TOP 100 HASHTAGŮ NA INSTAGRAMU
A JAK VYTVOŘIT SVŮJ VLASTNÍ

Začínáte na Instagramu? Potom byste měli znát nejpoužívanější hashtagy, aby vaše příspěvky viděli ti,
kteří o ně doopravdy stojí. Tady je TOP 100!
Hashtag = slovo či fráze umístěná za znakem „#“. Podle hashtagů uživatelé Instagramu vyhledávají
příspěvky, které je zajímají.
1. love – aby ne, láska je všude kolem nás
2. instagood – dobro na Instagramu, ukazujte ho
3. me – tohle jsem já
4. tbt – throwback Thursday – každý čtvrtek máte možnost s tímto hashtagem zavést své followery
do minulosti, třeba ukázat sami sebe, když jste byli malí
5. cute – zkrátka cokoli roztomilého
6. photooftheday – fotografie dne, nic specifického
7. instamood – imprese, momentální nálada, okamžik týkající se přírody i krásy obyčejného života
8. beautiful – krása, protože život prostě je krásný
9. picoftheday – to samé jako photooftheday
10. igers – nic specifického, jen tag, jehož prostřednictvím se poselství lépe šíří
11. girl – protože holky světu vládnou
12. instadaily – další nespecifický tag podobný tagu picoftheday
13. iphonesia – tento tag odkazuje na východní Asii, na Indonésii
14. follow – nic specifického, prostě mě následujte
15. tweegram – aplikace, způsob přidávání příspěvků na Instagram
16. happy – když jste šťastní a chcete se o to podělit
17. summer – za tento tag se schová jakýkoli příspěvek s nádechem léta
18. instagramhub – pomyslná základna všech, kteří rádi přispívají na Instagram
19. bestoftheday – další těžko popsatelný hashtag, ale snad něco jako to nejlepší z vašeho dne
20. iphoneonly – příspěvky zachycené iPhonem a ničím jiným!
21. igdaily – to samé jako instadaily
22. fashion – cokoli, co se módy dotýká, by mělo být pod tímto hashtagem
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23. webstagram – pokud máte něco společného s prohlížečem Instagramu na webu, neváhejte použít
tento hashtag
24. picstitch – prozrazuje použití stejnojmenné aplikace
25. nofilter – příspěvek bez použití nabízených barevných filtrů
26. sky – obloha je obdivuhodná, proto se umisťuje takto vysoko
27. jj – just joking, jenom tak vtipkujeme
28. followme – to samé jako follow, sledujte mě
29. fun – legrace a všechno, co s ní souvisí
30. smile – úsměv sluší každému a je třeba ho tagovat
31. like – máte-li něco rádi, tenhle hashtag u toho nesmí chybět
32. pretty – připadá-li vám něco roztomilé nebo někdo roztomilý, neváhejte a tagujte
33. sun – slunce je magické, proto se drží v první čtyřicítce
34. food – bez jídla bychom nepřežili a bez jeho focení už pravděpodobně také ne
35. instagramers – další nespecifický hashtag, slouží pro jednodušší šíření příspěvků
36. friends – přátelé, protože bez nich to jde jen těžko
37. lol – hodně hlasitý smích, prostě když je něco přímo k popukání
38. hair – vlasy mohou být zvláštní i pěkně okouzlující, takže mají i svůj hashtag
39. bored – cokoli, co vám přijde nudné
40. swag – arogance jaksepatří
41. cool – je to v módě, frčí to
42. funny – cokoli, co vám přijde legrační
43. onedirection – příspěvky odkazující ke skupině One Direction
44. life – to je prostě život
45. nature – příroda, její krásná i odvrácená tvář
46. family – vše kolem rodiny a rodinného života
47. christmas – Vánoce, ty nejkrásnější svátky
48. my – to je zkrátka moje!
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49. blue – modrý nebo smutný – záleží na výkladu
50. pink – růžová, růžová a zase ta růžová
51. dog – pes, ten nejlepší přítel člověka
52. beach – když už jste na pláži nebo se jí týká váš příspěvek, pochlubte se s tím
53. art – cokoli, co považujete za umění
54. hot – vše, co je pro vás žhavé
55. tagsforlikes – hashtag pro získání více „lajků“
56. photo – nic překvapivého, prostě fotografie
57. amazing – okouzlující, úchvatný – a je jedno, co to bude
58. repost – přepošlete to, žádá vás přispěvatel; to však není tak jednoduché
59. girls – dívky, to samé jako girl, jen v množném čísle
60. instahub – to samé jako instagramhub
61. sunset – západ slunce je magický stejně jako samotné slunce
62. party – fotografie z mejdanů bývají vždy něčím specifické
63. awesome – podobně jako u amazing jde o něco naprosto úžasného
64. red – červená barva je energická a nesmrtelná
65. baby – novorozeně, mimčo, dítko a vše, co s drobotinou souvisí
66. statigram – webová aplikace pro prohlížení Instagramu
67. black – nefalšovaná černá barva
68. versagram – aplikace umožňující tvorbu fotografie s citátem
69. cat – taková (ne)normální kočka
70. music – hudba, ta vládne světu i do jisté míry i Instagramu
71. instalove – chcete-li říct něco o lásce, přidejte tenhle hashtag
72. likeforlike – stejně jako like4like znamená výměnu „lajků“, dejte a bude vám dáno
73. night – cokoli, co se týká noci
74. followback – lajkujte a nejlépe začněte uživatele sledovat, on bude na oplátku sledovat vás
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75. throwbackthursday – to samé jako TBT, jen rozepsané
76. clouds – mraky, které nás nenechávají klidnými
77. white – bílá barva
78. bestfriend – nejlepší přítel a cokoli, co tímto pojmem můžeme označit
79. yummy – dobrota
80. yumm – stejně jako yummy
81. like4like – stejně jako likeforlike
82. textgram – aplikace umožňující tvorbu graffiti i jiných písem, využívání této aplikace
83. eyes – oči, ať už jsou jakékoli a číkoli
84. green – cokoli zeleného, ať už je to tričko, tráva nebo pití
85. 2012 – ještě stále se drží, ačkoli konec světa v něm nenastal
86. sweet – vše, co vám přijde sladké, cukrovinky, lidé i zvířata
87. all_shots – pod tímto hashtagem najdete jakýkoli obrázek, k němuž byl hashtag přiřazen bez
ohledu na jeho obsah
88. school – žáci, studenti, učitelé – prostě škola a všechno, co se kolem ní točí
89. igaddict – závislost na Instagramu jako věc veřejná, stačí jen přiznat se prostřednictvím hashtagu
90. style – obvykle jde o styl, jakýkoli
91. i – já, kdo jiný?
92. beauty – připadá-li vám něco nádherné, přidejte tento hashtag
93. harrystyles – hashtag odkazující na zpěváka skupiny One Direction
94. instacollage – běžná instagramová koláž
95. jj_forum – fórum vtipkujících
96. foodporn – krásně naaranžované a nafocené jídlo, které by jednomu bylo líto sníst
97. nice – cokoli milého
98. boy – cokoli, co se chlapců týče
99. instago – pokud se někam přemisťujete, dejte o tom vědět tímto způsobem
100. best – všechno, co vám přijde nejlepší
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Jak vytvořit vlastní hashtag
Aby se vámi vytvořený hashtag ujal, měl by být:
•

na první pohled zajímavý

•

shromažďovat relevantní příspěvky

•

nebýt příliš obecný, ale ani moc konkrétní, abyste relevanci příspěvků neomezili na nulu

Hashtag musí oslovovat lidi napříč naší zemí, nebo – máte-li větší ambice – napříč zeměkoulí. Proto
volte hashtagy, kterým každý porozumí. Nemáme na mysli jen jazyk, ale i obsah. Vhodným příkladem
je hudba, ženy, muži, humor, hlášky, cestování… Zkrátka to, co znají lidé po celém vyspělém světě.
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