou, a kdy máme denním svitem nejdelší dny v roce. 

Neumožňuje mně pracovat tak, jak mám ráda a znáte z mého portfolia.  Budu vám proto velmi vděčná, pokud vložíte svou důvěru v to, kdy jít fotit do mě  

a mých zkušeností  ♥ 

 

 

 

 

 

 

 



my dva 
 
 

Jedinečný a působivý přístup k zachycenítěch 
nejintimnějších společných okamžiků. 

 
 
 
 

 

19 000 Kč

 

 

8 hodin fotografování 
200 finálních fotografií 

online galerie pro sdílení a stahování po dobu  
1 měsíce 

20 vytištěných fotografií 13x19 cm 
předsvatební schůzka  

cestovní náklady nad 50 km 8 Kč/km 

* balíček není vhodný pro letní svatby s obřady před 13 hod. 
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náš svatební den 
 
 

Svatební kolekce navržená dlouholetou 
zkušeností. 

Tato kolekce je tím nejlepším pro váš svatební 

den. 

 

 

 

22 000 Kč 
 
 

 
10 hodin fotografování 
350 finálních fotografií 

online galerie pro sdílení a stahování po dobu  
1 měsíce 

30 vytištěných fotografií 13x19 cm 
předsvatební schůzka  

cestovní náklady nad 50 km 8 Kč/km 
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náš příběh 
 
 

Ať je vaše společná cesta jakkoliv dlouhá, 
tato kolekce zachytí váš příběh od začátku do úplného 

konce.. 

 
 

 
 

25 000 Kč 
 

 

 

 

12 hodin fotografování 
500 finálních fotografií 

online galerie pro sdílení a stahování po dobu  
1 měsíce 

40 vytištěných fotografií 13x19 cm 
předsvatební schůzka 

cestovní náklady po ČR zahrnuty 
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Pár důležitých obchodních podmínek  

 v případě překročení času stráveného na Vaší svatbě o 

více jak hodinu se automaticky překlápí do vyššího 

balíčku, případně si účtuji  2 000 Kč za každou další 

hodinu – dle dohody a aktuální situace 

 výsledné fotografie vybírám sama buď v barevném 

nebo černobílém provedení -  děkuji za důvěru 

 RAW a ostatní formáty, stejně tak neupravené 

fotografie neposkytuji, proto mě o ně nežádejte. 

Děkuji za pochopení 

 doba dodání fotek se může v závislosti na sezóně lišit - 

zhruba 1- 2 měsíce od svatby. V případě nenadálých 

skutečností si vyhrazuji tuto lhůtu prodloužit 

 fotografie odevzdávám ve vysokém rozlišení  

a rozlišení pro web ve formátu jpeg  

 do 7 pracovních dní od svatby dostanete prvních 

zhruba 20 fotografií, abyste měli co ukazovat 

příbuzným  

 pro závaznou rezervaci je nutné složení nevratného 

rezervačního poplatku 5 000 Kč předem z celkové 

částky balíčku, s kterým bude nakládáno v případě 

zrušení smlouvy dle §1808 a 1809 občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb.   

 dokud nebude poplatek zaplacen, není možné termín 

držet.  Doplatek ceny nejpozději den před svatbou. 

 vyhotovení smlouvy na fotografické služby je 

samozřejmostí 

 pokud se v rámci svatby vyskytnou výdaje typu 

parking, vstup do objektu atd. jsou tyto částky 

hrazeny objednávajícím  

 pojedu-li víc než 150 km od domova, uvítám možnost 

přespání  

 předem děkuji za to, že na mě myslíte i s jídlem a pitím  

během vašeho dne. S prázdným žaludkem se dobře 

nepracuje   

 ráda pracuji s podvečerním měkkým světlem, které 

fotografiím jen a jen prospívá a tak si aranžované 

focení novomanželů plánuji vždy na tuto dobu. 

Ocením, pokud mě v tomto budete důvěřovat.  

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Nabízím vám možnost zapůjčení Instax Wide 300 na vaši 

svatbu zdarma. 

Také si u mě můžete pořídit do něj film -  

cena filmu - 270,- / 10 fotek.  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 



zásnubní fotografování 
 

~ 3 000 Kč ~ 

 

Fotografování portrétů mimo 
svatební den 

 
~ 5 000 Kč ~ 

zhotovení svatební fotoknihy 
 

~  od 6 000 Kč ~ 
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Děkuji za váš zájem a důvěru. 

Těším se na setkání s vámi. 
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