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Výroční ZPRÁVA O ČINNOSTI A O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CZECHDESIGN.CZ 

ÚVODNÍ SLOVO MANAGERKY CZECHDESIGN 

Designu a CZECHDESIGNu se v roce 2013 dařilo. Za minulý rok se na 

CZECHDESIGN obrátilo přes 50 firem, které do své výroby či praxe chtějí zapojit 

design. Tyto firmy nás kontaktovaly, aniž bychom na webu sdružení možnost pomoci 

v této oblasti nabízeli. Zvýšený zájem jen dokazuje, že design se konečně dostává na ta 

správná místa – do praxe. O to větší radost máme, že k tomuto zájmu dopomohly 

další naše projekty – výstavy a různá vzdělávací setkání, která CZECHDESIGN v roce 

2013 uspořádal.  

Stárnutí a design k sobě neodmyslitelné patří, a proto se stárnutí stalo důležitým 

tématem naší činnosti v uplynulém roce. Hlavní aktivity byly zaměřeny na prostředí, 

ve kterém nám bude umožněno kvalitněji a důstojněji stárnout.  Už v rámci 

mezinárodní designérské soutěže Mladý obal, bylo z přihlášených prací jasně patrné, 

jak vzdálené téma stárnutí mladým designérům je. Z kvality prací 18. ročníků této 

soutěže jsme byli, společně s porotou, na rozpacích a je jen důkazem, že je třeba toto 

téma s designéry častěji otevírat a diskutovat, neboť odpovědnost při navrhování by 

měla být jednou ze základních vlastností výbavy designérské práce. Větší radost nám 

udělaly výsledky Equal Design Festivalu a výstavy Design v nejlepších letech. 

Program byl určen jak designérům, široké veřejnosti, tak i zástupcům státní správy. 

Výstava, která v rámci projektu vznikla, putuje po zahraničních galeriích nebo 

českých školách doposud.  

Vzhledem k tomu, že se po celý rok potvrzovalo, jak zásadní téma to v rámci nejenom 

oboru designu je, jsme rozhodnuti se stárnutím a odpovědností designu pracovat i dál 

do budoucna.  

Jana Vinšová 
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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 
CZECHDESIGN 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 for all – skandinávská organizace propagující 
přístupný design, apod.) má činnost CZECHDESIGN i mezinárodní charakter. 
 

V roce 2010 otevřelo Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ vlastní prostory, jejichž 
součástí je i GALERIE/CZECHDESIGN. Ta slouží jako prostředník mezi designéry, 
veřejností, firmami a výrobci. Vznikají zde komorní výstavy, přednášky, besedy a 
workshopy. Díky tomuto širokému rozmezí aktivit galerie slouží především jako místo 
setkávání. V roce 2012 byl, díky podpoře získané z veřejných zdrojů, realizován 
Celoroční výstavní program GALERIE/CZECHDESIGN. 
Během výstavního programu bylo realizováno několik doprovodných akcí, přednášek 

a cyklus neformálních diskusních večerů. 

Součástí výstavního programu byl realizován druhý ročník cyklu My v Praze, během 

kterého galerie prezentovala mimopražské umělecké a designérské školy. Tento 

projekt má za cíl prezentovat mimopražské umělecké a designérské školy v pražském 

prostředí. Díky němu CZECHDESIGN navázal spolupráci s následujícími subjekty: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dalšími. 
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GALERIE czechdesign 
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 
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USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY ROKU 2013 
 
Uskutečněné projekty CZECHDESIGN včetně výstavního programu a doprovodných 

akcí GALERIE CZECHDESIGN: 

1/ GALLERY MEETS THE GRAPHICS 

12.11.2012 – 15.1.2013 

Výstava grafického designu představila výběr zajímavých počinů z oblasti 

korporátních identit muzeí a galerií z vybraných částí světa. Speciální pozornost byla 

věnována více i méně známým institucím z České republiky. Kurátorské taktovky se 

chopila kurátorka a teoretička designu a historie Kateřina Šlaufová a grafická 

designérka Radka Pitrmucová. Druhá jmenovaná vedla také doprovodný workshop, 

který poukazoval zejména na význam jednotného vizuálního stylu čili corporate 

identity. 

Na výstavě bylo zastoupeno mnoho příkladů z ČR: Dům umění Brna, GASK, Galerie 

Půda, Galerie TIC, Galerie umění pro děti – GUD, Moravská galerie, 

Uměleckoprůmyslové muzeum, i ze zahraničí: Contemporary Arts Museum Houston, 

New Museum of Contemporary Art, Asian Art Museum, Brooklyn Museum, Museo 

Tamayo, Isabella Stewart Gardner Museum, V&A, Museum of Everything, Design 

Museum, HYPO Art Supermarket, Arkitekturmuseet, Centraal Museum, Type 

Msueum, MAO, Moscow Design Museum, Mathaf: Arab Museum of Modern Art, 

QAGOMA, Newcastle Museum. 

Kurátorky: Kateřina Šlaufová, Radka Pitrmucová 

Grafické pojetí výstavy: Radka Pitrmucová 

Architektonické řešení výstavy: Studio deFORM (Jakub Pollág, Václav Mlynář). 

2/ Nový (z)boží! se zabydlelo v CZECHDESIGNU 

6.2. – 23.2.2013 

Během února byl v galerii představen výběr ze studentských a absolventských prací 
studentů designu, které byly přihlášeny do loňského ročníku soutěže Národní cena za 
studentský design, jejímž pořadatelem je Design Cabinet CZ. V prostoru 
GALERIE/CZECHDESIGN se projekt transformoval a rozvinul se až ke snaze 
přiblížit návštěvníkům design jako prostředí útulného pokojíčku. Výstava byla 
součástí projektu My v Praze a mezi vystavujícími se objevili Václav Mlynář, Anežka 
Hrubá Ciglerová, Adam Jelínek, Elena Gergová, Dana Elsterová, Jakuba Kabát, 
Martina Pecina, Aneta Bendáková, Martina Calajová, Lucie Zelená, Markéta Veselá, 
Tomáš Procházka, Anna Štěpánková, Denisa Samková, Jiří Krejčí, Jan Běhounek, 
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David Pacák, Eliška Kuchtová, Pavla Podsedníková, Nikola Klamtová, Eliška Motlová, 
Jindra Jansová, Kateřina Bičáková. 
Kurátorský výběr: Jana Vinšová, Jana Mattasová, Radka Pitrmucová. 
Grafické pojetí výstavy: Jiří Toman a Lucie Pacalová ze studia Sudetype. 
Návrh instalace této výstavy vytvořila Alžběta Zemanová, studentka ateliéru ilustrace 
a grafiky VŠUP. 
 
 

3/ Graduation projects 

14.3. – 13.5.2013 

Na třetí výstavě se CZECHDESIGN spojil s časopisem Typo a Polským institutem a 
společně uspořádali výstavu, která měla za cíl představit výběr z prací soutěžících v 
projektu mezinárodní přehlídky diplomových prací, Graduation projects. Také tato 
výstava byla součástí projektu My v Praze. 
 
Do soutěže se přihlásilo 208 prací z oblasti grafického a 149 z oblasti produktového 

designu a na výstavu do Prahy putovalo 40 nejlepších. Vernisáži, pořádané paralelně 

v GALERII /CZECHDEISGN a Polském institutu, předcházela přednáška Ewy 

Gołębiowské, zakladatelky a ředitelky Zámku Cieszyn, která výstavu připravila. 

Český design z oblasti průmyslového a grafického designu, jejichž autory jsou 

absolventi vysokých škol, zastupovaly například tyto práce: lampa inspirovaná tvarem 

hory Fuji, od mladé designérky Kristýny Malované, zajímavě typograficky ztvárněné 

knihy, plakáty a interaktivní projekce, např. od Vojtěcha Rumana, Eriky Knoppové, 

Tomáše Kompaníka, Kamila Zaniewského nebo nábytek ovlivněný rustikálními prvky 

a vzpomínkou na dětství strávené u babičky Veroniky Paluchové. 

Kurátorský výběr, grafické i architektonické pojetí výstavy: Ewya Gołębiowská, 

zakladatelka a ředitelka Zámku Cieszyn. 

 

4/ Daily portrait 

13.5. – 24.5.2013 

V průběhu května byl představen druhý ročník projektu vizuálního umělce Martina 

Pavla. Daily portrait byla výstavou, v rámci koncepce výstav v GALERII 

/CZECHDEISGN, trochu netradičního formátu.  Jedním z hlavních motivů práce 

M.Pavla je zkoumání různých přístupů a hranic lidského portrétu, jako jednoho z 

předních žánrů média fotografie. Jeho cílem bylo vytvořit soubor portrétů 

jednotlivých individualit, spojených do celku vypovídajícího příběh jako 

dokumentární portrét jednoho města. Celistvý obraz dokumentující prostředí české 
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metropole v jednom roce jedné skupiny lidí, kterou spojuje tento projekt, představil 

celkem 365 polaroidových fotografií. K výstavě vyšla speciální forma katalogu 

sestávajícího se ze všech 365ti jednotlivých samostatných fotografií v krabičce. 

Autor výstavy včetně vizuálního stylu a instalace: Martin Pavel. 

5/ Mladý obal 

3.6.- 19.7.2013 

Další výstava prezentovala opět vítězné práce studentů a mladých designérů. 
Tentokrát přihlášených do mezinárodní soutěže v obalovém designu, určené mladým 
tvůrcům do 30 let, Mladý obal, kterou Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ 
organizovalo již počtvrté.  

V pátek 31. května byly v pražském kině Bio Oko slavnostně vyhlášeny výsledky. 
Soutěžící z celého světa zasílali práce zaměřené na seniory a problematiku stárnutí, 
což bylo tématem tohoto ročníku. Kromě tématu, které se každý rok mění, je pro 
soutěžící určující zaměření soutěže na obaly z papíru. 

Porota soutěže zasedla začátkem dubna ve složení Jan Činčera (Studio Činčera), Päivi 
Tahkokallio (finská vysokoškolská profesorka a specialistka na oblast strategického 
designu a equal designu), doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD, Jan Němeček (Olgoj 
Chorchoj), Peter Paliatka (vedoucí Ústavu dizajnu Slovenské technické univerzity 
v Bratislavě).  

Do soutěže se přihlásilo celkem 418 účastníků z 18 zemí světa a výstava představila 
36 nejlepších z nich. Expozice toho nejlepšího byla ke zhlédnutí také na Slovenské 
technické univerzitě v Bratislavě nebo v rámci Design Week v Petrohradě. 
 

Grafický design výstavy: Radka Pitrmucová. 
Instalace: studio deForm. 
 

6/ Proč design? 

3.9. – 13.9.2013 

Projekt plný otázek a odpovědí přinesl nejen výstavu, ale především představení 

stejnojmenné publikace, která byla na vernisáži slavnostně pokřtěna. Publikace je 

určené všem, kteří přemýšlí o spolupráci s designérem. Současně byla představena a 

pokřtěna druhá publikace Neviditelná strana designu. Jedna se zabývá provázaností 

designérské práce s výrobními podniky, ta druhá cílí na především na začínající 

mladé kreativce a mapuje jednotlivé fáze designérského procesu. Prototypní listy pak 

visely na zdech galerie, aby mohl každý návštěvník nahlédnout a případně vyjádřit 

své připomínky na připravené dotazníky a promluvit tak do finální podoby knížek. 
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Všechny podněty návštěvníci mohli zaznamenávat také na vystavené plachty s texty 

obou publikací nebo přímo vpisovat do prototypních výtisků. 

Obě publikace byly vydány v rámci projektu Life-netdesigning, jehož cílem je rozvoj 

manažerských a prezentačních dovedností designérů v praxi, který Občanské 

sdružení PROTEBElive společně s CZECHDESIGN v roce 2013 realizovaly. Tento 

projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 

republiky. 

Koncepce výstavy včetně vizuálního stylu a instalace: CZECHDESIGN a sdružení 

ProTebe. 

7/ Design v nejlepších letech a festival Týden přístupného designu 

17.9. – 1.11.2013 

Na soutěž v obalovém designu s tématem stárnutí navázala výstava Design 

v nejlepších letech a festival Týden přístupného designu, který proběhl ve dnech 17. - 

21. září v naší galerii ve Vojtěšské ulici, v přilehlých prostorách Prahy 1 a v Národním 

technickém muzeu. Projekt vznikl ve spolupráci se zahraničními odborníky na 

problematiku přístupného designu i dalšími neziskovými organizacemi, zabývajícími 

se přístupností. 

Festival byl zahájen vernisáží výstavy Design v nejlepších letech, které se zúčastnila 
také finská spolukurátorka výstavy, odbornice na přístupný design Päivi Tahkokallio. 
Představeny byly exponáty z Čech a zahraničí, představující ty nejlepší příklady 
seniorům přístupného designu. Součástí expozice byly také názorné velko-formátové 
plakáty, které formou ilustrací radí, jak si zařídit vlastní obydlí na stáří. Tyto plakáty 
jsou dostupné jak ve fyzické tak v elektronické formě a po skončení výstavy byly 
k vidění na různých destinacích v Čechách i zahraničí (Karlovy Vary, Brno, Polský 
Těšín, Miláno).  

V rámci vernisáže bylo zástupcem odborné poroty, architektem Osamu Okamurou, 
předáno ocenění Equal Design Award, které obdržela organizace Chodící lidé, za svůj 
výstavní projekt „Moje cesta“.  

V rámci tohoto projektu byl uspořádán workshop Grafický design (ne)stárne!, který 
proběhl v prostorách CZECHDESIGN a v Domě s pečovatelskou službou v Týnské 
ulici. Pod odborným vedením grafiků Lukáše Kijonky, Kateřiny Přidalové a Olgy 
Buriánkové, zástupkyně organizace Tyfloservis věnující se osobám se zrakovým 
omezením, se účastníci pokusili navrhnout nový orientační systém pro zmíněný Dům 
s pečovatelskou službou. V druhém kole workshopu byly vedení Pečovatelského 
domu představeny výsledky. Do formy výsledných návrhů byly dopracovány čtyři 
studie mladých grafiků, což potvrdilo složitost komplexního zadání úkolu této 
kreativní dílny. 
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Za účasti odborné i laické veřejnosti proběhly v rámci festivalu také dva semináře a 
následné diskuze na téma přístupnost v designu, technice a městském prostředí. 
První beseda proběhla pod vedením Päivi Tahkokallio z Finska, Silvia Sagramoly 
z Lucemburska a tří odborníků na současné technologie z pražské ČVUT, Olgy 
Štepánkové, Zdeňka Mikovce a Pavla Slavíka. Semináře se zúčastnilo dvacet studentů 
designu, zástupců univerzit (FUD UJEP Ústí nad Labem, VŠUP Praha, UTB Zlín) i 
laických zájemců o design. Tématem byly současné evropské trendy na poli sociálně 
odpovědného designu a součástí bylo i interaktivní zapojení účastníků v rámci 
haptické hry. 

Druhý seminář s následnou diskuzí byl úzce zaměřen pouze na příslušníky státní a 
městské správy. Dvanáct účastníků z rozličných českých i mezinárodních institucí 
(např. Magistrát hl. města Prahy, Ministestvo vnitra ČR, Czechtourism, Vienna Social 
Funds, a další) si vyslechlo příspěvky Päivi Tahkokallio, Silvia Sagramoly a Michala 
Rady, zástupce politického aparátu, který je odborníkem na problematiku 
nevidomých.  

V rámci doprovodného programu festivalu byla v prostorách Technického muzea 
návštěvníkům umožněna prohlídka expozice Technika v domácnosti, v níž je 
momentálně umístěna i kuchyně pro vozíčkáře od návrhářky Veroniky Loušové. 
Účastníci festivalu měli také možnost vyzkoušet si „Obleček stáří“, který simuluje 
zdravotní problémy přicházející se stářím. 

V sobotu 21. 9. 2013 se, v rámci festivalu, zapojil CZECHDESIGN do celopražské akce 
organizované sdružením Automat, Zažít město jinak. Na náměstí za kostelem sv. 
Vojtěcha probíhal celý den program pro nejširší veřejnost, na kterém se spolupodíleli 
subjekty z okolí. V GALERII/CZECHDESIGN proběhly dvě komentované prohlídky 
výstavy Design v nejlepších letech a celá akce tak měla dopad na širokou laickou 
veřejnost, která by jinak s tematikou přístupného designu nemusela přijít do 
kontaktu. 

Kurátorky výstavy: Päivi Tahkokallio, Veronika Loušová, Jana Vinšová, Ludmila 
Boháčová. 
Instalace výstavy: Edit! 
Grafický design celého projektu: Adam Uchytil. 

 

8/ Stolečku, prostři se 

27.11.2013 – 14.2.2014 

Po ročním putování se vrátila výstava, která prezentovala český design v zahraničí. 

Pohádková instalace českého designu, která po celý rok sklízela úspěch v těch 

nejprestižnějších evropských galeriích, byla poprvé k vidění na domácí půdě právě 

GALERII CZECHDESIGN. Přivezla s sebou exkluzivní výběr designu z míst, které 

navštívila - Milan Design Week 2013, Die Neue Sammlung Pinakothek v Mnichově, 
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MAK muzeum ve Vídni, veletrh Blickfang v Kodani a ve Stuttgartu, gruzínské Tbilisi, 

Sofia Design Week a Lodz Design Week 2013. 

 

Projekt představil skleněné kolekce designérů Jiřího Pelcla, Maxima Velčovského a 

Františka Víznera ze skláren BOMMA, mramorové vázy studia deFORM, šperkovnice 

LLEV, sklo z dílny značky VERREUM a ozdobou stolečku budou i šperky značky 

ZORYA, které doplnil exkluzivní výběru zahraničního designu, zastoupeni byli např. 

Thomas Feichtner (AT), Stefan Sagmeister (AT), Valentin Vodev (BG), Sebastian 

Herkner (DE), Saskia Diez (DE), Bartek Mejor (PL), Agnieszka Bar (PL), KIBISI 

(DK), Marina Dragomirova & Iain Howlett (BG) a další. 

Kurátor: Michael Vasku 
Architektonické a grafické řešení výstavy: Vasku&Klug 
 
 

9/ Shape and vision 
 
27. 4. – 28.4. 
Během jednoho víkendu se v rámci doprovodných akcí galerie představila pop up 
přehlídka projektu Shape and vision. Projekt Veroniky Ruppert a Adama Gebriana, 
redaktorů pořadů Modeschau a Bourání na Radiu Wave, hledá přesahy mezi 
designem, módu a architekturou. Své inspirace i konkrétní realizace zde představili 
dvě architektonické dvojice, čtyři módní návrháři či návrhářské značky a jeden 
magazín s výjimečnou módní a uměleckou fotografií.  K vidění byla práce Kristýny 
Novákové, studia La Formela šperky slovenské designérky Esha, modely Hany 
Frišonsové, kolekce Petry Ptáčkové, značku Mongol a práce návrhářky Mirky 
Talavaškové. 
 
Autoři výstavy: Adam Gebrian a Veronika Ruppert. 

 

DESIGN MENU 

Příjemným doprovodným cyklem, se k výstavnímu programu, staly neformální 

diskuzní večeře s designéry. O designu, dobrém jídle a víně jsme si v průběhu roku 

povídali celkem 6x, mimo jiné s vítězi mezinárodní soutěže Graduatuon projects, 

vítězi soutěže Mladý obal, studenty grafického designu na FAVU v Brně, studiem The 

Rodina, Chybíkema Kristof Associated Architects, studiem de-sign nebo vedoucím 

ateliéru designu nábytku a interiéru na pražské VŠUP a designérem Jiřím Pelclem. 
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Workshopy 

Celoroční výstavní program galerie je pravidelně doplňován o workshopy určené 

široké veřejnosti, v loňském roce byly, kromě již výše zmíněných, uskutečněny ještě 

kreativní tvůrčí dílny čerpající náměty v konkrétních výstavách galerie: Grafický 

Design nestárne, Velikonoční vajíčka potřebují nový kabát a Workshop na vlastní 

triko. 

 

Německý design – minulost/současnost 
 
4. 10. do 28. 11. 2013. 
 
Vzájemnou mezinárodní spolupráci z předchozích let, jejíž součástí byla např. výstava 

Stolečku prostři se, CZECHDESIGN rozvinul také v projektu výstavy německého 

designu. Ze sbírek Neue sammlug Mnichov, mezinárodního muzea designu v 

Mnichově, byl představen průřez historií německého designu 20. století až po 

současnost. Výstava, rozdělena do dvou částí, se představila během Designbloku 

v Praze v Galerii Českého centra. První část byla historickým exkurzem od klasických 

předmětů dokumentujících vývoj německého designu od konce 19.století až po 

počátek 20.století. Druhá část výstavy, instalace Rejected / Accepted, byla zaměřena 

na mladý německý design, reprezentující současnou éru. Návrhy celkem 11 vybraných 

designérů a návrhářů z oblasti filmu, módy, hudby a kritiky představily práci 

designéra ve dvou polohách tvůrčí práce – její úspěch a realizaci nebo naopak 

odmítnutí. 

Součástí projektu byl tzv. Kulatý stůl: diskuse s předními osobnostmi německé a 

české designové scény – Stefanem Diezem, Steffenem Kehrlem, Maximem 

Velčovským, Ivou Knobloch - na téma průniky německého a českého designu, kterou 

moderoval zástupce CZECHDESIGN, Michael Vasku. 

Kurátorský výběr: Corinna Rösner, Petra Hölscher, kurátorky sbírek Neue sammlug 
Mnichov. 
Instalace: Prokš Přikryl Architekti, Mojmír Pukl, Stefan Dieze, Steffan Kehrle. 
Vizuálního styl: Štěpán Malovec. 
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DESIGN PORADENSTVÍ 
 
Už od roku 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 firmy, se kterými v této oblasti CZECHDESIGN 
spolupracuje, patří např. Plzeňský Prazdroj, Potten&Pannen – Staněk či Dessault 
Systemes, Becherovka, IKEA a další. 
 

 
SOUTĚŽE  

V rámci svých aktivit  CZECHDESIGN pro své klienty organizuje mimo jiné i soutěže 

a prezentace, v loňském roce např. pro Dessault Systemes, Becherovku, Hotel 

Imperial, Plastii, soutěž Design pro Emotion car a další. 

 

vzdělávací aktivitY 

V rámci dvouletého vzdělávacího projektu Life-netdesigning, podpořeného 

z Evropského sociálního fondu, CZECHDESIGN vytvořil, společně s Občanským 

sdružením PROTEBE live, pro studenty grafického designu Fakulty umění a designu 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, celotýdenní vzdělávací akci Design Camp. 

Tématu designu a modernímu řízení značky bylo věnováno několik přednášek a 
workshop, které se odehrály v alternativním prostoru Inkubátor Předlice, jenž má 
design s praxí v rámci ústecké univerzity propojovat. Přednášky i následný dvou a 
půldenní workshop zaměřený na práci grafického designéra ve spojení s budováním 
značky vedli zkušení lektoři z praxe. Tomáš Hrivnák – vizionář, kritik a poradce v 
oblasti strategie a řízení značek a zároveň působící jako pedagog kurzů managementu 
a budování značky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Lumír Kajnar  idea 
designér a doktorand Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, grafik freelancer a specialista 
na propojení designu a komerční komunikace a vizuální identitu značek. 

Úvodní přednášky představily design jako strategický nástroj a jeho příležitosti v 
českém podnikovém prostředí, osvětlily principy moderního řízení značky a 

http://www.hrivnak.cz/
http://www.behance.net/lumirkajnar
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seznámily studenty i další zájemce s prací grafického designéra z trochu jiného úhlu 
pohledu, než jak jsou na něj zvyklí nahlížet na půdách uměleckých škol.  

CZECHDESIGN se vzdělávacím projektům pro studenty a absolventy designu věnuje 

v rámci platformy CZECHDESIGN/LAB, která propojuje firmy a designéry a dostává 

tak design do praxe. 

 

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ 

Občanské sdružení CZECHDESIGN je také mediálním partnerem aktivit mnoha 

dalších institucí a projektů, věnujících se designu a umění, za všechny jmenujme 

Moravskou galerii v Brně, Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, Umělecko-

průmyslové muzeum v Praze, aj. 

 

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 CZECHDESIGN: MgA. et. Mgr. Jana Mattasová 
Technická podpora: Michal Aichinger  
 
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 2013 byla část jeho činnosti financována 
z veřejných rozpočtů (Ministerstvo kultury 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. 
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