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ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DESIGNÉŘI SE UTKAJÍ V SOUTĚŽI O REALIZACI 
NOVÉHO DESIGNU LIMITOVANÉ EDICE OBALŮ TYČINKY KOFILA 
 
 

Tradiční česká čokoládovna ORION stála u základů reklamní grafiky díky spolupráci s vystudovaným 
kunsthistorikem, umělcem a „černým svědomím avantgardy“ Zdenkem Rykrem. Ten stojí za její 
hvězdou i symbolem tyčinky KOFILA: v kávě si libujícím mouřenínem. Společnost s více než stoletou 
historií navazuje na prvorepublikovou spolupráci a vyhlašuje soutěž pro grafické designéry na nový 
obal této čokoládové tyčinky s kávovou příchutí, který vyjde ve speciální limitované edici. 
 

Předmět soutěže Kofila v limitovaném obalu 
Nestlé Česko s.r.o., majitel čokoládovny ORION, vyhlašuje jednokolovou soutěž pro grafické 
designéry, jejímž předmětem je návrh obalu na čokoládovo-kávovou tyčinku KOFILA. Vítězný návrh, 
realizovaný v limitované edici v odhadovaném počtu 2 milióny kusů, bude v prodeji do vyprodání 
zásob na území České republiky a Slovenské republiky a stane se pokračovatelem tradice spolupráce 
KOFILY s designérem.   
Garantem a organizátorem soutěže je CZECHDESIGN, organizace dlouhodobě prosazující design do 
praxe.  
 

Podmínky soutěže 
Soutěže se může zúčastnit každý grafický designér, ilustrátor, malíř, student na vysoké / vyšší 
odborné umělecko-průmyslové škole starší 18 let či designové studio působící v České či Slovenské 
republice s neomezeným počtem grafických návrhů. Účast v soutěži je zdarma. 
 

Zaměření a průběh soutěže 
Soutěž je vypsána jako otevřená, jednokolová. 

https://www.nestle.cz/cz
https://www.nestle.cz/cz
http://www.czechdesign.cz/


Z přihlášených návrhů zaslaných do soutěže vybere odborná porota tři nejlepší. Autor prvního 
vítězného návrhu se dočká jeho realizace v odhadovaném počtu 2 miliony kusů.  
Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 14. 6. 2016 v prostorách retrospektivní výstavy Zdenka Rykra 
v Národní galerii v Praze. 
Následně proběhne spolupráce autora vítězného návrhu se specialisty ze společnosti Nestlé, jejímž 
výsledkem bude přizpůsobení navrženého obalu všem povinným náležitostem, které musí obal 
splňovat (zejména zákonem dané informace na zadní straně obalu), a jeho uvedení do výroby v roce 
2017.   
 

Deadline 
Termín odevzdání soutěžního návrhu v elektronické i vytištěné podobě je 26. 5. 2016 do 22:00 na 
adresu organizátora soutěže. 
 

Odměny 
1 /  
Autor vítězného návrhu obdrží jednorázovou odměnu 70 000 Kč zahrnující licenci k využití vítězného 
návrhu na 2 miliony vyrobených kusů tyčinky (odhadovaný počet). 
Hodiny víceprací při dopracování vítězného návrhu do výroby ve spolupráci se společností Nestlé 
budou vítězi hrazeny sazbou 1000 Kč / hod. Maximální počet hodin víceprací nepřesáhne 10 hodin. 
2 /  
Autorovi návrhu, který se umístí na druhém místě, náleží odměna 20 000 Kč. 
3 /  
Autorovi návrhu, který se umístí na třetím místě, náleží odměna 10 000 Kč. 
Vítězné návrhy budou zároveň vystaveny v rámci výstavy Zdenek Rykr a továrna na čokoládu 
v Národní galerii v Praze. 
 

Porota 
 Aleš Najbrt, grafický designér 
 Iva Knobloch, kurátorka a teoretička grafického designu 
 Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN 
 Zástupci pořadatele soutěže Nestlé Česko, s.r.o. 

 

Požadavky na návrh obalu tyčinky Kofila  
Soutěžící odevzdávají vizualizaci přední strany a bočnic obalu tyčinky. Zadní strana obsahující povinné 
informace bude doladěna ve spolupráci se specialisty z Nestlé. 
Oceněn může být pouze takový návrh, jehož realizace je technicky a technologicky možná a vhodná 
pro sériovou výrobu. 
Nutné náležitosti, které obal MUSÍ obsahovat na přední straně: 

 nápis KOFILA (písmo není specifikováno) 
 převládající žlutá barva (její použití je důležité z důvodu zachování vizuálního obrazu tyčinky 

KOFILA u stávajících zákazníků) 
 symbolika komunikující benefit produktu: jedná se o jedinou tyčinku na trhu, která obsahuje 

pravou kávu 
 

Odevzdání práce 
Soutěžící odevzdávají elektronicky a zároveň poštou přihlášku a soutěžní návrh na adresu 
organizátora soutěže:  
Elektronický formulář se nachází přímo na stránce soutěže: www.czechdesign.cz/souteze/kofila-v-
limitovanem-obalu 
Adresa pro zaslání poštou: Ludmila Boháčová, CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, 110 00. 
Za datum doručení návrhu je pokládáno datum podání zásilky na příslušné poště. 
 
Více informací k formátu odevzdání práce a celé soutěži naleznete na stránkách soutěže. 
 

http://www.ngprague.cz/
http://www.ngprague.cz/
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http://www.czechdesign.cz/souteze/kofila-v-limitovanem-obalu


 
 
 

Vyhlašovatel soutěže 
Společnost Nestlé pokračuje v domácí tradici výroby čokolády a cukrovinek pod značkami jako jsou 
například ORION, DELI, GRANKO, BON-PARI, JOJO nebo HAŠLERKY. 
Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 45799 504, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481. 
www.nestle.cz 
www.orioncokolada.cz 
 

Organizátor a garant soutěže  
Organizace CZECHDESIGN již více než deset let razí cestu designu, který mění svět k lepšímu. Vizí 
CZECHDESIGNu je nadchnout českou veřejnost i podniky pro design a být pro ně tou nejkratší cestou 
k dobrému designu. GALERIE CZECHDESIGN je nezávislé místo českého designu, přinášející českému 
publiku výstavy z Čech i zahraničí.  
www.czechdesign.cz 

 

 

SOUTĚŽ KOFILA V LIMITOVANÉM OBALU 
26. 4. – 26. 5. 2016 
www.czechdesign.cz/souteze/kofila-v-limitovanem-obalu 
 

Kontaktní osoba pro průběh soutěže: 
Ludmila Boháčová, CZECHDESIGN, tel: +420 724 530 188, ludmila.bohacova@czechdesign.cz 

 

 

Mediální partneři:  
  

 

 

 

 
Vyhlašuje:  Pořádá:    
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