
Analogové černobílé focení – ceník  
BALÍČKY: 

PORTRÉTNÍ FOCENÍ 1 hodina / 5 fotografií ………………………………………………. 1 500 Kč 

Dostanete 5 fotek rozměru 10x15 cm ručně vyrobené. 

 

PORTRÉTNÍ FOCENÍ V MOBILMÍM ATELIÉRU 1 hodina / 5 fotografií     ……………. 2 000 Kč 

Přijedu třeba k vám a sestavím mobilní ateliér u vás a nemusíte o nic starat. 

Dostanete 5 fotek rozměru 10x15 cm ručně vyrobené. 

 

PÁROVÉ FOCENÍ 1 hodina / 10 fotografií ……………………………………………………… 2 500 Kč  

Dostanete 10 fotek rozměru 10x15 cm ručně vyrobené. 

 

SVATBA – FOCENÍ V MOBILNÍM ATELIÉRU 2 hodiny / 15 fotografií   ……….….       4 000 Kč 

Jak to funguje? Rozestavím mobilní ateliér na místě v interiéru na vaší svatbě a můžou se 

fotit nádherné portrétní fotky. 

Dostanete 15 fotek rozměru 10x15 cm ručně vyrobené. 

Doprava do 50 km od Českého Meziříčí je zdarma. 

 

SVATBA – FOCENÍ PORTRÉTŮ V EXTERIÉRU 2 hodiny / 15 fotografií   ……….       4 000 Kč 

Jak to funguje? Rozestavím mobilní ateliér na místě v interiéru na vaší svatbě a můžou se 

fotit nádherné portrétní fotky. 

Dostanete 15 fotek rozměru 10x15 cm ručně vyrobené. 

Doprava do 50 km od Českého Meziříčí je zdarma. 

 

CENA ZA DOPRAVU* …………………………………………………………………………………….        5 Kč/km 

*Doprava do 50 km od Opočna je zdarma v případě svatebního focení, v balíčkách se jedná o 
konečnou cenu včetně vyvolání a zhotovených fotek. 
 

DÁLE JE MOŽNÉ SE DOMLUVIT INDIVIDUÁLNĚ NA CENĚ PODLE PŘÁNÍ V PŘÍPADĚ 

INDIVIDUÁLNÍHO BALÍČKU…… 



*Standartní rozměr fotek z balíčku je 10x15cm v ceně. 
*Za příplatek je možné udělat fotky 18x24 cm 25kč/fotku 
*Za příplatek je možné udělat fotky 24x30 cm 36kč/fotku 
*Všechny fotky jsou pouze černobíle! 

 

 

Dodatkové služby: 

Vyvolaní černobílého negativního kinofilmu    ……………………………………………….. 250 Kč  

Pokud chcete vyvolat jenom svůj film. 

 

Vyvolání černobílého negativního svitkového filmu ………………………………………. 250 Kč 

Pokud chcete vyvolat jenom svůj film. 

  

Chceš se naučit fotit na kinofilm?  ……………………………………………………………… 1 500 Kč 
Vyzkoušej jednoduchý kurz s praktickou ukázkou. 
  
Dárkový poukaz na moje služby v různých částkách                                             
1 500/2000/3000 Kč  
 

Rámování fotky       ………………………………………………………………………… cena dohodou 


