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Hledáte grafika?
Předně doporučuji katalog profesionálů NaVolneNoze.cz
Dále seznam kvalitních grafiků všeho druhu na WBD.cz
Anebo databázi ChciGrafika.cz či CeskyGrafik.cz
Případně vypište poptávku na webtrh.cz/f93
Nebo vypiště soutěž na topdesigner.cz, logopro.cz, designturnaj.cz

Seznam slovenských grafiků zde: freelanceri.sk

A zde je seznam šikovných grafiků:
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Sandra Tejnecká

Weby, e-shopy, Ilustrace, retuše

Weby

 san@sandraQe.com

 http://www.sandraqe.com/
 navolnenoze.cz/prezentace/
sandra-tejnecka/

Jan Kyzlink

Marek Leschinger

 jankyzlink@gmail.com

 marek@leschinger.cz

 www.jankyzlink.cz

 www.leschinger.cz

Martin Valas

Petr Široký

 martin.valas@gmail.com

 jsem@lefiath.cz

Webdesign, UX a aplikace

Webdesign, e-shopy a UX

Čistý a profesionální webdesign

Webdesignér pro náročné projekty

 www.valas.cz

 www.lefiath.cz

Jan Valošek

Filip Benda

 jan.valosek@gmail.com

 me@filipbenda.com

Webdesign, front-end a UX

Profesionální webdesign

 www.valosek.cz

 http://filipbenda.com/?lang=cs

Lucie Kostková

Roman Holba

Responzivní weby, e-shopy,
portály, ilustrace tradiční i digitál

Webdesign a grafika mob. aplikací

 grafik@romanholba.cz

 mail@dragarta.com

 www.romanholba.cz
 behance.net/romanholba

 http://luciekostkova.cz/
 www.dragarta.com
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Michal Šoller

Jarda Bereza

 me@michalsoller.cz

 j@bereza.cz

Webdesigner, přesah do brandingu

Webdesign a loga

 http://michalsoller.cz/

 www.bereza.cz

Nay Mi

Lenka Chotěnovská

Tvorba kvalitního designu aplikací,
weby, tisk, identita

Kreativní grafička a webdesignérka

 chotenovska.lenka@gmail.com

 naymi@naymi.cz

 www.lenkachotenovska.cz
 navolnenoze.cz/prezentace/lenka-

 http://naymi.cz

-chotenovska/

Kristýna Benešová

Martin Balhar

Weby a e-shopy, originální reklamy,
osobité ilustrace, montáže

Parádní weby

 martin.balhar@gmail.com

 www.balhar.com/2

 kristie.benesova@gmail.com

Dana Neumayerová

Michal Kruška

 www.mooow.cz

Webdesign, lehký flash,
Corporate design.

Kreativní webdesign

 michal.kruska@disgrafik.cz

 dana.neumayerova@email.cz

 www.disgrafik.eu

 www.behance.net/dana_neu

Roman Bartoš

Dominik Rezek

 jsem@romanbartos.cz

 info@dominikrezek.cz

 http://bartos.design/

 www.dominikrezek.cz

Zkušený webdesigner a art director

Atraktivní a použitelný webdesign
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Milan Chobola

Jakub Ehrenberger

Webdesign, e-shopy

Od osobních prezentací po
e-shopy, od návrhu po kódování.

 chobolam@seznam.cz

 www.behance.net/LeNotre

 jakubeh@seznam.cz

Michaela Němcová

David Arazim

 email@michaelanemcova.cz

 david@mediocore.cz

 http://ehren.cz

Kvalitní weby, také ilustrace

Weby a e-shopy s hlavou a patou

 http://michaelanemcova.cz/

 www.mediocore.cz

Jakub Mynařík

Lukáš Zajíc

 info@mynarikdesign.cz

 iamlukaszajic@gmail.com

Webdesign, UX a branding

Webdesign, e-shopy, tvorba log

 http://mynarikdesign.cz/

 http://lukaszajic.com
 www.dribbble.com/lukaszajic

Jakub Spitzer

Martin Seidl

 hello@jakubspitzer.com

 mail@martinseidl.com

 www.jakubspitzer.com
 www.behance.net/spitzer
 dribbble.com/jakubspitzer

 www.behance.net/martinseidl
 http://navolnenoze.cz/prezen-

Webdesign, UX aplikací iOS a Android

Webdesigner a kreativec

tace/martin-seidl/
 www.martinseidl.com
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Lukáš Modrý

Jiří Mareš

 lukas.modry@gmail.com

 me@jirimares.com

 www.lukasmodry.cz

 jirimares.com/portfolio/

Jakub Medřický

Tomáš Doležal (SK)

 j.medricky@gmail.com

 tomas@tomas-dolezal.eu

 www.behance.net/jakmed

 www.tomas-dolezal.eu
 behance.net/Tomas-Dolezal

Aukro šablony, e-commerce, weby

Webdesigner a kreativní grafik

Čisté a příjemné weby

Webdesign a corporate identity

UX
Jakub Spitzer

Jakub Sodomka

 hello@jakubspitzer.com

 hello@jakubsodomka.com

Weby a UX aplikací iOS, Android

Profi UX designer a webdesigner

 www.jakubspitzer.com
 dribbble.com/jakubspitzer
 www.behance.net/spitzer

 http://jakubsodomka.com/
 www.behance.net/jakubso-

Petr Milkov

Jan Vašek

 kontakt přes chcigrafika

 jsem@janvasek.cz

 dribbble.com/milkovOne

 www.janvasek.cz
 www.behance.net/janvasek

domka

Profi uživatelská rozhraní, aplikace

Kvalitní webový UX/UI designer
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Marek Leschinger

Jan Kyzlink

 marek@leschinger.cz

 jankyzlink@gmail.com

 www.leschinger.cz

 www.jankyzlink.cz

Petr Kovář

Nay Mi

Webdesign, e-shopy a UX

Webdesign, UX a aplikace

Informační systémy, UX

Tvorba kvalitního designu aplikací,
weby, tisk, identita.

 petr.kovar@rififi.cz

 www.rififi.cz

 naymi@naymi.cz

Ondřej Maloň

Roman Pittner

 ondrej@malon.cz

 roman.pittner@gmail.com

 www.malon.cz

 http://visuxal.com/

 http://naymi.cz

UX a brand designer, fotograf

Zkušený UX designer a art direktor

User Interface
Nguyen Roman

Jan Losert

 march08@outlook.com

 me@janlosert.com

 dribbble.com/march08
 http://march08.cz/

 http://janlosert.com/
 behance.net/janlosert

UI a UX designer, front end

UI & Interaction Designer
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Aleš Nešetřil

Michael Dolejš

 hello@alesnesetril.com

 michael.dolejs@me.com

 behance.net/alesnesetril
 dribbble.com/alesnesetril

 www.michaeldolejs.com
 behance.net/michaeldolejs

Frantisek Krivda

Andrej Krajčir (SK)

 info@frantisek.com

 andrej@marvindigital.eu

 cmdspace.com/fkrivda

 dribbble.com/andrejkrajcir/

Milan Chudoba (SK)

Martin Karásek

 hello@kennymax.sk

 hello@karimartin.cz

 www.kennymax.sk
 dribbble.com/kennymax

 www.karimartin.cz
 dribbble.com/karimartin

User Interface Designer

User interface, ikony, branding

UI a webdesigner

Zkušený UI a UX designer

Precizní UI a webdesigner

User interface & icon designer

Interaktivní design
madeo

Filip Slováček

 info@madeo.cz

 slovacek.filip@gmail.com

Kvalitní interaktivní weby

Interactive Art Director & Designer

 www.madeo.cz

 www.behance.net/slovaczech
 www.slvczch.com
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Tomáš Vachuda

Loga

Zapálený logotvůrce a autor
e-knihy Vstup do světa logotvorby

 t.vachuda@seznam.cz

 www.vachudatomas.cz

Iva Pelcová

Simon Anfilov

 iva@ivapelc.cz

 simon@anfilov.cz

Osobitá a čistá (nejen) typografická
loga s citem pro minimalismus

Profesionální logotvůrce
a ideamaker

 www.ivapelc.cz
 https://dribbble.com/IvaPelc

 http://dobrelogo.cz/

Jiří Chlebus

Antonín Vodička

 jiri.chlebus@gmail.com

 antonin@ivodicka.cz

 www.jirichlebus.cz

 http://ivodicka.cz/

Jiří Klusák

Ondřej Tulis

Profi loga a vizuální identita

Minimalistická a typografická loga

Originální a nápaditá loga

Kvalitní minimalistická
a typografická loga

 jiri.klusak@gmail.com

 www.logopro.cz/designeri/

 ondra-tulis@post.cz

Martin Burian

Michal „Izmirus“ Svatoň

 info@burianmartin.cz

 izmirus@email.cz

 http://burianmartin.cz/

 www.izmirus.cz

460-anim4tor

 http://ondratulis.cz/portfolio/

Loga a vizuální identita na míru

Šikovný a univerzální tvůrce log
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Jan Dvořák

Jan Dočekal

Kvalitní typografická a ručně
kreslená loga

Kvalitní a stylová kaligrafická loga

 info@dotchburger.cz

 kontakt přes web

 www.2jan.cz

 behance.net/dotchburger
 dotchburger.cz/portfolio/logotvorba

Linda Kunčická

Lukáš Hladeček

 hello@lindakuncicka.com

 grafik@lukashladecek.cz

 www.behance.net/lindakuncicka
 www.lindakuncicka.com

 www.behance.net/hladecek
 www.lukashladecek.cz

David Klimek

Iva Utinková

 dave@lekabinet.com

 bily.rorys@gmail.com

Loga, vizuální identita, reklama

Šikovný (web)designer a logotvůrce

Minimalistická loga

Příjemná především ilustrovaná loga

 http://daveklimek.eu/
 https://dribbble.com/daveklimek

 http://bilyrorys.cz/loga.html

Tomáš Hejlek

Radek Galler

Typografická a kaligrafická loga
a firemní identity, též fotograf

Loga - zejména kaligrafie, ilustrace

 RadekGaller@seznam.cz

 hejlek.tomas@gmail.com

 http://tomashejlek.com/
 www.behance.net/tomashejlek

 http://gallerart.cz/portfolio/
 https://dribbble.com/Galler
 www.behance.net/Galler

Jana Koudelková

Kateřina Fischerová

 jana.koudelkovacz@gmail.com

 kontakt přes web

 www.janakoudelkova.cz
 www.behance.net/RaeTe

 http://fischerovakaterina.cz/
 www.behance.net/katafisik1ebd9

Příjemná minimalistická loga

Především ilustrovaná loga
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Maroš Em (SK)

Luke Mynus Kovac (SK)

 maros.design@gmail.com

 mynus@mynus.sk

 www.behance.net/Maros_Em

 https://dribbble.com/mynus
 www.mynus.sk

Šikovný tvůrce se skvělými nápady

Kvalitní minimalistická loga, ikony

Firemní identita
Vít Rýznar

Jiří Chlebus

Profesionální vizuální identita
firem, cit pro minimalismus

Profi loga a vizuální identita

 jiri.chlebus@gmail.com

 vit@reasonar.com

 www.jirichlebus.cz

 www.reasonar.com

Dimension group

Ondřej Vala (vkontextu)

Služby kolem vizuálního stylu

Profesionální a unikátní vizuální styly

 info@vkontextu.cz

 info@dimensiongroup.cz

 http://dimensionadvertising.cz

 www.vkontextu.cz

Pavel Ševčík

Daniel Novotný

 pavel.seva@gmail.com

 hey@dannyboy.exposed

Profesionální firemní identita

Kvalitní vizuální identity

 behance.net/akadannyboy/

 http://sevadesign.cz/

Jan Tippman

Jakub Živný (SK)

Tvorba log a firemních identit

Branding, tisk, webdesign

 jan@tippman.cz

 info@jakubzivny.sk

 www.tippman.cz

 www.jakubzivny.sk
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Milan Kříž

Viktoria Dobrobabenko

 krizmilan@email.cz

 hello@headvertiser.com

Firemní identita a vizuální styl

Vizuální styl a strategie značky

 www.designtrend.cz

 behance.net/headvertiser_sro
 www.headvertiser.com

Jan Šturc

Jiří Adámek

 jan@sturc.cz

 adamek.jiri@gmail.com

Identita a vizuální komunikace

Firem. identita a viz. komunikace

 http://jan.sturc.cz/

 www.jiriadamek.com
 www.behance.net/jiriadamek

Michal Muzikant

studio Toman Design

 info@michalmuzikant.cz

 info@toman-design.com

Tvůrce log a firemní vizuální identity

 www.michalmuzikant.cz

Branding, firemní identita a další

 www.toman-design.com/cs/
branding

Cyril Kříž

Michal Slovák (SK)

 cyrilkriz@gmail.com

 kontakt přes web

 www.cyrilkriz.cz

 www.michalslovak.com

Lucie Stejskalová

Jan Buble

Firemní identity, tiskoviny a další

Krásné čisté vizuální identity

Originální vizuální styly a design

Branding a Corporate Design
včetně poradenství.

 blake.design@seznam.cz

 jan@janbuble.com

 www.blakeatelier.com

 http://janbuble.com/
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DTP, sazba, katalogy
Dana Neumayerová

Jan Mottl

Corporate design, katalogy, roll-up,
bannery, produktové listy

Kvalitní tištěná grafika všeho druhu

 honzamottl@gmail.com

 www.janmottl.cz/grafika/

 dana.neumayerova@email.cz

Sandra Tejnecká

Martin Malina (SK)

 www.behance.net/dana_neu

Šikovná tvůrkyně nejen tiskovin

Vícestránkové tiskoviny, časopisy,
katalogy, ale i třeba webdesign

 san@sandraQe.com

 www.studioqe.cz/portfolio/
 navolnenoze.cz/prezentace/

 info@martinmalina.sk

Vatiklan

Jana Súkeníková

 vatiklan@vatiklan.cz

 fanahshapeless@gmail.com

 www.vatiklan.cz/grafika.htm

 www.fanahshapeless.com
 www.behance.net/fanahshapeless

Lenka Chotěnovská

Tonda Pátek

 chotenovska.lenka@gmail.com

 tonda@tondapatek.cz

 www.martinmalina.sk

sandra-tejnecka/

Kvalitní a kreativní tiskoviny

Interaktivní knihy, deskové hry a další

Kreativní grafika nejen tiskovin

Katalogy, roll-upy, brožury a další

 www.lenkachotenovska.cz
 http://navolnenoze.cz/prezentace/antonin-patek/galerie/
 navolnenoze.cz/prezentace/lenka www.tondapatek.cz/portfolio/
-chotenovska/
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Maturus o. p. s.

Lucie Bártová

Tiskoviny, novoročenky,
kalendáře, katalogy a další

Grafika inzertních a informač. časopisů

 info.inzert@seznam.cz

 kontakty na webu

 http://infoinzert.cz/benesov-vlasim-tynec

 www.maturus.cz/vsechny-projekty.html

Martin Kalimon

Jan Šatoplet

Katalogy, časopisy, vizitky,
bannery, rollupy

Velkoformátové tiskoviny, brožury

 jan.satoplet@gmail.com

 kalimon.martin@gmail.com

 www.behance.net/jansatoplet

 http://martinkalimon.cz/

Letáky, plakáty
Kristýna Benešová

Pavel Ševčík

 kristie.benesova@gmail.com

 kontakt přes web

 www.mooow.cz

 www.jsemgrafik.cz

Rastislav Belan

Alena Daniela Klcová

 rasto@belan.cz

 alenadaniela@gmail.com

 www.belan.cz/?lens_galle-

 behance.net/alenadaniela
 www.alenadani.com
 PDF portfolio: goo.gl/X7W1wi

Originální a kvalitní grafika

Profesionální letáky a další tiskoviny

Tvorba letáků, montáže, retuš,
postprodukce a mnoho dalších

Profi grafika: letáky a plakáty,
art direction, montáže a retuše

ry=grafika
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Adam Pizurny

Jana Buštíková

Stylové, abstraktní a surreální
plakáty, obaly na knihy

Zejm. hudební ilustrované letáky

 janabustik@gmail.com

 kontakt přes web

 www.janabustikova.cz/grafika/tiskoviny-2/
 bandzone.cz/fan/janabuuuu?at=gallery

 http://adampizurny.com/
 www.behance.net/pizurny

Petr Branberger

Alžběta Ježková

 info@pbgfx.cz

 jezkova@betyland.cz

 www.pbgfx.cz

 betyland.cz/tistena-grafika/

Martina Bubáková

Ondřej Skála

 martinabubakova@gmail.com

 ondrej.skala@skala73.cz

 www.martinabubakova.cz

 www.facebook.com/skala73

Peter Kalavsky (SK)

Iva Utinková

 peetdesigns@peetdesigns.sk

 bily.rorys@gmail.com

 www.peetdesigns.sk/prints/

 http://bilyrorys.cz/plakaty.html
 http://bilyrorys.cz/tiskoviny.html

Elizabeth Štefková

Jakub Straka

 pure.creativity@centrum.cz

 straka@oosdesign.cz

Velmi poutavé, zejm. party letáky

Letáky, vizitky, pozvánky a další

Tvůrkyně osobitých letáků

Šikovný tvůrce nejen tiskovin

Stylové plakáty a letáky

Plakáty, letáky a další tiskoviny

Zejména party plakáty

Letáky a jiné tiskoviny. Postprodukce.

 www.facebook.com/pure.creativi-  http://oosdesign.cz/galerie/
ty.cz/photos_stream
 www.behance.net/elstefkova9447
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Signmaking
bizmark

LOGOSIGN

 spalek@bizmark.cz

 info@logosign.cz

 www.bizmark.cz/signmaking/

 www.logosign.cz

šikovná reklamní agentura

profesionální výrobce reklamy

Design obalů
Martin Kušpál

Ondřej Štětina

 martinkuspal@gmail.com

 grafika@jaksiprejete.cz

 www.maisondidee.com/cs/
 http://navolnenoze.cz/prezen-

 jaksiprejete.cz/obalovy-design/

Lenka Chotěnovská

Tomáš Neubauer

 chotenovska.lenka@gmail.com

 grafik@tomasneubauer.cz

Úžasný obalový design a branding

Specialista na obalový design

tace/martin-kuspal/galerie/

Kreativní grafika nejen obalů

Profesionální kreativní grafik

 www.lenkachotenovska.cz
 http://navolnenoze.cz/prezentace/lenka-chotenovska/galerie/
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Linda Kunčická

studio Toman Design

 hello@lindakuncicka.com

 info@toman-design.com

Zkušená art directorka

Šikovné studio

 www.behance.net/lindakuncicka
 www.lindakuncicka.com

 www.toman-design.com/cs/
obaly

bizmark

Jana Buštíková

 spalek@bizmark.cz

 janabustik@gmail.com

Ilustrované obaly, polepy, potisky

šikovná reklamní agentura

 www.bizmark.cz/obal-design/

 www.janabustikova.cz/grafika/tiskoviny-2/

Martin Joch

Jakub Hájek

 info@maverick-mj.com

 info@skins-design.eu

 www.maverick-mj.com

 http://navolnenoze.cz/pre-

Etikety na víno, obalový design

Produktový design a další

zentace/jakub-hajek/galerie/

Art directoři
Alena Daniela Klcová

Michael Petrus

Profi grafika, art direction, montáže
a retuše, neotřelé nápady

Art director a ilustrátor

 info@michaelpetrus.com

 alenadaniela@gmail.com

 www.michaelpetrus.com
 http://navolnenoze.cz/pre-

 behance.net/alenadaniela
 www.alenadani.com
 PDF portfolio: goo.gl/X7W1wi

zentace/michael-petrus/
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Miloslav Černý

Jakub Sodomka

 jsem@cernygrafik.cz

 hello@jakubsodomka.com

 www.cernygrafik.cz/cs/je-art-

 http://jakubsodomka.com/
 www.behance.net/jakubso-

Art director, ilustrátor, designér

Interaktivní art director, UX designer

director
 www.behance.net/cernygrafik

domka

Viktor Karvai (SK)

Linda Kunčická

 viktor.karvai@pixobar.com

 hello@lindakuncicka.com

 www.pixobar.com

 www.behance.net/lindakuncicka
 www.lindakuncicka.com

Pavel Flegl

Radek Kratochvíl

 fleglpavel@gmail.com

 helloarrkey@gmail.com

 http://pavelflegl.com/

 http://arrkey.cz/

Jan Patka

Jan Kolář

 info@janpatka.cz

 hello@jkolar.net

 www.behance.net/janpatka

 www.behance.net/bluehead
 http://jkolar.net/

Tomáš Neubauer

Martina Tóthová

 grafik@tomasneubauer.cz

 martina.tothova@to08.net

 www.tomasneubauer.cz

 www.to08.net

Profesionální art & visual director

Zkušená art directorka

Digitální art director ninja

Klíčové vizuály a profi postprodukce

Art direkce, ilustrace, webdesign

Art director a grafický designer

kreativní koncepty, art direkce,
grafický design

Art director, ideamaker, grafička,
reklamní koncepty, brandbuilding
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Romana Mičulková

Lenka Gajzurová

Návrhy vizuálů, kampaně, příběh
značky, slogany, copywriting

Art direktorka a grafická designerka

 kontakt přes linkedin

 pr.miculkova@gmail.com

 www.behance.net/lenkagaj-

zurova
 www.linkedin.com/in/lenkagajzurova

 http://navolnenoze.cz/prezentace/romana-miculkova/

Ilustrace, digi malba
Michael Petrus

Jiří Dvorský

 info@michaelpetrus.com

 info@jiridvorsky.cz

 www.michaelpetrus.com
 www.profikomiks.cz

 www.jiridvorsky.cz
 http://pixx-73.deviantart.com/gallery/

Roland Havran

Michal Suchánek

 rawen616@gmail.com

 info@michalsuchanek.cz

 http://rawen616.tumblr.com/

 www.michalsuchanek.cz

Lucie Kostková

Sandra Tejnecká

Supr ilustrace, komiksy, storyboardy

Kvalitní zejm. fantasy ilustrace

Fotorealistické zejm. fantasy ilustrace

Úžasné fantasy ilustrace, komiks

Ilustrace tradiční i digitální,
maskoti, prostředí. Zejména
fantasy a zvířecí tematika

Ilustrace a digitální malba

 san@sandraQe.com

 www.studioqe.cz/portfolio/
 navolnenoze.cz/prezentace/

 mail@dragarta.com

 http://luciekostkova.cz/
 www.dragarta.com

sandra-tejnecka/
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Vítězslav Válka

Adéla Moravcová

 vitezslav.valka@gmail.com

 adela.moravcova@gmail.com

 http://vitavalka.cz/

 www.ilustratorka.cz

Martin Šťastný

Tomáš Kopecký

 info@sketchnuto.cz

 kopecky@gmail.com

 www.sketchnuto.cz

 www.littlecolor.com/portfolio/

Ilona Korešová

Stepan Lenk

 koloridesign@gmail.com

 stepanlenk@gmail.com

 www.kolori.cz

 http://stepanlenk.com/

Anna Kočová

Karel Hejkal

Zkušený ilustrátor

Líbivé a kvalitní ilustrace

Storyboardy, komiksy, ilustrace

Stylizované ilustrace a animace

Tvorba osobitých ilustrací a tiskovin

Osobité a stylové ilustrace

Úchvatné digitální i tradiční ilustrace,
kaligrafie, tvorba patternů i design

 anniecarter@seznam.cz

 www.behance.net/annakocova
 http://annakocova.weebly.com/
illustration.html

skvělé propracované ilustrace

 karel@hejkal.com

 www.hejkal.com
 www.navolnenoze.cz/prezentace/
karel-hejkal/

Kristýna Benešová

Tatiana Karpova

 kristie.benesova@gmail.com

 tana.karpova@gmail.com

Osobité ilustrace, montáže, reklama

Propracované ilustrace

 www.mooow.cz

 http://tatianakarpova.com/
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Tomáš Brechler

Linh Dao

 tomasbrechler@gmail.com

 daottlinh@gmail.com

 behance.net/tomasbrechler

 http://daolinh.com/

Jakub Gruber

Tereza Jirků Váňa

 jameses.x@gmail.com

 kontakt přes web

Luxusní stylové ilustrace

Ilustrace - tradiční i vektorová

Nápadité kreativní ilustrace

Šikovná kreativní ilustrátorka

 http://jameses.oliveart.cz/index.

 terezajirkuvana.myportfolio.com
 behance.net/terezajirku8c8a

Lukáš Zídka

Alena Kubíková

php?page=illustration

Zejména vesmírná grafika
a digitální malba.

Šikovná digi malířka a ilustrátorka

 email@ajinak.cz

 lukas@skylooks.cz

 http://www.skylooks.cz/

 http://ajinak.cz/portfolio/
 www.behance.net/ajinak

Martin Kulfánek

Gabriela Ryšková

 karikaturana@gmail.com

 gabriska@gabriska.com

 http://karikaturana.cz/

 http://gabriska.com/ilustrace/

Nikola Kaplanová

Tomáš Kučerovský

 nikola@nikolakaplanova.com

 kt@email.cz

 www.nikolakaplanova.com

 http://tomaskucerovsky.

gallery/digitalart/

tvůrce osobitých karikatur

Ilustrace, letáky, loga

Digitální a vektorová grafika, také 3D

Komiksy, charaktery, storyboardy

weebly.com/
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Martin Valas

Petr Štich

 martin.valas@gmail.com

 petr.stich25@gmail.com

Osobité a kvalitní ilustrace

Ilustrace, concept art

 www.behance.net/martinvalas
 www.valas.cz

 http://petrstich25.wix.com/petr#!gallery/c60z

Jana Buštíková

Kristýna Nogolová

Povedené stylové ilustrace
se zaměřením na hudební grafiku

Ilustrace, vizuální identita a animace

 nogolovakristyna@gmail.com

 janabustik@gmail.com

 www.behance.net/munisier
 youtube.com/channel/UCn-

 www.janabustikova.cz
 bandzone.cz/fan/jana-

szBSJwZV4VH0BAFO-bdxg

buuuu?at=gallery
 facebook.com/bustikova

Longiy

Pavla Navrátilová

 longiyart@gmail.com

 Pavla.Navratilova1611@gmail.com

 http://longiy.tumblr.com/
 https://dribbble.com/longiy

 facebook.com/PavlaNavratilovaDesign

Stylové a originální ilustrace

Propracované ilustrace

Jan Bučko

Jakub Cenkl

 kontakt přes web

 jakub@cenkl.cz

Digitální malba a vektorová grafika

Digitální malba a ilustrace

 http://www.janbucko.com/

 www.jakubcenkl.cz

Zuzana Korčáková

Iva Utinková

 zuzana@korcakova.cz

 bily.rorys@gmail.com

 www.korcakova.cz

 http://bilyrorys.cz/ilustrace.html

Příjemné ilustrace

Propracované ilustrace např. pro knížky
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Radek Galler

Veronika Holá

 RadekGaller@seznam.cz

 kontakt přes web

 http://gallerart.cz/portfolio/
 www.behance.net/Galler
 www.facebook.com/Galle-

 http://veronikahola.cz

Jiří Novotný

Ivana Kulhánková

 maskot@maskotmanie.cz

 kulhankovaivana@gmail.com

 http://www.maskotmanie.cz/

 http://grafika-logo-design.web-

Propracované ilustrace

Grafická designerka a ilustrátorka

rart/photos_stream

Tvůrce maskotů

Tvorba ilustrací a ilustrovaných log

node.cz/ilustrace/

Motivy na trička, prkna
Michal Šmerda

Tomáš Eder

 info@raxarts.com

 inmaxpictures@gmail.com

 http://raxarts.com/#tees-7/1

 www.inmaxpictures.cz

Zdeněk Krejší

Jakub Cenkl

 wert@wert.cz

 jakub@cenkl.cz

Jeden z nejšikovnějších tvůrců
stylových potisků u nás

Zkušený tvůrce vtipných
a stylových potisků na trička

Ilustrace pro prkna, art direkce

Propracované motivy

 www.wert.cz

 www.jakubcenkl.cz

David Arazim

Jarin Němeček

 david@mediocore.cz

 jarin@jarin.cz

 www.mediocore.cz

 www.jarin.cz/index.php?/

Vtipné ilustrace, také weby

Stylové motivy pro trička

portfolio/apparel/
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Martin Rýz

3D

Velmi kvalitní 3D, i animace

 martin@ryz.cz

 www.ryz.cz/graphics

Martin Balcar

Martin Hanuš

 martin@creoshop.eu

 hanumaanek@seznam.cz

 http://www.creoshop.eu/in-

 www.youtube.com/wat-

Tomáš Fildán

Jan Šafařík

 tom.fildan@gmail.com

 Safarik@3D-Banka.cz

 http://tomasfildan.wix.com/

 http://jansafarik.com/

Martin Houra

Jaroslav Hach

 martin@houra.cz

 jaroslavhach@gmail.com

 houra.cz/tagged/portfolio

 www.behance.net/jarda
 http://jaroslavhach.com/

Rastislav Belan

Dinh Le Duc

12 let specializace na 3D a animace

Zkušený 2d-3d grafik

dex.php/3d-grafika

ch?v=UWVmWQiHR2w
 behance.net/martinhanus

Profi vizualizace architektury

Profi vizualizace

fildan3d

Vysoce kvalitní 3D

Kreativní 3D abstrakce a vizualizace

3D vizualizace, postprodukce

3D vizualizace, 2D a 3D animace.
Zaměření na produktový design

 rasto@belan.cz

 dinhleduc@seznam.cz

 http://www.belan.cz/?lens_
gallery=3d-vizualizace

 http://dinhleduc.wix.com/portfolio#!produktovy-design/cg
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Lubomír Čenovský

Lukas Vojir

 kontakt přes web

 lukas.vojir@gmail.com

 www.lubomircenovsky.net

 www.eat-garlic.com
 behance.net/lukasvojir

Jan Reeh

eggdesign

 janreeh@gmail.com

 kontakt přes web

 www.behance.net/reeh

 www.eggdesign.cz/?cat=3

Tom Kandel

Jan Jinda

 tom@kandel.cz

 janjinda@janjinda.com

 www.tomkandel.com

 www.janjinda.com

Pavel Svoboda

Adam Růžička

3D generalista

Stylové abstraktní 3D, vč. animací

Prvotřídní 3D práce

Kvalitní 3D vizualizace a animace

Šikovný nejen 3D designer

3D modelace zejm. postav

3D zaměřené na vizualizace
nemovitostí – interiér i exteriér

3D modelace a animace, vizualizace

 adam@ardesign.cz

 info@pavoda.cz

 www.pavelsvoboda.info

 ardesign.cz/detail.php?id=4
 www.youtube.com/wat-

Martin Siuda

Pavel Matějovský

ch?v=iK4sORmpvis

3d, prezentace, video

Grafika pro hry, 2D animace,
vektorové i malované ilustrace

 martas.siudas@gmail.com

 pavel.matejovsky196@gmail.com

 www.youtube.com/user/

 www.linkedin.com/in/pavel-

LumpDigital/videos
 facebook.com/Martin-Siuda-video-457044207793490/

matejovsky
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Tvorba ikon
Lucie Karásková

Vítězslav Válka

 hello@osilly.cz

 vitezslav.valka@gmail.com

 www.osilly.cz
 https://dribbble.com/osilly

 vitavalka.cz/reference.php

Martin Karásek

Rostislav Blaha

 hello@karimartin.cz

 Rostislav@RostislavBlaha.cz

 www.karimartin.cz
 dribbble.com/karimartin

 dribbble.com/Gotty
 rostislavblaha.cz

Petr Had

Tomas Jasovsky (SK)

 petrhad@gmail.com

 hello@dusko.sk

 dribbble.com/skorky
 cargocollective.com/skorky/

 https://dribbble.com/Dusko
 www.dusko.sk

Dokonalé ikony a iOS aplikace

Zkušený ilustrátor

User interface & icon designer

Tvůrce ikon a návrhář UI

Tvůrce ikon, ilustrací, aplikací

Profi ikony a design aplikací

Flash, animace
Jan Homola

Linh Dao

Flashové bannery a další grafika

Ilustrace - tradiční i vektorová,
flash, animace, weby

 honza@delametodobre.cz

 daottlinh@gmail.com

 http://navolnenoze.cz/prezentace/jan-homola/

 www.daolinh.com
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Topbannery

Kristýna Nogolová

 nogolovakristyna@gmail.com

 nogolovakristyna@gmail.com

 www.topbannery.cz/dyna-

 www.behance.net/munisier
 youtube.com/channel/UCn-

Profi Flash, HTML5 a gif bannery

Ilustrovaná animace

micke-bannery/
 www.topbannery.cz/videa/

szBSJwZV4VH0BAFO-bdxg

Video, prezentace
David Bros

Aleš Výmola

Animátor, video grafik, designér
a scenárista

Video produkce a animace

 ales.vymola@gmail.com

 bros@bros.as

 www.90sekund.cz

 http://bros.as/

Michal Tlustý

dr.abé

Kamera, střih, 2D a 3D

3D a reklamní spoty, interaktivní
video prezentace

 michal.tlusty@bubblefilms.cz

 http://bubblefilms.cz/

 rubek@dr-abe.cz

Martin Klimpar

Milan Timčenko

 www.dr-abe.cz

Propagační spoty, explainer videa
a hudební klipy

Kvalitní videoklipy, animace a další

 klimpar@vonkuttenberg.com

 milan.timcenko@gmail.com

 vonkuttenberg.com/skill-type/video/

 www.milantimcenko.cz
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Focení
Petr Gebauer (ČR i svět)

Jiří Lízler (ČR i svět)

 foto@petrgebauer.cz

 Order@jirilizler.com

Profesionální svatební fotograf

Reklamní foto, interiér, architektura

 www.petrgebauer.cz

 www.jirilizler.com

Rastislav Belan (Středoč. k.)

Lucie Illésová (Praha)

 rasto@belan.cz

 lucieillesova@gmail.com

 www.belan.cz/#fotografie

 www.lucieillesova.com

Martin Siebert (Praha)

Jan Havlíček (Středoč. kraj)

 info@a-do.cz

 info@janhavlicek.eu

Úžasné portrétní fotografie

Food foto, firemní, produktové apod.

 www.a-do.cz/jidlo.php
 www.a-do.cz/ostatni.php

Focení akcí, fotoportrét, reportáž aj.

Kvalitní komerční fotografie

 www.janhavlicek.eu

Adam Karaba (Praha)

Natálie Lehmanová (Roudnice)

 kontakt přes web

 natalielehmanova@me.com

Portréty, svatby, interiery, akce apod.

Módní a portrétní focení, glamour

 www.adamkaraba.com

 http://nataliephotography.cz/

Ateliér Mošnov (celá ČR)

Michal Hložek (Praha)

 kontakt přes web

 michal.hlozek@seznam.cz

360° a klasické produktové fotografie,
produktové videa, virtuální prohlídky

 www.AtelierMosnov.cz

Radka Linková

Portréty, svatby, interiery, akce,
vlastní atelier, komplexní servis

 www.cvak.eu

Vojtěch Pavelčík

(Praha)

Focení lidí, produktů a přírody

(celá ČR)

Šikovný fotograf. Zejm. svatební foto

 pavelcik@foto-pavelcik.cz

 radkalinkova@gmail.com

 svatebni-fotograf-pavelcik.cz

 http://lindesign.cz/
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Montáže,
retuše

Tomáš Müller

Sandra Tejnecká

Alena Daniela Klcová

 san@sandraQe.com

 alenadaniela@gmail.com

Asi náš nejlepší matte painter

 tomas@tomasmuller.com

 http://tomasmuller.com/
 www.behance.net/temujin

Postprodukce, retuše, ilustrace
a digitální malba, weby a e-shopy

Profi grafika, montáže a retuše,
neotřelé nápady, letáky a plakáty

 www.studioqe.cz/portfolio/
 navolnenoze.cz/prezentace/

 behance.net/alenadaniela
 www.alenadani.com
 PDF portfolio: goo.gl/X7W1wi

Rastislav Belan

Václav Fous

 rasto@belan.cz

 vaclav.fous@gmail.com

 belan.cz/?lens_gallery=603

 www.vaclavfous.com
 behance.net/vaclavfous

Radek Kratochvíl

Jakub Kolařík

 helloarrkey@gmail.com

 bukaj1@seznam.cz

 http://arrkey.cz/

 www.endemitwork.com

Jan Zeman

Kristýna Benešová

 janz@janz.cz

 kristie.benesova@gmail.com

sandra-tejnecka/

Foto práce, retuš, postprodukce

Airbrushing, retuš, ilustrace

Úžasné postprodukce, art direkce

Kvalitní postprodukce, art direkce

Profesionální retušér nejen portrétů

Montáže, ilustrace, reklama

 www.mooow.cz

 http://retuser.cz/portretni-fotografie/pokrocila-retus/
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Michal Botek

Nikola Kaplanová

 michal@michalbotek.cz

 nikola@nikolakaplanova.com

 http://michalbotek.cz/catego-

 www.nikolakaplanova.com

Jakub Straka

Elizabeth Štefková

Kvalitní postprodukce

Digitální a vektorová grafika, také 3D

ry/portfolio/foto-a-postprodukce-portfolio/

Montáže, Matte Painting, retuše,
posprodukce.

Postprodukce, retuše, Matte Painting

 pure.creativity@centrum.cz

 straka@oosdesign.cz

 www.facebook.com/pure.creativity.
cz/photos_stream
 www.behance.net/elstefkova9447

 http://oosdesign.cz/

Interiéry,
malba, spray

Andrea Justová
Interiérová designerka

 info@andreanovotna.cz

 www.andreajustova.cz

Jakub Hájek

Kateřina Čambalová

Interiérový design, tapety,
produktový design

Interiérová designerka

 info@mondesigner.cz

 info@skins-design.eu

 www.mondesigner.cz

 http://skins-design.eu/

Tomáš Starý

Pavel Matějovský

 ts-art@seznam.cz

 pavel.matejovsky196@gmail.com

Graffiti, spray art

Malba scén interiérů / exteriérů.

 www.linkedin.com/in/pavel-

 www.facebook.com/pg/tsart-

matejovsky

zies/photos/
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Concept art
Jakub Červenka

Asi nejtalentovanější a nejambicióznější
concept artista a digi-umělec v ČR

 jacobcervenka1@gmail.com

 artstation.com/artist/JamesRobin
 jamesdesign1.deviantart.com

Petr Štich

Concept artista a ilustrátor

 petr.stich25@gmail.com

 http://petrstich25.wix.com/
petr#!gallery/c60z

Jan Doležálek

Tomáš Grussman

 jan@jdolezalek.com

 grussmann@email.cz

Šikovný Concept Artista a ilustrátor

Nadějný Concept Artista

 www.jdolezalek.com

 artstation.com/artist/grapx

Storyboardy
Martin Šťastný

Mirek Moc

Storyboardy, komiksy, ilustrace

Kvalitní storyboardista a ilustrátor,
zaměření na komerční TV storyboardy

 info@sketchnuto.cz

 www.sketchnuto.cz

 miroslavmocmail@gmail.com

Michael Petrus

Tomáš Kučerovský

 info@michaelpetrus.com

 kt@email.cz

 www.michaelpetrus.com
 www.profikomiks.cz

 http://tomaskucerovsky.

 http://mirekmoc.com/

Supr ilustrace, komiksy, storyboardy

Komiksy, charaktery, storyboardy

weebly.com/
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Tomáš Starý

produktový designer, kreslíř, street
artista, tvůrce log a další grafiky

Produktový
design

 ts-art@seznam.cz

 www.facebook.com/pg/tsartzies/photos/
 https://uloz.to/!L2xbhaLuzUJz/portfolio-tomas-stary17-pdf

Kódování
Lukáš Svoboda

Petr Urbánek

 info@lukassvoboda.cz

 ahoj@r4ms3s.cz

 www.lukassvoboda.cz

 www.r4ms3s.cz

Jan Stejskal

Michal Pelech

 stejskal-cz@gmail.com

 info@michalpelech.cz

 http://jan-stejskal.cz/

 www.michalpelech.cz

Lukáš Modrý

Tomáš Lach

 lukas.modry@gmail.com

 ahoj@tomaslach.cz

 www.lukasmodry.cz

 http://tomaslach.cz/

Profesionální kodér

Zkušený kodér

Kódování web šablon dle PSD

HTML kodér a Wordpress specialista

Webový kodér a kreativní grafik

Webkodér, zaměření na šablony
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Full servis
Mevia

Marek Chovanec (SK)

webová grafika, tištěná grafika
a DTP, také loga a firemní identita

Tvorba a správa webů, e-shopů,
soc. sítí, komplet online marketing
a soc. media.

 info@mevia.cz

 chovanec@artvisions.sk

 http://mevia.cz/

 www.artvisions.sk

Typografie
Matej Vojtuš

Jan Buble

Typograf

Typografie, tvorba písma na zakázku,
lokalizace písem. Knihy, časopisy...

 hello@matejvojtus.com

 jan@janbuble.com

 www.matejvojtus.com

 http://janbuble.com/

Wordpress
Komunita lidí kolem wordpresu
 www.wplide.cz
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