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PRŮVODCE NEWBORN FOCENÍM



 

Newborn 
v překladu z angličtiny znamená novorozeně. 
Na následujících stranách se dozvíte postřehy 
a rady k novorozeneckému focení. Zjistíte, jak 
probíhá, na čem je potřeba si dát záležet a jak 
zajistit, aby památka na tohle nádherné 
období vám a vašim blízkým přinesla co 
největší radost.
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Pro každého člověka jsou různé věci různě důležité. Někdo miluje dobré filmy, jiný dobré knihy. Někdo 
jezdí na dovolené autem, jiný létá. Každý máme jiné preference a podle nich se řídíme. 

Jsou ale věci, které jdou udělat jenom jednou. Naše názory se mohou později změnit a mít možnost 
vrátit čas, rozhodli bychom se jinak. Ta možnost už tu ale není. Protože některé momenty nejdou vrátit.  

První dny vašeho miminka na světě nejdou vrátit. 
 
Ale jdou zachytit, zvěčnit pomocí fotografie. Aby až se budete chtít jednou ohlédnout zpátky, tak jste se 
mohli přenést do těch prvních dnů, kdy bylo na světě. Malinké a křehké, s těmi obrovskými, zvědavými 
kukadly. 
 
Proto když si pokládáte otázku, jestli potřebujete fotky, uvědomte si, že nejde o obrázek, jde  
o vzpomínku, o památku. O kouzelné nakouknutí do vzácného životního okamžiku. 

Úvod 



Jedná se o úplně jinou formu focení, takže zapomeňte na vše, co jste doteď znali s focením spojené.  
 
Zatímco u ostatních druhů focení o průběhu a výsledku rozhoduje fotograf či zákazník u 
novorozeneckého focení o všem rozhoduje několikadenní miminko. A vy se s ním buď můžete domluvit, 
anebo ne (nechtějte zažít to druhé). 

Jak už z názvu NOVOROZENECKÉ vyplývá, focení se koná v období, kdy je vaše miminko ještě opravdu 
malinké. Samozřejmě, že se dá fotit v každém věku, ale je potřeba si ujasnit, co přesně chcete zachytit.  

Pokud jste unešeni z roztomilého miminka, stočeného do klubíčka ideálně ještě umístěného do košíku, 
jedná se o úkol, který se s měsíčním kojencem bohužel provést nedá. Je pravda, že každé miminko je 
jiné a určitě existují i taková miminka, která to zvládnou.  

Mluvíme-li ale o většině, platí, že novorozeneckých póz, kterými se fotografové tak rádi chlubí, lze 
dosáhnout v prvních 14 dnech od narození.  

Když se miminko narodí, má z bříška reflex stáčet se do klubíčka, což je pro novorozenecké focení 
zásadní. Čím je větší, tím víc je jako dospělý člověk. Roztáhne nohy, roztáhne ruce, neposkládáte ho do 
žádného tvaru, protože už mu to není přirozené a k pózování ho nepřemluvíte. 
 

Doporučení: 
PŘIJĎTE NA FOCENÍ DO 14 DNÍ OD NAROZENÍ MIMINKA. 

Co je Newborn focení? 



Některé maminky už na na těhotenském focení tvrdí, že se jim nelíbí novorozenecké fotky. Nemají rády 
kýčovité fotky dětí v košících s mašlemi na hlavě. To ale neznamená, že nechtějí hezkou památku na první 
dny svého miminka na světě. 
 
A tady je ten rozdíl, anglicky se uvádí POSED (pózované) a LIFESTYLE (přirozené) novorozenecké focení. 

Pózované focení se provádí za pomocí dek, košíků, krabic, oblečků a dalších doplňků.  
Fotograf s miminkem zkouší různé pózy, na základě toho, co se miminku líbí a v čem se cítí pohodlně. 
Výsledkem jsou fotografie, kdy miminko spokojeně spinká zadečkem vzhůru v objetí se svým plyšákem 
na hebké chlupaté dece. Pro úspěšnost tohoto focení je velmi důležité, aby miminko spalo. 
 
Přirozené focení není tak přísné na dokonalý soulad doplňků, ani na to, zda dítě spí.  
Fotí se při kojení, hře rodičů s miminkem, usínání, probouzení, zkrátka při aktivitě, kterou miminko zrovna 
vykonává. Tato varianta se často provádí v domácím prostředí. 

Níže si prohlédněte ukázku, která vám nejlépe vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými druhy. Nicméně, vůbec si 
nemusíte vybírat, který je ten pravý pro vás. Šikovný fotograf zvládne udělat kombinaci obou v průběhu 
jednoho focení. 
 
Pokud máte přesnou představu o tom, co se vám líbí, dejte o ní fotografovi dopředu vědět. Prohrábněte 
Pinterest, naberte inspiraci, zeptejte se fotografa, jak to dělá on. Pošlete mu fotky, které se vám líbí. 
Pokud představu nemáte a fotografa jste si vybrali kvůli tomu, že vás oslovil jeho styl, dejte mu volnou 
ruku. Jistě to ocení. 
 

Doporučení: 
POKUD SNÍTE O PÓZOVANÉM NOVOROZENECKÉM FOCENÍ, POMOŽTE TOMU, ABY MIMINKO NA 
FOCENÍ SPALO. 

Druhy Newborn focení 



 

PÓZOVANÉ 
Newborn fotografie



Přirozené  
Newborn fotografie



Kolik času je potřeba si vyčlenit?  
Pokud chcete udělat pouze přirozené lifestyle fotky, 
tak stačí 1-2 hodiny. Pokud chcete udělat kombinaci 
obou či pózované focení, je dobré si vyčlenit 3-4 
hodiny. Nelekejte se, že byste museli s miminkem 4 
hodiny stát před foťákem, to vůbec ne. Spoustu času 
zabere kojení, přebalování, uspávání a další 
doprovodné aktivity. 

Přípravu na focení určitě proberte s vámi vybraným 
fotografem, protože se může lišit od toho, co by vám 
doporučil někdo jiný. Nicméně každý fotograf vám 
poděkuje, když uděláte všechno pro to, aby miminko 
na focení spinkalo. 
 
Co pro to můžete udělat? 
Znovu podotýkám, že každé miminko je jiné. Některé 
finty, které fungují na většinu dětí, na to vaše mohou 
působit přesně opačně. To je ale něco, co lze v 
prvních dnech vypozorovat a tím pádem zvolit jinou 
taktiku. 
 
Ve většině případů ale platí: nakrmené miminko = 
spokojené miminko. Ideální je naplánovat si focení 
na čas, kdy je miminko zvyklé jíst, aby předtím mohlo 
být vzhůru, unavit se, na začátku focení se nakrmit a 
spokojeně usnout. 

Velmi důležité je po cestě do ateliéru nenechat 
miminko usnout. To platí i doma před focením. 
Pomáhá koupání, kromě toho, že miminko udržíte 
vzhůru, bude na focení čerstvě vykoupané. 

Příprava na focení 



Je velmi důležité si správně naplánovat termín a čas focení. Do 14 dní od narození miminka  
a v čase, kdy se miminko krmí. Tím vytvoříte perfektní podmínky pro úspěšné focení. 

Pózované focení 
Když dorazíte do ateliéru, mělo by tam být teplo, aby miminku bylo příjemně až bude svlečené. Ideální je 
miminko ihned svléknout, nechat mu plenku a zabalit do deky, aby se svlékáním později zbytečně 
nevzbudilo. Následuje kojení a uspávání.  

Pokud se rozhodnete pro profesionální vizáž, maminka se jde líčit a miminko přechází do zkušených 
rukou fotografa. Spolu zkouší různé pózy, podle toho, co miminku vyhovuje. Po dobu hair&make-up 
péče se fotograf věnuje pouze miminku, nebo miminku s tatínkem. Když je maminka hotová, udělají se 
fotky maminky s miminkem a celé rodiny. Kdykoli je prostor pro pauzu. 

 
Přirozené focení 
Říká se mu lifestyle, ale také by se mu mohlo říkat freestyle, protože u něj opravdu není žádný postup, 
žádný systém. Fotograf zachycuje momenty, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Fotí se kojení, 
hra s rodiči, chování miminka, tulení se a válení. 

Když se dělá kombinace obou focení, tak se většinou postupuje jako ve variantě pózovaného a v 
pauzách se prokládá přirozeným. 

 

Doporučení: 
INVESTUJTE DO PROFESIONÁLNÍ VIZÁŽE NA NOVOROZENECKÉ FOCENÍ. I KDYŽ SE JEDNÁ O 3-4 
FOTKY, BUDETE MÍT KRÁSNOU ČISTOU PLEŤ, ROZZÁŘENÉ OČI A BOHATÉ VLASY. KDYŽ SE POZDĚJI 
BUDETE DÍVAT NA FOTKY, TAK SI NEBUDETE ŘÍKAT “JÁ JSEM ALE VYPADALA”, ALE “JAK MI TO TEHDY 
SLUŠELO”. 

Průběh focení podle First Smile Photography 





Co když nezvládneme přijít na focení do 14 dnů od narození? 
Tak přijdete až budete moci, a budete mít na památku fotky ve starším věku. Je to vaše miminko a 
budete rádi za jakoukoli vzpomínku, ať už bude v novorozeneckém klubíčku, nebo u vás v náruči. Vždy je 
dobré s fotografem prokonzultovat možnosti, určitě vám ale maximálně vyjde vstříc. 

Tatínek na focení? 
Je vítán. Pokud je pro něho komplikované se účastnit celého focení, stačí když dorazí na 30 minut, kdy se 
udělají společné fotky a fotky miminka a s ním. Poté se může vrátit ke svým povinnostem. Nebo si může 
vzít povinnosti s sebou na focení a v pauzách, kdy se nebude účastnit, si vyřídit pracovní emaily. 

Jak dlouho se zpracovávají novorozenecké fotografie? 
Každý fotograf to má jinak, proto je dobré se zeptat přímo toho, o jehož službách uvažujete. First Smile 
Photography upravuje každou fotografii jednotlivě, aby všechny detaily byly perfektní. Výsledné 
fotografie dodává do 10 pracovních dnů. 

Je možné, aby fotograf přijel k nám domů? 
Je potřeba se zeptat zvoleného fotografa, zda to dělá a zda si za cestu a čas účtuje něco navíc. Většina 
fotografů ale ráda jezdí na návštěvy a výsledné fotky nejsou o nic horší než v profi ateliéru. Veškeré 
potřebné vybavení se dá dovézt s sebou, a často má domácí atmosféra velmi pozitivní vliv jak na 
miminko, tak na rodiče. 

Jak vím, který fotograf je ten pravý? 
Vybírejte srdcem, ne peněženkou. Vybírejte podle toho, čí fotky se vám nejvíc líbí, od kterých se 
nemůžete odtrhnout. Existují báječní fotografové ve všech cenových kategoriích. Dejte tomu čas, 
probrouzdejte internet, zeptejte se maminek v okolí. 
 
Až najdete někoho, kdo vás svými fotografiemi osloví, sejděte se s ním osobně. Ujistěte se, že to je 
příjemný člověk, se kterým chcete strávit 4 hodiny. Pokud se nebudete cítit dobře s fotografem, miminko 
se nebude cítit dobře a ať se budete snažit sebevíc, fotky se nemusí povést. Focení by měl být příjemný 
zážitek pro vás i pro miminko, tak to neuspěchejte a najděte toho, kdo si vás bude hýčkat.

FAQ 



Eva Bebko je mezinárodní fotografka se 
s íd lem v Praze na Vinohradech. Je 
zakladatelkou First Smile Photography, jenž 
se věnuje uměleckému těhotenskému a 
novorozeneckému focení. 

Proč téma mateřství? 
Dlouho jsem se věnovala různým druhům 
focení a v každém jsem se snažila maximálně 
zdokonalit a dosáhnout určité úrovně. 
Troufnu si říct, že jakýkoli směr fotografie 
jsem zvolila, docela rychle jsem byla se svou 
prací spokojená. 
 
Jednou jsem ale narazila na novorozeneckou 
fotku, která mě uchvátila. Byla jednoduchá, 
čistá. Vypadala, že bych ji mohla snadno 
napodobit. Tak jsem si řekla, že nafotím 
novorozeně a udělám si do portfolia taky 
takovou. 
 
Ale měla jsem první, druhé, patnácté 
novorozenecké focení a výslednou fotku se 
mi napodobit stále nedařilo. A samozřejmě, 
když jsem si řekla, že toho nechám, tak přišla. 
Konečně se mi podařilo vytvořit fotku, která 
vyjadřovala stejné emoce, jako ta, která mě 
kdysi vybídla to vůbec zkusit. 
 
A od té doby už to šlo samo. Je to jako když 
se naučíte jezdit na kole, už víte jak na to a 
jen letíte a užíváte si vánku ve vlasech. 

O autorce 



Souhrn důležitých informací pro úspěšné newborn focení: 

• dorazit na focení do 14 dnů od narození miminka 

• naplánovat si focení na čas, kdy je miminko zvyklé se najíst a usnout 

• nenechat miminko se vyspat PŘED focením 

• těsně před focením miminko svléci a nakojit 

• investovat do profi vizáže 

• vybrat si fotografa podle fotek a stylu, ne podle ceny 
 

Pokud dodržíte aspoň některé z těchto zásad, budete mít krásnou památku i příjemný zážitek s vaším 
drobečkem. 
 
Narození miminka je pocit, který nelze popsat ani vysvětlit. Jen ti, kdo ho zažili, ví, že není nic krásnějšího 
na světě. 

Jsem ráda, že se můžu na tomto štěstí podílet a jsem vděčná všem milým maminkám, za důvěru, kterou 
mi daly a za možnost být v tu chvíli s nimi a prožít ty krásné okamžiky.  
 
Vám, milá čtenářko děkuji za čas a zájem! 
Přeji vám hodně štěstí a budu se těšit na případné shledání! 

S potěšením,  
 

EvaBebko

Závěr 



MOMENTS that pass, 

FEELINGS that stay, 

PICTURES that live! 


