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Buďte nádherná!



Klientky mi během focení často říkají, že na běžných fotkách si vůbec nepřipadají 
hezké a přitažlivé, i přesto, že při pohledu do zrcadla se sobě líbí. Naprosto vím, 
o čem mluví, protože při pohledu na většinu svých fotek si v duchu říkám: “Co to 
je sakra za ženskou? To přece nemůžu být já!”

Čím je to způsobeno?
Na fotkách mnohem víc vynikne postoj vašeho těla. Když vás někdo fotí, žádné 
zrcadlo před sebou nemáte a ještě začnete myslet na to, jak se vám fotky z 
minulé akce/dovolené/... nelíbili, což vede k tomu, že se budete víc hrbit a přes-
tanete se tvářit přirozeně a uvolněně.

Chcete se cítit krásná?
Přečtěte si následující tipy, které se mi osvědčily při pózování stovek spoko-
jených klientek, a už se nestane, že byste se sama sobě na fotkách nelíbila.

Proč si přečíst tuto brožuru?



Kdykoli a kdekoli
Tuto brožuru jsem napsala, abych vám pomohla cítit se krásná od teď již na každé fotografii. 
Nebude záležet na tom, kde zrovna jste, jak moc jste upravená nebo kdo vás fotí. Použijte tyto 
tipy, kdykoli, kdy na vás míří foťák.

Trénujte před zrcadlem
Spousta tipů v této příručce vám nebude připadat přirozená. Možná si budete říkat, že některé 
jsou docela divné. Trénujte je před zrcadlem, aby vám přešly do krve a zjistěte, jak skvěle 
vypadající vás každá rada udělá.

Jste nádherná
Všichni máme fotky, na nichž jsme zachyceni s nelichotivým výrazem nebo ze špatného úhlu. 
Pamatujte si, že tak v reálném životě nevypadáte. Hoďte pár nepovedených fotek za hlavu a 
soustřeďte se na ty, kde vám to sluší tak jako ve skutečnosti.

Jak se stát fotogenickou



Máte tři minuty
Zkontrolujte zuby. Zbavte se lesku na obličeji pomocí pudru nebo speciál-
ních ubrousků. Naneste lesk na rty. Pročešte vlasy, aby získaly na objemu. 

(Věděli jste, že na fotkách vlasy vypadají, jako by měly menší objem?)

Máte jednu minutu
Není čas konzultovat svůj vzhled se zrcadlem? Poproste kamarádku, ať 

vám zkontrolujte zuby. Naneste balzám nebo lesk na rty. Pořádně pročešte 
vlasy, ať mají nádherný objem.

30 vteřin nebo méně
Jde do tuhého a foťák máte přímo před obličejem? I tak toho jde hod-

ně stihnout! Prsty načechrejte vlasy. Jazykem zkontrolujte zuby a lehce 
nasliňte rty, aby se leskly. Zbytečně se nestresujte, přirozený úsměv udělá 

práci za vás.

Upravte vlasy a líčení



Najděte nejlepší světlo
Světlo vám může jednoduše přidat nebo ubrat deset let. Tvrdé světlo vás udělá starší, 
unavenější a může vám na obličeji vykouzlit ne moc fotogenické stíny. Opakem je 
měkké světlo, které krásně zjemní obličej. V takovém se chcete fotit.

Pomozte najít to vhodné místo
Taky vám babičky vždycky říkaly, že je důležité, aby fotka měla hezké pozadí? Já 
radím, ať má raději hezké světlo. Pozadí si můžete vyfotit zvlášť. Pokud vás zrovna ne-
fotí profesionální fotograf, nebojte se přátelům navrhnout vhodné místo, díky kterému 
budete na fotkách vypadat úžasně.

Postavte se naproti největšímu oknu
Ano, tak jednoduché to je. Trik je v tom, že musíte stát přímo proti oknu s tím, že fo-
tograf stojí mezi vámi a oknem. Pokud takovou možnost nemáte, natočte alespoň svůj 
nos směrem k nejsilnějšímu zdroji světla.
 



Odstupte!
Foťáky zkreslují. Určitě to znáte. Když jste naposledy na mobilu fotili svoje 
selfie, neříkali jste si, že máte nos větší než ve skutečnosti?

Platí jednoduché pravidlo.
Co je k fotoaparátu blíže, to vypadá větší. 
Co je dále, jeví se menší.

Jak to využít? 
Snažte se, aby spodní část těla nikdy nebyla blíže než horní. Když stojíte, 
posuňte jednu nohu trochu vpřed. Když sedíte, trochu se předkloňte.



Připravte si fotogenickou pózu
1. Nastavte chodidla
Lehce se boky natočte pryč od foťáku. Nejlepší způsob, jak to udělat, je , že jednu nohu pře-
sunete o malý krůček dozadu a přenesete na ní váhu. Přední nohu pokrčte tak, abyste stáli 
na špičce. Budete tak vypadat více elegantně.

2. Zatáhněte ramena
Narovnejte se a zatáhněte ramena směrem dozadu. Krásně to vyrýsuje jejich tvar. Nedržte 
ruce těsně přimáčknuté k tělu a trochu je ohněte.

3. Perfektní postoj
Udělejte se co nejvyšší tím, že narovnáte záda. Dejte si přitom pozor, že nezadržujete dech, 
abyste nevypadali zbytečně ztuhle a nafoukle.

4. Vystrčte hlavu
Může vám to připadat hodně nepřirozené, ale dejte na mě. Vytáhněte obličej směrem k 
foťáku, jako by měl někdo vaši bradu na provázku a tahal ji směrem k vám.

5. Představte si  Bradleyho Coopera
Abyste se na fotkách netvářili zamračeně, představte si místo fotografa vašeho oblíbeného 
herce nebo herečku. Uvidíte, jak se vám rozzáří oči. A přirozený úsměv vykouzlíte, aniž byste 
nad tím museli nějak moc přemýšlet.



Podívejte se na víc rad a tipů na stránkách
jarka-hrncarkova.cz


