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fotograf vojtěch pavelčík 
 

www.svatebni-fotograf-pavelcik.cz / www.foto-pavelcik.cz / tel: 605 936 438 / e-mail: pavelcik@foto-pavelcik.cz 

Ceník svatebního fotografování / 2022 
 

Svatební cenové balíčky: 
 

Celý den 
Kompletní fotoreportáž z vašeho svatebního dne. Přípravy nevěsty a ženicha, předávání kytic, příjezd svatebčanů, svatební obřad, společná 
fotografie svatebčanů, fotografování novomanželů případně společné podvečerní fotografování, svatební tradice, svatební hostina s přípitky, krájení 
dortu, první tanec, odpolední a večerní zábava… Momentky i klasické svatební záběry. 
 
Obsahuje: 

• Osobní předsvatební schůzka 
• Svatební fotografování – kompletní svatební den / cca 8-10 hodin přítomnosti fotografa 
• Flash disk se souborem cca 350–500 ks upravených fotografií (formát jpg) 
• Video slideshow s výběrem fotografií ze svatby 
• 50 ks vytištěných fotografií formátu 13x19 cm 
• Webová galerie pro rodinu a přátele 
• Cestovné po ČR 

 

Cena: 19 000,- kč 
 
Možno přiobjednat: 

• Svatební FOTOKNIHA  
• Předsvatební fotografování 
• Vytištěná a zarámovaná fotografie 

 

Obřad a hostina 
Fotografování průběhu svatebního obřadu + dění před a po obřadu (vše od příjezdu snoubenců až po jejich odjezd z místa obřadu). Společné 
fotografování novomanželů + svatebčanů. Svatební tradice + svatební hostina s přípitkem + krájení dortu. 
 
Obsahuje: 

• Osobní předsvatební schůzka 
• Svatební fotografování / cca 4 hodiny přítomnosti fotografa 
• Flash disk se souborem cca 200–250 ks upravených fotografií (formát jpg) 
• 30 ks vytištěných fotografií formátu 13x19 cm 
• Webová galerie pro rodinu a přátele 
• Cestovné po Praze a okolí 

 

Cena: 12 500,- kč 
 
Možno přiobjednat: 

• Svatební FOTOKNIHA 
• Předsvatební fotografování 
• Video slideshow s výběrem fotografií 
• Vytištěná a zarámovaná fotografie 

 

Obřad 
Fotografování průběhu svatebního obřadu + dění před a po obřadu (vše od příjezdu snoubenců až po jejich odjezd z místa obřadu). Společné 
fotografování novomanželů + svatebčanů v jedné lokalitě v místě obřadu + portrétování novomanželů. 
 
Obsahuje: 

• Osobní předsvatební schůzka 
• Svatební fotografování / cca 2 hodiny přítomnosti fotografa 
• CD se souborem cca 100 ks upravených fotografií (formát jpg) 
• 20 ks vytištěných fotografií formátu 13x19 cm 
• Cestovné po Praze a okolí 

 

Cena: 8 500,- kč 
 
 
Možno přiobjednat: 

• Svatbní FOTOKNIHA  
• Předsvatební fotografování 
• DVD video slideshow s výběrem fotografií 
• Vytištěná a zarámovaná fotografie 

 

 
Uvedené cenové svatební balíčky chápejte jako nejčastěji používané kombinace poskytovaných služeb svatebního 
fotografa. Podle vašich osobních požadavků je samozřejmě možné připravit kalkulaci přímo pro vás. 
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Další produkty: 
 

Předsvatební fotografování 
Do dvou hodin trvající procházka po Praze či vybraném místě v okolí, z které vznikne série vašich společných fotografií.  
 

• 1-2 hodiny fotografování v Praze či nejbližším okolí 
• cca 30-40 ks upravených fotografií na CD (formát jpg) 
• 20 ks vytištěných fotografií formátu 13x19 cm 

 

Cena: 5500,- kč (v balíčku s variantou Celý den - 4500,- kč) 

 
Svatební FOTOKNIHA 
Fotokniha s prvotřídním zpracováním vazby i samotných fotografií. Kniha není klasicky digitálně tištěna, ale je zhotovena ze skutečných fotografií 
vyrobených chemickým procesem s následnou laminací. Jedná se tedy o klasické barevné fotografie větších formátů, které jsou svázané do pevné 
knižní vazby. Hřbet knihy umožňuje dokonale ploché otevření, čímž je zaručena vysoká trvanlivost vazby. Cena je závislá na formátu a počtu stran. 
  

• základní formát 28x28 cm 
• základní rozsah 15 listů / 30 stran 
• variabilní potah desek z umělé kůže či textilie 
• skvěle zpracované fotografie s matným laminovaným povrchem 
• kvalitní pevná vazba / každá dvoustrana v jednom kuse (nehrozí rozlomení hřbetu) 

 

Cena: cca 3000,- kč (cena bude upřesněna dle konkrétní konfigurace knihy) 

 
DVD video slideshow 
Video slideshow sestavené z fotografií pořízených na vaší svatbě. DVD lze přehrávat v běžných stolních DVD přehrávačích a dalších DVD 
mechanikách. Délka slideshow je závislá na rozsahu fotografování (při celodenní reportáži vychází na asi 10-15 minut). Prezentace je podbarvena 
hudbou (dodají snoubenci).  
 

• DVD nosič 
• cca 15 minuti trvající video prezentace sestavená z fotografií 
• možnost přehrávání na běžných DVD přehrávačích 

 

Cena: 2500,- kč 

 
Fotografie v rámu  
Klasická fotografie formátu 30x45 cm zarámovaná v černém rámu formátu 40x65 cm s bílou paspartou. 
 

• černý hliníkový rám 
• bílá pasparta 
• kvalitní barevná nebo černobílá fotografie s matným povrchem 

 

Cena: 1500,- kč 
 
 

 

fotograf Vojtěch Pavelčík 
www.svatebni-fotograf-pavelcik.cz / www.foto-pavelcik.cz 

Praha 8 - Kobylisy / tel: 605 936 438 / pavelcik@foto-pavelcik.cz 
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