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Realizovaný výstavní program a doprovodné aktivity 
 
Rok 2020 v CZECHDESIGN přinesl celkem 8 akcí (výstav, přednášek a doprovodných programů) 
– 3 výstavy zaměřené na design a 5 doprovodných akcí.  
 
Všechny výše zmíněné výstavy a doprovodné akce navštívilo osobně nebo shlédlo online více 
než 12.500 návštěvníků. 
 
 
PODROBNÝ PROGRAM: 
 
1/ VÝSTAVA PL ._ (a kát) 
Výstava plakátů, printů a dalších médií současné ilustrace 
 
Termín: 24. 8. - 16. 9. 2020 
Počet návštěvníků: 360 
Kurátorka: Kateřina Matějková 
Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1 
 
Výstava PL ._ (a kát) v CZECHDESIGN galerii reflektovala současnou českou a slovenskou 
ilustraci a její média, s hlavním zaměřením na plakáty a printy. Návštěvníci se mohli seznámit 
s tím nejzajímavějším, co aktuálně v oboru ilustrace u nás vzniká. Vybrali jsme jména známá i 
ještě neobjevená a dali jim v naší galerii prostor vystavit to nejlepší z jejich tvorby. V rámci 
výstavy ozdobil prostor galerie i jedinečný murál, který vznikl pod taktovkou ilustrátorky a 
tatérky Kristýny Nezvedové alias Týny Nezbedy. 

Vystavující: Anastasia Stročková, Barbora Idesová, Barbora Micajová, Daria Lemesheva, 
Dominik Uhlíř, Dorota Šebková, Dušan Chmeliar, Eva Machajdíková, Imrich Kovacs, Jakub 
Bachorík, Jan Šimsa, Jan Šrámek aka kolouch , Jan Vajda aka Antimultivitamin , Karolína 
Gregorová aka JAA a TY, Karolína Stryková aka In August Company, Kristina Ambrozová, 
Kryštof Vaculík, Linda Retterová aka ROE, Marek Kulhavý, Martin Musil, Matěj Matouš, 
Michala Bartuňková, Monika Pavlovičová aka Momo.Animate , Nikoleta Neméthová, Patrik 
Antczak, Pavel Fuksa (ještě nepotvrdil), Petra Mahdalová aka Varmerust, Přemysl Černý, 
Roman Sailer, Rufina Bazlova, Silvie Luběnová aka MaestroKatastrof, Tereza Nesnídalová aka 
Tessn, Tomáš Zahrádka a Vladimír Brož aka Vladimír 518. 
 
Součástí výstavy byla také prezentace knih nakladatelství POP PAP a časopisu RAKETA z 
nakladatelství LABYRINT. 



 

 
2/ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY A DERNISÁŽ 
Termín: 16. 9. 2020 
Počet “online návštěvníků”: 2 875 
Místo: video sdílené přes instagram 

Komentovaná prohlídka formou živého vstupu z výstavy, v rámci kterého byly představeny 
exponáty a jejich autoři.  

 



 

3/ BOŽÍ OPENING 
Vernisáž nového design prostoru a setkání s designéry  
Termín: 17. 6. 2020 
Počet návštěvníků: 190 
Místo: CZECHDESIGN, Myslíkova 5, Praha 1 
 
Slavnostní otevření nového prostoru pro prezentaci českého designu v Myslíkově ulici na Praze 
1 - obchodu s českým designem, který nezisková organizace CZECHDESIGN provozuje jako 
jednu ze svých mnoha aktivit na podporu českého designu. Na akci byla prezentována díla 
českých designérů. Součástí akce bylo setkání s vybranými designéry, jejichž díla galerie 
zastupuje.  
 

 
 

4/ MĚSTA A DESIGN 
Přednáška  
Termín: 17. 9. 2020 
Počet návštěvníků: 85 
Místo: CAMP, Vyšehradská 2075, Praha 

Ve spolupráci s organizací Brand Cloud jsme uspořádali přednášku na téma grafických značek 
měst a státních institucí. Jak se mění v čase? Co obnáší? Jak komunikuje stát, města, obce nebo 
třeba galerie? A jak to vnímáme my, designéři? Přednášku vedla odbornice na organizování 
designérských soutěží obcí a měst Michaela Holubec Birtusová. Panelové diskuze se zúčastnila 
ředitelka CZECHDESIGN Jana Vinšová. Přednáška byla zejména pro odborníky na design, 
designéry a veřejnost se zájmem o design.  



 

 

5/ VÝSTAVA YOUNG PACKAGE 2020 
Mezinárodní výstava obalového designu 
Termín: 24. 9. - 16. 10. 1010 (předčasně ukončeno 12. 10.) 
Počet návštěvníků: 260 
Kurátoři: mezinárodní porota soutěže Young Package v čele s předním českým obalovým 
designérem Janem Činčerou 
Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1 

Model Young Package je mezinárodní soutěž v obalovém designu, která se za 25 let své 
existence vypracovala na největší soutěž svého druhu na světě. Zaměřuje se na hledání 
nových, experimentálních přístupů v tomto oboru, a to s ohledem na ekologii a udržitelnost 
obalů. Soutěžící do ní přihlašují funkční prototypy svých návrhů v měřítku 1:1. Jubilejní 25. 
ročník soutěže obalového designu provázelo netušeně aktuální téma Personal Care. Kreativně 
a odpovědně mohli soutěžící zabalit například kosmetiku, výživové doplňky, zdravotnické 
pomůcky, léky nebo hygienické potřeby.   

Přestože globální pandemie soutěžícím značně ztěžovala podmínky pro výrobu prototypů a 
limitovala možnosti odeslání soutěžních prací, sešlo se letos v soutěži na dvě stovky prototypů 
z desítek zemí světa. Odborná porota v čele se svým dlouholetým předsedou, Janem Činčerou 
(Studio Činčera), vybrala 32 nejlepších prací. Na výstavě jsme představili autory, kteří přinesli 
nápaditá řešení, překvapili zajímavou konstrukcí obalu, představili zajímavou grafiku, která 
pomůže obalu z marketingového hlediska, nebo reagovali na aktuální potřeby. 

 



 

6/ SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ DESIGNÉRSKÉ SOUTĚŽE 
Vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže Young Package 2020 
Termín: 15. 12. 2020 
Počet “online návštěvníků”: 3.850  
Místo: natáčeno v CAMP, Vyšehradská 2075, Praha, sdíleno na sociálních sítích Facebook a 
Instagram 
 
Mezinárodní soutěž Model Young Package tradičně vrcholí Awards Ceremony – velkou 
událostí pořádanou v Centru architektury a městského plánování, které se účastní stovky 
mladých talentů i respektovaných osobností nejen obalového designu. Tento rok bylo vše 
jinak. Nové výzvy, které s sebou rok 2020 přinesl, se odrazil nejen v letošním tématu Personal 
Care, ale i v podobě samotného vyhlášení. Jubilejní 25. ročník soutěže Model Young Package  
v CAMPu vyhlásil v listopadu 2020 moderátor Petr Vančura i bez osobně přítomných diváků. 
Video, které vzniklo bylo sdíleno přes sociální sítě Facebook a Instagram. 

 
7/ DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY YOUNG PACKAGE  
Online představení vítězů a vítězných prací z výstavy Young Package  
Termín: říjen 2020 
Počet “online návštěvníků”: 4.905 
Místo: sdíleno na sociálních sítích instagram a facebook 
 
Vzhledem k omezeným možnostem navštívit osobně výstavu YOUNG PACKAGE 2020 z  důvodu 
nepřízniví epidemiologické situace, jsme pro návštěvníky připravili online představení 
vystavených prací a jejich autorů, a to prostřednictvím několika videí a obrazového materiálu, 
které byly sdíleny na sociálních sítích instagram a facebook. Díky tomu jsme představili práce 
z výstavy pražským, českým i zahraničním divákům. 

 

 

 



 

8/ CZECHDESIGN WINDOW DISPLAY 
Projekt spolupráce s designéry na design kolekcích 
Termín: celoroční projekt 
Místo: CZECHDESIGN, Myslíkova 5, Praha 1 
 
Czechdesign celý rok spolupracoval s lokálními designéry z různých odvětví, v rámci které 
vznikly limitované kolekce designérských prací. Výsledkem tohoto experimentálního projektu 
jsou výrobky ke každodenním užívání, ale také vkusné a kvalitní suvenýry z Prahy. Projekt 
měl být prezentován široké veřejnosti výstavou v Galerii CZECHDESIGN v listopadu a prosinci. 
Vzhledem k vládním opatřením a epidemiologické situaci k výstavě v plánovaném rozsahu 
nedošlo. Limitované kolekce však byly vystaveny ve velkých výlohách nového prostoru 
CZECHDESIGN v Myslíkově ulici, kde si je zájemci mohli prohlédnout z bezpečí venkovního 
prostoru.  

Hrnek Praha 
Spolupráce CZECHDESIGN, tradiční porcelánky Dubí a grafické designérky Kláry Plicové 
Hrnek Praha je součástí kolekce vzniklé ze spolupráce organizace CZECHDESIGN, tradiční 
porcelánky v Dubí a grafické designérky Kláry Plicové, která stojí za návrhem a zpracováním 
motivu. Myšlenku nápaditého suvenýru z Prahy jsme realizovali dlouhé měsíce tak, aby 
výsledný produkt nabízel vkusnou a lokální alternativu k místní nabídce, která s naším 
kulturním odkazem pracuje převážně bez porozumění. 
Porcelánový hrnek zdobí minimalistické piktogramy upomínající na pražské architektonické 
dominanty v republikových barvách, mezi nimiž nechybí ikonický Tančící dům nebo raritní 
kubistický sloup.  

 
 



 

Komplic Sand 2020  
Spolupráce CZECHDESIGN a designérky Heleny Krásové (KRAS) 
Limitovanou edici 100 batohů vytvořila pro CZECHDESIGN módní designérka Helena Krásová 
(KRAS). Komplic Sand je městský minimalistický batoh, každý kousek je unikátní a má své 
vlastní rodné číslo od 1 do 100.  

 
Kalendář / plakát IN DESIGN WE TRUST 
Spolupráce CZECHDESIGN  a grafických designérek Kláry Plicové a Kristýny Jenčové 
Na jedné straně plakát od grafických designérek Kláry Plicové a Kristýny Jenčové, na straně 
druhé přehledný kalendář na celý rok 2021. Kalendář/plakát IN DESIGN WE TRUST jsme v 
CZECHDESIGNu vytvořili pro všechny spolubydlící a rodiny, v jejichž denním režimu se musíte 
zorientovat. Všichni obyvatelé jednoho prostoru tak při prvním pohledu zjistí, co má ten 
druhý na programu, nebo co mají v plánu všichni dohromady. A nejlepší na tom je, že ho v 
roce následujícím nevyhodíte jako ostatní diáře a kalendáře. Parádu udělá nehledě na 
kalendářní rok.  
 
Recyklované balicí papíry  
Spolupráce CZECHDESIGN, firmy Antalis a grafických 
designérek Kláry Plicové a Radky Machalické (Send 
with Fox) 
Dárkový recyklovaný papír jsme vytvořili v 
CZECHDESIGNu ve spolupráci s firmou Antalis, kterou 
můžete znát pro dech beroucí nabídku kvalitního 
papíru. Papír zdobí minimalistický puntíkatý dekor, 
který je natištěn na speciálním recyklovaném papíře se 
zlatou strukturou.  
 

 
 
 



 

PŘÍLOHY 
 

 
ROZVAHA CZECHDESIGN.CZ ZA ROK 2020 

 



 

2/ ÚČET ZISKU A ZTRÁTY CZECHDESIGN.CZ ZA ROK 2020 
 

                                                                   

   


