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Vítek Ludvík (1973)
Fotograf, pocházející z východních Čech začal s focením už 
v dětství, jeho profesionální dráha však odstartovala až v těs-
ném spojení s cestováním po celém světě. Snímky ze skal Adr-
špachu, na kterých si pohrával se světlem a stíny vystřídaly fo-
tografie snowboardistů a lyžařů v Kanadě a USA. Následovalo 
publikování v médiích a v roce 1997 vznikla Vítkova multime-
diální agentura SHARP PICTURES, která se ve svých začátcích 
specializovala  zejména na práci v mezinárodním sportovním 
průmyslu, od fotografií sportovních akcí a expedic, po studiové 

práce zaměřené na prezentaci produktů a reklamu. Po absolvování filmové školy v kanad-
ském Vancouveru se jeho aktivity rozrostly také na pole filmových projektů. 

V současné době je v portfoliu Vítka Ludvíka zastoupeno mnoho předních českých i za-
hraničních sportovců a jeho fotografické i filmové projekty se objevují s úspěchem na me-
zinárodních přehlídkách a soutěžích. Jeho reportážní práce lze shlédnout nejen v zahranič-
ních, ale také v českých médiích.

V rámci spolupráce s agenturou redbullmediahouse.com se často objevuje v realizačních 
týmech těch nejzajímavějších projektů v oblasti adrenalinových sportů. Svým kreativním pří-
stupem si získal stálé místo mezi nejvyhledávanějšími českými fotografy.

Kontakt:
www.vitekludvik.com
www.sharp-pictures.net
www.redbullphotography.com/photographers/vitek/ludvik

Nerudova 1349, Kostelec nad Orlicí, 517 41 | vludvik@hotmail.com | +420 773 789391
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vizitky

skládačky

letáky, plakáty

samolepky

etikety

startovní čísla

kalendáře

pozvánky, vstupenky

Ofsetový tisk
Ofsetový tisk je nejrozšířenější 
technika tisku. Touto technologií 

tiskneme jak merkantilní (spotřební) tiskoviny 
– letáky, noviny, faktury, tiskopisy, fi remní tisko-
pisy, ale také plnobarevné tiskoviny – katalogy, 
knihy, prospekty, skládačky, plakáty... Tento tisk je 
vhodný pro tiskoviny ve větším nákladu.
Ofsetovým tiskem tiskneme až do formátu A1 (594 
x 841 mm) na  papíry s  gramáží od  60 g do  300 g, 
na  běžné ofsetové papíry, křídové lesklé i  matné 
papíry, na  pauzovací a  přímopropisovací papíry, 
samolepky, kartony, refl exní papíry...

Tiskneme jak jednobarevně, ale samozřejmě i  ce-
lobarevně (CMYK), případně pantone barvami. 
V  případě zájmu namícháme barvu podle přání 
zákazníka.

Digitální tisk
Náš tiskový park čítá i  produkční 
digitální stroj s  dokončovacím 

zařízením. Nyní jsme plně schopni vyhovět všem 
klientům, kteří potřebují tisknout ve vysoké kvalitě, 
v malých nákladech, přesto rychle a levně.
Tiskneme standardně do  formátu 488 x 330 mm, 
od  nízkých gramáží až po  300 gr. Produkční di-
gitální tisk je vhodný na  tisk vizitek, prospektů, 
letáků, katalogů, skládaček, plakátů, pozvánek, 
kalendářů, diplomů, novin, fi remních tiskovin, sa-
molepek, vstupenek včetně číslování atd.

Digitální tisk má dominantní uplatnění v  oblasti 
personifi kačního tisku, tedy tisku s  konkrét-
ním určením. Velkou předností je možnost tisku 
ochranných a bezpečnostních prvků, například 
na vstupenky.

Velkoformátový tisk
Velkoformátový tisk nám umož-
ňuje vytisknout opravdu velké 
plakáty, bannery, fotografi e, des-

ky... vše v  úžasné kvalitě. Tiskneme na  materiály 
jak z  role, tak na  jednotlivé archy nebo desky a  to 
do tloušťky 10 mm.
Spektrum materiálů, které lze potisknout je skuteč-
ně velmi pestré – samozřejmostí je papír různých 
druhů i gramáží, pěněné PVC a hliníkové des-
ky, sklo, samolepky, vinyl, textilie, polyester...
Přidanou hodnotou je pak ještě možnost tisku par-
ciálním lakem, který přidá tiskovině neobyčejný 
rozměr. UV LED technologie zaručuje okamžité 
zaschnutí výtisku.

Chcete-li zaujmout výjimečným tiskem, naše zaříze-
ní je právě pro Vás.

DŮM TISKU TRUTNOV
Ofsetový, digitální
a velkoformátový

TISK!

bannery desky, cedule bytové obrazy

Tisk Ofset a.s.  |    www.tiskofset.cz
Spojenců 282, 542 32 Úpice, tel.: 499 881 171, tiskofset@tiskofset.cz  
Dům tisku, Pražská 59, 541 01  Trutnov, tel.: 491 618 613

Tiskneme také na netradiční materiály
Naší specializací je zejména tisk na netradiční materiály jako je netkaná textilie, tyvex, tyvek a pridon, jak ve velkých, tak i v ma-
lých nákladech. Vyrábíme různé látkové štítky, etikety, visačky. Naší výhodou je fl exibilita a rychlost zhotovení zakázky.
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