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Výroční ZPRÁVA O ČINNOSTI A O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 
 
 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CZECHDESIGN.CZ 
 

 
CZECHDESIGN je nevládní nezisková organizace, která podporuje a prezentuje design 
širokým spektrem svých aktivit. Občanské sdružení založili v roce 2003 studenti, 
dobrovolníci a nadšenci designu, kteří cítili potřebu zvýšit povědomí veřejnosti o české 
designérské tvorbě. Podpora a propagace kvalitního designu je hlavním posláním sdružení 
dodnes. V rámci těchto snah prosazujeme filozofii tzv. equal designu, který zohledňuje 
potřeby co nejširší skupiny lidí bez ohledu na jejich věk, fyzické proporce, schopnosti či 
postižení. CZECHDESIGN v současnosti spravuje nestarší český webový portál věnovaný 
designu a provozuje GALERII/CZD v centru Prahy, kde pravidelně pořádá výstavy, 
přednášky, besedy a workshopy pro designéry i veřejnost. Důležitou aktivitou sdružení je také 
spolupráce s designéry a výrobními firmami, čímž se snaží pozitivně působit na uplatnění 
kvalitního designu při tvorbě produktů a zvyšovat tak konkurenceschopnost českých firem. 
 
CZECHDESIGN je dobrovolnická organizace, která v současné době spolupracuje s 35 
dobrovolníky. 
 
CZECHDESIGN svými aktivitami zasahuje celou oblast České republiky. Sdružuje designéry 
činné v různých regionech, zasazuje se o zprofesionalizování oblasti designu v ČR a na 
celostátní úrovni také propaguje a podporuje sociální rovinu designu jako nástroje 
k odstraňování bariér. Pravidelně se účastní konferencí a seminářů, publikuje na 
czechdesign.cz i v dalších uznávaných periodicích s celostátní působností. CZECHDESIGN 
svojí intenzivní spoluprací s regionálními institucemi a organizacemi (mimopražské vysoké 
umělecké školy v Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně, Brně a Liberci, karlovarské občanské sdružení 
Pro Tebe live, Regionální rozvojová agentura České Budějovice, Moravská galerie v Brně, 
apod.) vytvořila celostátní síť s regionální působností. Ve jmenovaných krajích ve spolupráci 
se jmenovanými organizacemi realizovala řadu projektů a akcí. Díky kontaktům a navázaným 
spolupracím v zahraničí (Česká centra v evropských metropolích, design centra většiny 
evropských zemí, Design forall – skandinávská organizace propagující přístupný design, 
apod.) má činnost CZECHDESIGN i mezinárodní charakter. 
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Slovo managerky CZECHDESIGN 
 
 

Před 7 lety jsem se poprvé setkala s Veronikou Loušovou, zakladatelkou občanského 
sdružení CZECHDESIGN a čerstvou absolventkou designu, která právě rozbíhala novou 
výstavu Design Match v Národní galerii. Naprosto uchvácená vrhla jsme se s podobným 
nadšením, s jakým ona mluvila o designu na spolupráci s ní. CZECHDESIGN byla 
dobrovolnická organizace, jejíž hlavní cíl byl a stále je podporovat design v České republice. 
Byly jsme dvě a veškerou práci jsme prováděly od ní z kuchyně 3x3m po škole a další práci. 
Nadšení nám nezmizelo, dokonce se znásobilo. Rok 2010 se stal zlomovým, CZECHDESIGN 
získal a s podporou 25 firem, které poskytli materiál, své výrobky a služby a s přispěním 
124 dobrovolníků a čtenářů www.czechdesign.cz zrekonstruoval vlastní prostor, který 
slouží jako zázemí organizace a jediná neprodejní nezávislá galerie, která se v České 
republice věnuje prezentování designu. GALERIE/CZD je pro veřejnost otevřena každý 
všední den.  

V roce 2010 se spolu se mnou o program CZECHDESIGN stará talentovaná grafická 
designérka Radka Pitrmucová. V roce 2011 vstoupila do galerie nadějná absolventka teorie 
a historie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové Jana Mattasová, která se stará o bohatý 
program galerie. Od roku 2011 pracuje pro CZECHDESIGN 35 dobrovolných členů.  

V roce 2011 proběhla v naší galerie velmi úspěšná série workshopů, pro veřejnost 
i designéry. Wokshopy navštívilo dohromady na 440 návštěvníků. Poslední a zdaleka 
nejspěšnější, Equal design workshop vedla finská teoretička a pedagožka PaiviTahkokalio. 
Praktický workshop byl věnován odpovědnému navrhování a odstraňování bariér, které 
designéři svou prací sami vytváří.  

Rok 2012 se redakce CZECHDESIGN spojila s lidovkami.cz, pro které začala připravovat 
pravidelnou rubriku pozvánky a tipy. V prostorách galerie se začalo pravidelně a dobře 
vařit, na obědy začaly docházet, ale i připravovat designéři, kurátoři, herci, básníci, naši 
návštěvníci.  Pro velký úspěch spojení dobrého jídla a designu jsme začali v září 2012 
organizovat diskuzní večeře DESIGN MENU s designéry, které jsou vždy plně obsazené. 
Svoji práci tak u večeře představili zlínští designéři, BOA design, Jan Čapek, Daniela 
Gonzales představil svůj diplomový projekt. V tomto originálním formátu pokračujeme 
pravidelně jednou za měsíc.  

Výstavní program roku 2012 byl věnován současnému působení mimopražských 
uměleckoprůmyslových škol. Obzvláště pečlivě jsme se zhostili spolupráce s UTB Zlín, kde 
v rámci spolupráce studentů různých ateliérů vznikla na naše zadání nová lifestylové 
značka, při které si studenti vyzkoušeli požadavky skutečné praxe. Výsledky této spolupráce 
u nás byly představeny výstavou Newintage, kterou tato škola představila posléze i na 
jiných přehlídkách.  

Velký úspěch zaznamenala také výstava výsledku mezinárodní soutěže Mladý obal 2012, do 
které se v jejím 17. ročníku přihlásilo téměř 900 účastníků z celého světa. Tématem soutěže 
a samozřejmě celé výstavy byl obal na čaj.   

Samostatný výstavní projekt, který vznikl v říjnu 2012, je putovní výstava Stolečku prostři 
se. Výstava představuje výběr autorské práce mladých designerů, studentů, ale i výrobky 
českých firem na pohádkové prostřené tabuli. Výstava měla premiéru v prostorách 
vídeňského musea MAK, kde sklidila ocenění za koncept výstavy, dále v Kodani. Výstava se 
v roce 2013 přesune také do německého Stuttgartu, bulharské Sofie, kde se stane součástí 
programu Sofia Design Week, dále putuje do gruzínského Tbilisi, mnichovského 
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NeueSammlungPinakothek. Výstavu bude také hostit milánské české centrum po čas 
světového design weeku.  

Výstava Galerrymeetsthegraphics, která byla poslední výstavou GALERIE/CZD roku 2012, 
prezentuje vizuální komunikaci museí a galerií z celého světa. Tato výstava, která ukázala, 
že změnou grafiky muže musejní instituce stát přitažlivou pro mladé publikum se po 
představení v naší galerii přestěhuje také do Karlových Varů.  

Rok 2013 oslaví CZECHDESIGN 10 let svého působení.  

 
 

Jana Vinšová  
Manager CZECHDESIGN 
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USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY ROKU 2012 
 

GALERIE/CZD 
Otevírací doba: út – pá 10:00 - 18:00 
Telefon: 777 611 426 
E-mail: galerieczd@czechdesign.cz 
Web: http://www.czechdesign.cz 
Facebook:  http://facebook.com/GALERIECZD 
 
V roce 2010 otevřelo Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ vlastní prostory, jejichž součástí 
je i  GALERIE/CZD. Ta slouží jako prostředník mezi designéry, veřejností a výrobci. Vznikají 
zde komorní výstavy, přednášky, besedy a workshopy. Díky tomuto širokému rozmezí aktivit 
slouží GALERIE/CZD především jako místo setkávání. V roce 2012 byl díky získané podpoře 
z veřejných zdrojů realizován Celoroční výstavní program GALERIE/CZD. 
 
Během výstavního programu byl realizován projekt My v Praze, během kterého galerie 
prezentovala mimopražské umělecké a designérské školy. Během tohoto projektu 
navázala spolupráci s následujícími organizacemi: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
Výstavní program a doprovodné akce GALERIE/CZD: 
 
1 / Analog in the city 
20. 1. – 24. 2. 2012 
Na výstavě pod názvem Analog in the city měli návštěvníci příležitost zhodnotit, zda 
lomografické snímky obstojí v rámci klasické výstavy. Záměrem výstavy bylo ukázat, že 
lomografie není jen „nadšené střílení snímků od boku“, ale že některé lomografické snímky 
mohou být stejně silným a estetickým zážitkem a mají stejně vysokou výtvarnou úroveň, jako 
fotografie vytvořené tradičním přístupem. 
Své práce na téma urbanismus, život člověka ve městě a jeho každodenní putování ulicemi, 
prezentovali mimo jiné Milan Bureš z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Blanka Kirchner 
z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Laura Lahdenperä  z University 
ofLapland z Finska. 
 
Doprovodný program k výstavě: 
Výstava byla doplněna workshopem, dne 21.1., na němž si účastníci mohli vyzkoušet techniku 
lomografie v praxi a na přednáškách se dozvědět o historii, vzhledu a principu lomografie 
a techniky netradičního vyvolávání filmů. Fotografie vzniklé v rámci tohoto workshopu 
doplnili expozici v závěrečné fázi výstavy. Také spolu s partnerem akce, Lomography.sk, byla 
uspořádána soutěž o nejlepší snímky z workshopu.  
Dále, v souvislosti s touto výstavou měla její kurátorka, Jana Mattasová, přednášku v rámci 
projektu Fresh_Eye, s názvem Obraz vs. Kodaková kultura. 
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Foto z výstavy a vernisáže Analog in the city: 

 
 
2 / Na koho to slovo padne /  výstava v rámci projektu My v Praze * 
13. 3. - 24. 4. 2012 
Výstava s názvem Pletky představila novou českou módní značku PLETKY. Součástí expozice 
snímků mladého fotografa Filipa Šacha byly také výstupy týdenní práce spisovatele Karla 
Šiktance a sedmi mladých grafiků přizvaných do projektu. Jejich úkolem bylo volně zpracovat 
s náhodně vybranou frází ze Slovníku větných spojení, mezi nimi třeba „Co ty vo tom víš“ 
nebo „Hoď sebou“. V rámci výstavy své práce představili studenti grafického designu: Zdeněk 
Kvasnica (student UTB) a Marek Ehrenberger (absolvent UTB, v současné době VŠUP), 
Matěj Hanauer, Jiří Konvalinka a Martin Ponec (studenti VŠUP) a Jiří Toman a Michal 
Kukačka (studenti UJEP). 
 
Doprovodný program k výstavě: 
Výstavu doprovázel workshop pro návštěvníky všech věkových kategorií, pro který jsme 
oslovili dva výtvarníky. Absolventa Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor animované tvorby, 
grafika, ilustrátora a animátora Lukáše Hudce. Díky němu si návštěvníci workshopu 
vyzkoušeli metodu ploškové animace. Druhým vedoucím workshopu byla absolventka Vysoké 
školy uměleckoprůmyslové, ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, grafická 
designérka Radka Pitrmucová, která vedla část workshopu zaměřenou na potisk triček. 

Foto doprovodného programu: 
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3 /Velká porce elánu /  výstava v rámci projektu My v Praze 
10. – 31. 5. 2012 
Velká porce elánu byla studentskou expozicí prací zaměřených na ukázky užité a sanitární 
keramiky, které vznikly v Ateliéru keramický design Ústavu umění a designu ZČU v Plzni pod 
vedením ak. soch. Petry Šťastné, MgA. Viktora Chalepy a MgA. Luďka Míška. (Dnes ateliér 
Keramika, vede MgA. Gabriel Vach) 
Jednotlivé produkty byly realizovány v úzké spolupráci s českými výrobci užité keramiky a 
koupelnového vybavení, jakým je např. Jika, nebo porcelánka Thun 1794 a.s. Celý ateliér 
Keramického designu také spolupracuje se Střední průmyslovou školou keramickou 
a sklářskou v Karlových Varech. 
Své práce mimo jiné představili studenti Markéta Kalivodová, Helena Klicperová, Kristýna 
Plesková, Tereza Pavúčková, Lenka Širůčková, Michael Franče, Zuzana Stiefová, Daniel 
Pavlík, Lenka Segiňová, Jan Kopřiva, Štěpán Jirka, Michaela Mertlová, Kateřina Vaňková, 
Eva Králová a Daniel Vrba.  
Výstava Velká porce elánu má díky svému úspěchu přesah v podobě jejího pokračování, a to 
v showroomu výrobní firmy Laufen. Jsme rádi, že díky prezentaci v GALERII/CZD se práce 
ateliéru keramiky dostaly do zájmu firem z komerční sféry a zvýší tak potenciál uplatnění 
jeho studentů na trhu, ale i prestiž dané školy. 
 
Doprovodný program k výstavě: 
Během výstavy byla uspořádána tipovací soutěž o jeden z exponátů. Práce studentů byly 
představeny i v rámci tzv. Interview s designéry, které proběhlo 23.5.2012 v Centru 
současného umění DOX, pod vedením kurátorky výstavy Jany Mattasové. 
 
Foto z vernisáže a výstavy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 / Mladý obal 
5. - 22. 6. 2012 
V GALERII/CZD byly vystaveny nejlepší práce mezinárodní soutěže v obalovém designu 
určené mladým tvůrcům do 30 let Mladý obal, kterou Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ 
organizovalo již potřetí. Ve čtvrtek 31. května byly v pražském klubu NoD slavnostně 
vyhlášeny výsledky letošního ročníku. Tématem Mladého obalu 2012 byl obal na čaj a přilákal 
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rekordní počet 855 účastníků z 41 zemí světa. Porota zasedla začátkem dubna ve složení Jan 
Činčera (Studio Činčera), Lukáš Fišárek (Oficina), Michal Richtr (Dynamo Design), Yvonne 
Niewerth a Ondřej Eliáš (Designend). Kromě tématu, které se každý rok mění, je pro 
soutěžící určující zaměření soutěže na obaly z papíru. 
Výstava 64 nejlepších prací 17. ročníku Mladého obalu byla k vidění v GALERII/CZD. Jsme 
rádi, že díky úspěchu soutěže byla expozice toho nejlepšího putovní výstavou, která byla např. 
od 1. do 19. srpna 2012 ke zhlédnutí také v Satelitu, Slovenském centru dizajnu v Bratislavě. 
Autory čajové výstavní instalace byli designéři ze skupiny Mančaft - Lucie Smyslová, Jiří 
Toman a Michal Kukačka.  

 
5 / Newintage /   výstava v rámci projektu My v Praze 
11. 7. - 16. 9. 2012 
Newintage - nová módní značka. Základy značky Newintage byly položeny ve spolupráci 
organizace CZECHDESIGN a studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně v průběhu několikadenního workshopu. Tímto projektem 
CZECHDESIGN vstoupil do běžné výuky ateliérů a přiměl tak několik z nich ke spolupráci. 
Zapojili se i studenti marketingu a dalších ekonomických disciplín, aby společně vytvořili 
novou módní značku. Jsme rádi, že se nám podařilo přimět studenty uvažovat v kontextu 
reálného tržního prostředí a lépe je tak připravit na budoucí profesní dráhu. Mladí designéři 
si pod vedením Michaela Vašků, zástupce CZECHDESIGN, vzali za úkol postavit most mezi 
kouzlem vintage stylu a leskem moderních technologií, objevit prvek cesty časem i životem 
všedních lidí. Studenti si na poměrně krátkém workshopu vyzkoušeli budování značky: od 
prvotní myšlenky až po reálnou aplikaci do praxe. 
Od původního spojení různých ateliéru a oboru na školní pudě však projekt Newintage 
pomalu odrůstal a nabýval na profesionalitě. Výsledkem je tedy výjimečná řada výrobků, 
která obsahuje unikátní šperky, dámské oděvy či dokonce bytové doplňky, které jsou 
prodchnuty motivem cesty, snu a atmosférou Zlína za času jeho největšího rozkvětu. 
 
Doprovodný program k výstavě: 
Při vernisáži výstavy proběhla soutěž o nejlepší vintageoutfit ve stylu 20./30. let.  
V  rámci této výstavy proběhla, dne 9.8., jedna z prvních neformálních diskusních večeří na 
téma Jak se tvoří brand, kde se studenti - tvůrci nové značky, podělili o své zkušenosti a do 
debaty se tzapojil i odborník na branding – Tomáš Hrivnák.  
Také ve dnech 14. - 16. 9. byl, spolu s CZECHORIGINAL FASHION a POLAROIDLOVE, 
uspořádán Newintage bazar. Do bazaru se aktivně zapojili i fanoušci a návštěvníci galerie 
a navíc módní návrhářky Radka Hortová a Tereza Mašlanová (autorky módní kolekce 
Newintage) připravily pro tuto příležitost speciální second hand NEWINTAGE feeling 
kolekci.  
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Foto z přípravného workshopu na UTB ve Zlíně: 

 
 
Foto první prezentace projektu:  
 

 
 
Foto z vernisáže a výstavy: 
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Foto doprovodného programu: 

 
 
 6 / FUD /  výstava v rámci projektu My v Praze 
26. 9.- 26. 10. 2012 
 
Kurátorský výběr Mgr. et MgA. Terezy Volné, zaměřený na nejlepší práce vzniklé v poslední 
době na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Představeny byly práce 
produktového, interiérového, keramického, grafického a oděvního designu. Své práce 
vystavili: Marie Adamová, Tomáš Bém, Monika Bolechová, Kateřina Borovcová, Jan 
Buchtela, Magdalena Čurdová, Vít Fendrych, Petr Grosman, Veronika Hendrychová, Ondřej 
Jiráska, Perla Kratochvílová, Monika Lepschy, Tereza Matyášková, Kateřina Novotná, 
Martina Žílová. Instalaci výstavy navrhnul Daniel Gonzalez a vizuální styl připravili Lucie 
Pacalová s Jiřím Tomanem. 
Doprovodný program: V rámci Designbloku, dne 3. 10., proběhla komentovaná prohlídka 
výstavy s večeří a diskuzí s autory jednotlivých děl i kurátorkou výstavy. 
 
Foto z vernisáže a výstavy: 
 

 
 

 
 
 
 
 



CZECHDESIGN 
Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ 
K Safině 562, 149 00 Praha 4 / Ičo: 26633191  Dič: CZ26633191 
   
 

10 

 

Foto doprovodného programu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
7 / Gallerymeetsthegraphics 
13.11. 2012 – 15.1.2013 
Grafický design, s ním i logo, došel v současnosti do fáze, kdy se stává konceptuálním 
ztvárněním svého obsahu a přenosem více sdělení, než je jen vizuální zpracování názvu 
instituce. Výstava zmapovala vývoj korporátní identity různorodých galerií a muzeí 
z vybraných částí světa. Speciální pozornost byla věnovaná více i méně známým institucím 
z České republiky.  
Každé instituci byla určena vlastní brožurka, která kromě obrazových materiálů obsahovala 
také krátké informační texty o vizuálním stylu dané instituce i o jeho autorech. 
Vystavené instituce: 
Za ČR: Dům umění Brna, GASK, Galerie Půda, Galerie TIC, Galerie umění pro děti – GUD, 
Moravská galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum. 
Ze světa: ContemporaryArts Museum Houston, New Museum ofContemporary Art, Asian Art 
Museum, Brooklyn Museum, MuseoTamayo, Isabella Stewart Gardner Museum, V&A, 
Museum ofEverything, Design Museum, HYPO Art Supermarket, Arkitekturmuseet, Centraal 
Museum, Type Msueum, MAO, Moscow Design Museum, Mathaf: Arab Museum ofModern 
Art, QAGOMA, Newcastle Museum.Architektonické řešení výstavy: Studio deFORM (Jakub 
Pollág, Václav Mlynář) 
 

 
Doprovodný program k výstavě: 
Workshop gallerymeetsthegraphics  umožnil návštěvníkům, dne 14. 12., vytvořit si vlastní 
potisk na tričko nebo tašku. Workshop vedla absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové, 
ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, grafická designérka Radka Pitrmucová. 
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Foto z vernisáže a výstavy: 

 
 
Foto doprovodného programu: 

 
 

Design forall/ kreativní workshopy 
V rámci projektu Design forall/kreativní workshopy vzniklo v letech 2011 a 2012 deset 
workshopů s doprovodnými přednáškami s různou tématikou a zaměřením napříč vybranými 
oblastmi designu s přesahy do dalších oblastí zajímavých pro mladé lidi. Workshopy, jejichž 
realizace započala už v roce 2011, byly určeny konkrétním cílovým skupinám i široké 
veřejnosti. Na přípravě a realizaci se podílel tým mladých dobrovolníků. Ke každému 
workshopu byli přímo osloveni a pozváni respektovaní odborníci, kteří jednotlivé workshopy 
vedli, teoreticky seznamovali účastníky s danou problematikou, a poté dohlíželi na praktickou 
část. Důležitým cílem našeho projektu bylo i vytváření lepších podmínek pro osoby 
s omezenými příležitostmi. Právě mladí designéři, kteří navrhují předměty pro výrobní firmy, 
musejí brát v potaz, že osoby s různými zdravotními omezeními mají zvláštní potřeby, a že 
předměty každodenního života, tak  jak slouží osobám zdravým, mohou klást překážky 
osobám s omezeními, která mohou potkat později i osoby zdravé a mladé. Při navrhování je 
proto potřeba dbát na maximální užitnost. Workshopy určené speciálně pro studenty designu 
a designéry proto apelovaly na tato hlediska a praktickými ukázkami vedly k úvahám i o tom, 
že omezení mohou potkat každého, a že správným přístupem v navrhování jim lze snadněji 
čelit. Především jde o poslední workshop Design forall, který byl určen mladým designérům, 
kteří mohou zásadním způsobem ovlivňovat výslednou podobu výrobků. Bez ohledu na 
individuální dovednosti, věk, pohlaví nebo kulturní zázemí pojetí „designu pro všechny” 
klade za cíl nabízet všem rovné podmínky v každodenním životě. Tento přístup má za cíl 
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zlepšit naše životní prostředí, zpřístupnit a učinit ho použitelnějším pro co největší skupinu 
obyvatel. Zejména z důvodu demografických změn tento přístup v současné době nabývá na 
významu v mezinárodním kontextu. Stárnoucí populace klade nové požadavky z hlediska 
designu ve všech oblastech: navrhování budov a infrastruktur, design výrobků a informačních 
a komunikačních systémů. Starší lidé už nejsou považováni za marginální sociální skupinu se 
zvláštními potřebami. Proto považujeme za morální apel se equal designu v českém prostředí 
začít řádně věnovat, neboť jej doposud český vzdělávací systém zaměřený na výchovů 
designérů nereflektuje. Workshop bude uveden přednáškou uznávané finské odbornice na 
problematiku equal design, Päivi Tahkokallio, která představí stěžejní principy a běžně 
aplikované postupy v navrhování s ohledem na potřeby široké veřejnosti ve Skandinávii. 
Následně povede i workshop určený především mladým designérům a studentům designu, 
kteří mohou zásadním způsobem ovlivňovat výslednou podobu výrobků. Účastníci si budou 
moci vyzkoušet „obleček stáří“, čímž zjistí, jak je obtížné provádět běžné denní úkony 
s pohybovými omezeními. Zajištěny budou i další praktické pomůcky, na jejichž příkladu 
budou designéři přemýšlet o možných omezeních a rizicích, která s užíváním produktů 
mohou nastat. Workshopu bude předcházet večerní přednáška pro pedagogy uměleckých 
škol. Právě pedagogové mohou výrazně ovlivňovat další generace studentů.  
 
Foto z praktické části workshopu Make itequal!: simulace slepoty v terénu, obleček stáří. 
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Mladý obal 2012 

Mladý obal je mezinárodní soutěž v obalovém designu. Je určena mladým tvůrcům do 30 let. 
Soutěž si od svého založení v roce 1996 vydobyla mezinárodní reputaci a výrazné postavení 
mezi soutěžemi pro mladé designéry. Každý rok se do ní hlásí několik set účastníků z několika 
desítek zemí světa.  

Mladý obal je zaměřen na výrobky především z papíru. Do soutěže jsou přijímány návrhy 
z vlnité a hladké lepenky a jiných papírových materiálů, které nacházejí široké uplatnění 
v obalovém designu. 

Soutěž Mladý obal je vyhlašována každoročně; vznikla a nadále funguje díky iniciativě 
společnosti Model Obaly, předního výrobce obalů, pro kterého je podpora mladých talentů 
v tomto oboru zásadní. Od roku 2009 soutěž organizuje CZECHDESIGN.CZ.  

17. ročník soutěže přilákal rekordní počet 855 účastníků z 41 zemí světa. Porota zasedla 
začátkem dubna ve složení Jan Činčera (Studio Činčera), Lukáš Fišárek (Oficina), Michal 
Richtr (Dynamo Design), Yvonne Niewerth a Ondřej Eliáš (Designend).  

Tématem byl v letošním roce čaj. Kromě tématu, které se každý rok mění, je pro soutěžící 
určující zaměření soutěže na obaly z papíru.  

Soutěž byla opět hodnocena ve dvou kategoriích. Do skupiny studentů vysokých škol 
a mladých designérů do 30 let se přihlásilo 460 tvůrců. Vítězkami se stala dvojice designérek 
z Chorvatska, Katarina Matković a TihanaPecirko, jež porotu přesvědčila svým univerzálním 
papírovým kalíškem Jen můj šálek čaje, který umožňuje vychutnání každodenního šálku 
oblíbeného čaje v každé situaci. Vítězky byly odměněny částkou 30 000 Kč a dalšími věcnými 
cenami od partnerů soutěže. Kromě tří vítězných pozic byla v této kategorii udělena 
i speciální Cena Slovenského centra dizajnu.  

Vítězství v kategorii středních škol putuje již potřetí v řadě do Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Uherském Hradišti. Nejvyšší příčku získal Matěj Picek se svojí prací FruiTea.  

Ceny vítězům jednotlivých kategorií předávali: Radovan Wicha, marketing manager 
společnosti Model Obaly a iniciátor soutěže Mladý obal, Jan Činčera, přední český obalový 
designér a dlouholetý předseda soutěže a dále členové letošní poroty grafický a motion 
designér Lukáš Fišárek a průmyslový designér Ondřej Eliáš. 

Finanční odměny (30 000, 10 000 a 7 000 Kč pro vítěze vysokoškolské kategorie a dále 20 
000, 5 000 a 3 000 Kč pro vítěze kategorie středních škol) věnovala společnost Model Obaly, 
vyhlašovatel soutěže. Výherci dále obdrželi následující věcné ceny: knihy o umění a designu 
od nakladatelství Kant, dárkové čajové balíčky od společnosti Pickwick, poukázky do 
fotobanky Pixmac, předplatné a dárkové balíčky od vydavatelství Font, knihy a volné 
vstupenky od Uměleckoprůmyslového muzea, dárkové balíčky a poukázky do pražského 
bistra Kidó, knihy a volné vstupenky do Národního technického muzea, předplatné časopisu 
Designum Slovenského centra dizajnu a předplatné časopisu Packaging. 

Výstava 64 nejlepších prací 17. ročníku Mladého obalu byla k vidění v GALERII/CZD, 
Vojtěšská 3, Praha 1 od 5. do 22. června. Výstava byla ke zhlédnutí také v Domě umění města 
Brna a v Satelitu, Slovenském centru dizajnu v Bratislavě.  

Autory čajové výstavní instalace byli designéři ze skupiny Mančaft Lucie Smyslová, Jiří 
Toman a Michal Kukačka. Katalog 17. ročníku Mladého obalu graficky ztvárnila grafická 
designérka Radka Pitrmucová. Autorem papírové trofeje, kterou byl obdarován každý 
z vítězů, je Jan Činčera. 
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DESIGN PORADENSTVÍ 

V roce 2012 se organizace CZECHDESIGN začala aktivně věnovat poradenské činnosti 
zaměřené na pomoc firmám, které chtějí využít design v rámci svých výrobních, 
marketingových či obchodních strategií. Vzhledem ke své působnosti v oblasti designu již od 
roku 2003 si CZECHDESIGN vybudoval silné jméno mezi odbornou ale i laickou veřejností, 
získal cenné zkušenosti a know-how, které nyní může dále předávat. V rámci této komerční 
činnosti CZECHDESIGN nabízí služby při výběru vhodného designéra (tendr), mediální 
prostor na webových a facebookových stránkách, tvorbu PR kampaně či odborné konzultace v 
oblasti designu. Klienti především oceňují individuální přístup a tvorbu projektu na míru, dle 
potřeb jednotlivých firem. Rozumět potřebám našich klientů je totiž cíl k úspěšné tvorbě 
strategie.  Mezi významné klienty, se kterými v této oblasti CZECHDESIGN spolupracuje, 
patří např. Plzeňský Prazdroj, Potten&Pannen – Staněk či DassaultSystémes. 
 
Výstava Stolečku, prostři se! 

V roce 2012 CZECHDESIGN připravil expozici českého designu za účelem její prezentace 
v zahraničí. Kurátorem výstavy je designér a architekt Dipl.-Ing.ArchitectMichael Vasku. 
Instalace byla v roce 2012 k vidění ve vídeňském muzeu MAK a v Kodani v rámci veletrhu 
Blickfang. Výstava je inspirovaná kouzelnou atmosférou českých pohádek, které jsou pro 
mnohé ze zahraničních diváků nerozlučně spjaty s naší kulturou. Několikametrový „stoleček“ 
obklopený výběrem více než dvaceti židlí značky Ton a městským mobiliářem českého 
výrobce mmcité tak nabízí ty nejvybranější designérské počiny jako na stříbrném podnose: 
skleněné kolekce designérů Jiřího Pelcla, Maxima Velčovského a Františka Víznera ze skláren 
BOMMA, porcelánové kousky de-signstudia, mramorové vázy studia deFORM, šperkovnice 
LLEV, porcelánové vázy a svítidla z dílny studia Pirscporcelain a ozdobou stolečku jsou 
i šperky značky ZORYA.Architektonické řešení je dílem dua Vasku&Klug. 

V roce 2013 bude výstava představena také ve Stuttgartu, dále v Miláně v rámci Milan Design 
Week 2013, na Sofia Design Week v Bulharsku a v Polské Lodzi. 

Vystavující: Daniel Piršč, Zdeněk Vacek & Daniel Pošta, OlgojChorchoj, René Šulc, Jiří Pelcl, 
Maxim Velčovský, František Vízner, Václav Mlynář, Jakub Pollág, LLEV, TON, mmcité, 
de-sign gallery& studio, ateliéry Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, aj. 
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Personální struktura Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ 
 
 Předseda sdružení, statutární orgán: MgA. Veronika Loušová 
 Manager sdružení a šéfredaktor portálu: Mgr. Jana Vinšová 
 Projektový manager: MgA. Radka Pitrmucová 
 Ředitelka GALERIE/CZD: Mgr. Jana Mattasová 
 Technická podpora: Michal Aichinger – technická podpora CZECHDESIGN.CZ 
 Zahraniční zastoupení: Dipl.-Ing.Architect Michael Vasku 
 
Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ je organizačně zajištěno převážně dobrovolnickou 
prací a spoluprací s externími odborníky.Kustodské a organizační práce zajišťují dále 
stážisté a další dobrovolníci, kterých ve sdružení působí kolem 35. 

 
 
Hospodaření Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ 
 
Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ hospodaří s vyrovnaným rozpočtem  a vede 
transparentní účet u Raiffaisen bank. V roce 2012 byla část jeho činnosti financována 
z veřejných rozpočtů (Ministerstvokultury ČR, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 1). 
Díky desetileté zkušenosti v oblasti designu a spolupráci s výrobními firmami je sdružení část 
nákladů schopno eliminovat partnersky na bázi barterů a zajistit si tak hmotné produkty. 
V posledních letech se sdružení věnuje také konzultačním službám v oblasti designu, čímž 
propojuje designéry a firmy, které chtějí design zapojit, a podporuje tak vznik kvalitních 
realizací. Díky těmto aktivitám je schopno zajistit část prostředků z vlastní činnosti 
a zachovává si tak soběstačnost a nezávislost. CZECHDESIGN funguje převáženě také díky 
dobrovolnické práci více než 35-ti dobrovolníků, kteří s organizací dlouhodobě spolupracují. 
 
Přílohy: 
Rozvaha k 31.12.2012 
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2012 
 
 
 
 
 
 






