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Born in Prague, Czech Republic, Linda Vojtova began modeling at the young age of fourteen, thanks to the 
support of her mother, Tatjána, and her brother Martin. She credits much of her career’s success to her suppor-
tive family, as well as her boyfriend Jamison and others she met along the way. 

In 2000, when she was just fifteen, she won the international final of Elite Model Look - a prestigious, modeling 
competition that took place in Geneva, Switzerland. This kick-started her career and from there she started 
to work in Europe, mainly in Paris, Barcelona and Milan. She appeared on her first magazine cover - French 
ELLE, in December 2001. 

At seventeen, only two years after winning Elite Model Look, she debuted at the spring shows for Sonia Rykiel, 
Givenchy and Louis Vuitton in Paris. Soon after this she moved to New York City where she has lived ever 
since. In 2003 and 2004 she was photographed for a number of editorials as well as magazine covers and then 
she appeared in the Escada fall ad campaign. Also in 2004, she became the face of Giorgio Armani’s fall line ad 
campaign. She walked in the spring shows for Max Azria, Marc Jacobs and Vera Wang in New York that year 
as well. 

Her success continued with more editorials and participation in runway shows. In 2009, she closed the fall 
Emporio Armani show in Milan. To date she has been involved in more than thirty ad campaigns from lingerie 
to the latest fashions. As an international model, she has been featured on more than thirty magazine covers 
around the world. 

The year 2011 marked the ten-year anniversary of the start of Linda’s career. She was honored in Manhattan 
with a spectacular exhibition called “Love Linda Vojtova.” The stylish event was co sponsored by Love Universe 
Jewelry and featured artwork and photography was specifically created for this event. Thanks to these photo-
graphers and artist it was possible : KT Auleta, Mr Brainwash, Francesco Carrozzini, Fabio Chizzola, Sante 
D’orazio, Jamison Ernest, Ranjit Grewal, Benny Horne, Daniel Jackson, Paola Kudacki, Anthony Maule, Taka 
Mayumi, Jem Mitchell, Nicholas Moore, Miguel Reveriego Bettina Rheims, Danny Roberts, Randal Slavin, 
Amy Troost, Chadwick Tyler, Matthia Vriens,, Ben Weller, Jan Welters

Linda Vojtova has done countless shows with some of the biggest and most important designers today.
She has walked previously for Alexander McQueen, Prada, Calvin Klein, Chanel, Donna Karan, Stella McCart-
ney, Oscar del la Renta, Marc Jacobs, Michael Kors, Louis Vuitton, Versace, Prada, Miu Miu, Hermes, La Perla, 
Roberto Cavalli and Christian Dior. She has well over fourteen seasons of runway for spring/summer  and fall/
winter collections.
Linda V, as she is often known, quickly became well-established and one of the most in-demand models. She 
remained very busy over the next several years. She became the face of an array of campaigns and made her first 
appearance in both the Victoria’s Secret catalog and Neiman Marcus Christmas catalog in 2006.   
Over the years, Linda V has appeared in numerous international publications including, but not limited to Vo-
gue, Harper’s Bazaar, Elle, Allure, Flair, BlackBook, French, VS, Velvet, W, Dazed and Confused, Surface, A4, 
Amica and Glamour. For many of these magazines she was the cover model.

Even after a decade of work, she has not slowed down. Some of her most recent work in 2013 includes ad 
campaigns for Le Silla and Brooks Brothers, several editorial pieces including one in Marie Claire where she 
worked with photographer Tesh. She has also recently appeared on the covers of ELLE Germany, ELLE Czech 
Republic, Gravure and Harper’s Bazaar in Argentina and the Ukraine. 

In addition to her extensive magazine experience, she has also collaborated with and been the face of MAC 
Cosmetics, Christian Dior Cosmetics, Zadig and Voltaire, Diesel, Escada, Benetton, Victoria’s Secret, Palmers, 
Max Mara, John Frieda, Sardi, La Perla, Giorgio Armani and others. Linda has worked with an impressive list 
of some of the most influential photographers in the business like Peter Lindberg, Steven Klein, Patrick De-
marchelier, Richard Burberidge, Steven Meisel, Mert and Marcus, Michael Thompson, Greg Kadel, Vincent 
Peters, Peter Schenk, David Sims, Ellen von Unwerth, Carter Smith, Miguel Reveriego, Russel James, Rankin, 
and more.
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Nejžhavější fotka české topmodelky nahoře bez! Linda Vojtová
sexy jako nikdy předtím
4. března 2018 22:07

Linda Vojtová (32) patří mezi naše nejúspěšnější modelky ve světě a není se čemu divit. Baby Giselle,
jak jí ve světě přezdívají díky podobě s topmodelkou Gisele Bündchen, má dokonalou tvář a také tělo.

Nyní ukázala zatraceně sexy černobílou fotografii, kde ukazuje hodně ze svého těla. Pózuje jen v
černých kalhotkách a vnady si zakrývá pravou rukou. Takhle žhavé foto krásné Lindy už jsme dlouho
neviděli. "Zrovna tuhle fotku jsem fotila sama,” vzkázala Super.cz topmodelka ze svého druhého
domova v New Yorku.

Nelze si také nevšimnout, jak v poslední době zapracovala na postavě. Takhle vymakané břicho

neměla nikdy předtím, na fotce se jí rýsuje pořádný pekáč buchet. ■

Gabriela Wolfová , Super.cz

Hledat na Super.cz

Seznam« Nejnovější

REKLAMA
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Linda Vojtova – An interview with
By The GROUND Editors On August 21, 2012 In Interview, Model Cross-Over, Print

Tweet

Walking runways and appearing on the cover of magazines before she was legally allowed to drink, her
lifestyle did not allow much room to explore interests, take classes, or discover new ideas. Now, after almost
11 years of modeling, Prague-born model, Linda Vojtova is still searching for what brings her the most joy
in life and discovering her true passions by focusing on new projects. She started a jewelry line aptly titled
Love Linda Vojtova, has had a 10-year retrospective celebrating her career in the industry, and has continued
to be involved with her biggest passion: charity work.

RG: You’ve been modeling a long time now, about ten years right?

LV: Almost 11. I love it. I didn’t at first. I think you have to grow into it. I feel like when I was much younger,
nobody really cared about my opinion. And I was 16, why would they? But as you grow up, you realize that
you have something to offer to people. You’re in the world and everybody is like “you’re beautiful” and you’re
this and that. But you’re 17 years old, thinking “I don’t get it. Why can’t I just be home and just go out and get
drunk and do crazy things that teenagers do?”

Be the first of your friends to like this

The GROUND
5,275 likes

Like Page Shop Now

Like 2

Salva 2
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RG: And you can’t because you’re in the public eye.

LV: Yes, but you don’t get this feeling as much when you’re a little older and that you fully understand what
your role is in your job, and what you can actually do for others.

 

RG: Tell me about your new jewelry line.

LV: It’s coming out in October; it’s a new line from a company called Gitanjali, which made a line called Love
Universe. All my life I’ve loved dogs and I’ve done a lot of charitable work for dog shelters, so I wanted to
create a line for people who love their dogs and want to have their dog with them all the time [by using] pieces
that don’t scream “dog” when you look at somebody who’s wearing it.

Linda Vojtova, The GROUND, 2012

RG: You had the launch party in Las Vegas this past June, right?

LV: Yes, it was in June. We had Rosario Dawson host the event. She’s part of the Love Pledge, which is part of
a movement that Love Universe is doing. You donate 1 percent of your annual income and 1 percent of your
annual time. You don’t need to sign a contract. If you want to do it, you do it. According to numbers, by 2020
if half the world does it, it will be the largest charitable movement in the world ever.
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RG: Wow! What charities do you work with?

LV: I work a lot with Sunflower Children, which is my best friend’s charity. I know Helena [Houdova, former
model and founder of Sunflower Children] from when she first started. I was looking up to her and thinking
what an amazing person she is. We ended up meeting and then lived together in New York. When I did my
10-year anniversary exhibition, the proceeds went to her charity. Her charity is one of the biggest that I
support.

 

RG: Going back to the jewelry line, are you very “hands on” with it?

LV: Completely. I actually take jewelry classes and made this ring myself. I wanted to understand the process
of how all the jewelry gets made and how stones look with each metal. I really believe that you have to try
everything, because if you don’t try you’ll never know if you like it. Before, I was really afraid of trying things
because I didn’t know if I would be good at it. I had never done anything besides modeling. I started so young.
And it’s kind of nice to start new things, and you’ll probably fail a few times but something great will come out
of it.

© Linda Vojtova, The GROUND, 2012

RG: You had a reception for celebrating your 10 years in fashion, “Love Linda”. Can you tell me
about that?

LV: You know, when you say you’re doing a show about one person, it’s tough because it can end up being
kind of boring, but this ended up being great because every picture was so different. It was really showing the
talent of each photographer. We got some amazing names in the photography world! The interesting thing is
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that all twenty of them did something completely different. They just had me as subject, and some did super
crazy things. Like Anthony Maule had me in this one dress looking super robotic, but then somebody else shot
me with a super natural look.

 

RG: Talking about love and projects, do you see yourself continuing with this charity work,
continuing modeling, or both?

LV: I’ll definitely continue modeling until I don’t enjoy it anymore. I want to find more passions and do as
much as I can to make myself busy. I was always struggling with what I wanted to be. What do I want to do?
Well, maybe I’ll know when I’m 22 or something. So then I hit 22 and I said, maybe I’ll know when I’m 24.
And at 24 I still didn’t know. And I think if you keep thinking like that you’ll never get anywhere. So, do I
know what I really want to do one day? No. And unless I try things, I won’t know. I want to take different
classes. It happens that you have lots of days off when you’re a model and it’s so easy to just turn on the TV on
and watch it all day. But I would like to spend the time I have to just do and learn different things, like
cooking or working on my poetry skills.

 

RG: You seem to keep yourself quite busy! Do you get any vacations sometimes?

LV: I love to travel. Actually, I’m leaving tomorrow! We’re going to Turkey and we’re going to be sailing to
Greece. Then we’ll be in Prague for my brother’s wedding. And then we’re going to Israel. Traveling is going to
open whole new worlds to me. I am so excited about it. I wasn’t so open about learning new things before,
now, it’s like I am getting addicted to it.

 

Photographer: Nicholas Ong

Model: Linda Vojtova at One Management

Makeup: Cyndle Strawhecker for NARS cosmetics

Hair: Amy Farid at Kate Ryan for Bumble & Bumble

Retouching: Petteri Lamula

All jewelry: Love Linda Vojtova
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Linda Vojtová: Šla jsem do kolen, když
mě vyhlásili vítězkou Elite model look
Nejlepšími světovými fotografy je vyhledávaná pro svou netuctovou
krásu a přirozenost. Její tvář zdobí módní časopisy světového
věhlasu. Česká topmodelka Linda Vojtová se na vrcholu modelingu
pohybuje už čtrnáct let, od doby, kdy vyhrála národní i světovou
soutěž Elite model look.

pondělí 15. prosince 2014, 14:07
Andrea Zunová, Právo

V roce 2000, kdy tuto prestižní soutěž vyhrála, jí bylo patnáct
let. Dospívající dívka, která zatím k modelingu jen přičichla. Byla plná nadšení
a nepoddajnosti. O tom svědčí také příběh, který nám o své cestě k prvnímu velkému
vítězství vyprávěla.

„Vítězkou soutěže Elite model look pro Českou republiku jsem se stala v sobotu večer

Linda Vojtová
FOTO: Profimedia.cz
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a hned druhý den ráno jsem odlétala do švýcarské Ženevy, kde jsem se měla zúčastnit
světového finále této soutěže. Vedle mne v letadle seděla vítězka slovenského finále Alenka
Martanovičová,” začíná modelka.

Bylo nám 15 let, neuměly jsme
anglicky, byly jsme na tom hodně

podobně, a tak se z nás staly rychle
nejlepší kamarádky.

Pro mladou Slovenku to byl úplně první let v životě a Linda se jí jako už zkušená
cestovatelka snažila dodávat odvahy. „V malém letadle si nás okamžitě všimnul jeden
spolucestující. Byl jím Jirka Korn a pro nás bylo vzrušující, že se s námi takto slavný
zpěvák baví. Popřál nám hodně štěstí a pak jsme ho už nikdy neviděly,“ vzpomíná Linda
Vojtová s úsměvem.

Za neúčast na nepovinných akcích následoval trest
Pro dvě pubertální holky se najednou otevřel svět plný nových úžasných zážitků, které
vůbec neočekávaly. „Bylo nám 15 let, neuměly jsme anglicky, byly jsme na tom hodně
podobně, a tak se z nás staly rychle nejlepší kamarádky, což trvá dodnes.”

V Ženevě byl pro ně připravený pětihvězdičkový hotel na břehu jezera, o jakém se jim do té
doby ani nesnilo. Přes den měly všechny finalistky velmi pestrý program. Nacvičovaly
přehlídky, fotily, natáčely videa a seznamovaly se s agenty agentury Elite z celého světa.
„Na večery byly připravené různé soutěžní disciplíny, kterých se ostatní finalistky velmi
aktivně účastnily. Ale to jsme s kamarádkou Alenkou okamžitě zavrhly jako zcela trapnou
ztrátu času, a jelikož účast na večerech nebyla povinná, žádného jsme se proto
nezúčastnily,“ říká topmodelka.

Povinná účast sice nebyla, přesto se předpokládalo, že se všechny dívky zúčastní všech
akcí. Proto Linda a její kamarádka Alenka dostaly trest - měly zakázáno sledovat ostatní
finalistky, jak mezi sebou při různých soutěžích soupeří. Podle Lindiných slov se nedá říci,
že by jim to nějak vadilo.

„Celou dobu jsme trávily čas v hotelové kavárně, kde jsme se ohromně bavily s lidmi. Ptaly
jsme se, proč talent show nesledují a oni nám řekli, že takových večerů už viděli mnoho. Až
daleko později jsme se dozvěděly, že jsme večery prokecaly s Johnem Casablancou
a Geraldem Marie - zakladateli agentury Elite,“ vysvětluje Vojtová.

BLESK.CZ NOVINKY.CZ
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Radostí šla do kolen. „Když otevíral obálku se světovou vítězkou, Alenka se podívala přes
jeho rameno, viděla tam mé jméno a hned se na mě otočila a kývala hlavou. Já na ní zase
zpátky nechápavě - co? A pak už mě vyhlásili za vítězku z 350 000 zúčastněných dívek po
celém světě! Jenže nastal problém. Neměla jsem nacvičený proslov, ani chůzi a Alenka
také ne. Takže jsme improvizovaly, já poděkovala všem v češtině a pak už jsme jen slavily,“
vzpomíná Linda Vojtová na svůj velký úspěch, který jí otevřel dveře do světového
modelingu.

Linda Vojtová v roce 2000 coby vítězka
FOTO: Profimedia.cz

A ještě vtipná příhoda na závěr. S vítězstvím byly spojeny i materiální ceny. „Dostala jsem
hodinky Ebel, kufr Lancel a ředitel hotelu, ve kterém jsme bydlely, mi předal cenu: velké
srdce ze žlutého kovu. Takovéto šperky se mi v patnácti opravdu nelíbily. Když jsem přijela
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ztrátu času, a jelikož účast na večerech nebyla povinná, žádného jsme se proto
nezúčastnily,“ říká topmodelka.

Povinná účast sice nebyla, přesto se předpokládalo, že se všechny dívky zúčastní všech
akcí. Proto Linda a její kamarádka Alenka dostaly trest - měly zakázáno sledovat ostatní
finalistky, jak mezi sebou při různých soutěžích soupeří. Podle Lindiných slov se nedá říci,
že by jim to nějak vadilo.

„Celou dobu jsme trávily čas v hotelové kavárně, kde jsme se ohromně bavily s lidmi. Ptaly
jsme se, proč talent show nesledují a oni nám řekli, že takových večerů už viděli mnoho. Až
daleko později jsme se dozvěděly, že jsme večery prokecaly s Johnem Casablancou
a Geraldem Marie - zakladateli agentury Elite,“ vysvětluje Vojtová.
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Linda Vojtová s kamarádkou Alenkou Martanovičovou
FOTO: archív Lindy Vojtové

Když se v těchto dnech blízko Lindy a Alenky objevila kamera, snažily se jí obloukem
vyhnout. Že nejsou skoro na žádném záběru, zjistily až po skončení finálového večera. To
bylo vzhledem k výsledku celé soutěže docela legrační. Ani dietu obě finalistky na rozdíl od
dalších účastnic vůbec neřešily. „Považovaly jsme to za nesmysl, když tam byly tak krásné
švédské stoly. A tak jsme si na snídani braly na sebe bundu s kapsami, abychom si mohly
donést nějaké dobrůtky i sebou na pokoj,“ říká.

Finálový večer plný překvapení
Blížil se finálový večer a všechny dívky se na něj pilně připravovaly. „Protože soutěž byla
přenášená do celého světa, musely jsme nacvičovat vyhlašování cen v soutěži. S Alenkou
jsme si řekly, že když jsme se neúčastnily žádných večerních soutěží, tak stejně nemáme
šanci na výhru a nedávaly jsme proto pozor,” vzpomíná slavná česká modelka

V průběhu finálového večera nejprve z šedesáti dívek vyhlásili prvních 30, mezi kterými
byla jak Linda Vojtová, tak Alenka Martanovičová. „Po dalších dvou disciplínách bylo
vyhlášeno prvních 15 dívek, které již dostaly kontrakt s agenturou. Alenka postoupila mezi
prvními a já až předposlední. Potěšilo nás, že jsme zase spolu. Nakonec se vyhlašovala
první tři místa. Na třetím místě se umístily dvě dívky a poté nastala malá pauza, jelikož
jednomu z největších světových fotografů, který předával ceny, spadly na zem obálky
s prvním a druhým místem. On pak vzápětí vyhlásil na druhém místě Alenku!” vypráví.

Neměla jsem nacvičený proslov, ani
chůzi a Alenka také ne. Takže jsme

improvizovaly.
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Radostí šla do kolen. „Když otevíral obálku se světovou vítězkou, Alenka se podívala přes
jeho rameno, viděla tam mé jméno a hned se na mě otočila a kývala hlavou. Já na ní zase
zpátky nechápavě - co? A pak už mě vyhlásili za vítězku z 350 000 zúčastněných dívek po
celém světě! Jenže nastal problém. Neměla jsem nacvičený proslov, ani chůzi a Alenka
také ne. Takže jsme improvizovaly, já poděkovala všem v češtině a pak už jsme jen slavily,“
vzpomíná Linda Vojtová na svůj velký úspěch, který jí otevřel dveře do světového
modelingu.

Linda Vojtová v roce 2000 coby vítězka
FOTO: Profimedia.cz

A ještě vtipná příhoda na závěr. S vítězstvím byly spojeny i materiální ceny. „Dostala jsem
hodinky Ebel, kufr Lancel a ředitel hotelu, ve kterém jsme bydlely, mi předal cenu: velké
srdce ze žlutého kovu. Takovéto šperky se mi v patnácti opravdu nelíbily. Když jsem přijela
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do Prahy, s mámou jsme to hodily do skříně mezi ponožky a víc jsme se tomuto dárku
nevěnovaly.”

Asi po dvou měsících při procházce Pařížskou ulicí uviděly podobné srdce ve výloze firmy
Piaget. „Šly jsme se na to tedy zeptat a dozvěděly se, že to srdce v našich ponožkách je celé
ze zlata a má hodnotu asi 80 000 korun. No, nicméně musím říct, že je stále na svém
čestném místě,“ říká s úsměvem topmodelka Linda Vojtová.
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A DAY OFF WITH LINDA VOJTOVA INTERVIEW AT THE LOVE UNIVERSE LAUNCH 

SHOW JANA KRAUSE LINDA VOJTOVÁ A VADIM PETROV

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFTz2Qj9i6Aw
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DjyE5BeAQ_ws
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFTz2Qj9i6Aw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFNKLhzSd_oM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsaDhkDzBKFA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsaDhkDzBKFA
https://www.stream.cz/pohadky/ukolebavky/10015099-linda-vojtova-a-vadim-petrov-fi-fi-hupa-hopa
https://www.stream.cz/pohadky/ukolebavky/10015099-linda-vojtova-a-vadim-petrov-fi-fi-hupa-hopa


TRANSMUTATION FASHION FILM BY RANJIT GREWAL GARNIER OLIA TV COMMERCIAL

LINDA VOJTOVA MATTONI TV COMMERCIAL SPOT HUGO BOSS BOSS BOTTLED NIGHT 2010

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFTz2Qj9i6Aw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyotAkSA3_3U
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFTz2Qj9i6Aw
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DjyE5BeAQ_ws
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsaDhkDzBKFA
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DjyE5BeAQ_ws
https://www.stream.cz/pohadky/ukolebavky/10015099-linda-vojtova-a-vadim-petrov-fi-fi-hupa-hopa
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D1%26v%3DjyE5BeAQ_ws
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