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Nezisková organizace CZECHDESIGN vznikla v roce 2003 na půdě Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Jejím cílem je in-
formovat českou odbornou i laickou veřejnost o světě designu a podporovat české designéry ve svém působení, a to jak 
na území České republiky, tak i v zahraničí. Od jejího vzniku se nejen daří tyto cíle naplňovat, nýbrž se aktivity organizace 
neustále rozšiřují. 

Díky profesionálnímu týmu organizace CZECHDESIGN již 16 let zprostředkovává nejčtenější webový portál o designu  
u nás. Online magazín CZECHDESIGN.CZ poskytuje nejrůznější informace užitečné pro profesi designéra. Čeští designéři, 
architekti a výtvarníci zde mají ojedinělý prostor pro prezentaci své tvorby široké veřejnosti. Redakce online magazínu 
neustále vytváří kvalitní obsah v podobě článků, rozhovorů, recenzí, informací pro designéry a fotoreportů, ve kterých 
představují design jako součást minulosti, současnosti i budoucnosti. 

Organizace CZECHDESIGN přispívá k profesionalizaci designu a užité tvorby i výstavním programem své GALERIE 
CZECHDESIGN v centru Prahy. V této galerii vystavují nejen zběhlí designéři, ale i nejmladší tváře českého designu z řad 
studentů uměleckých škol. Součástí výstavní činnosti GALERIE CZECHDESIGN je i doprovodný program v podobě před-
nášek, besed a workshopů pro designéry i širokou veřejnost. 

Mezi další důležité aktivity organizace se řadí i propagace a podpora spolupráce českých designérů a firem. Díky těmto 
spolupracím se zvyšuje kvalita českého designu, a tím se i zvyšuje konkurenceschopnost českých firem.

CZECHDESIGN svými aktivitami zasahuje celou oblast České republiky. Sdružuje designéry z různých regionů a zasazuje 
se o celostátní zprofesionalizování oblasti designu. Prostory GALERIE CZECHDESIGN slouží jako místo setkávání desig-
nérů a široké veřejnosti. Vznikají zde výstavy a jiné doprovodné programy, díky kterým se návštěvníci mohou v oblasti 
designu více vzdělávat. Celá webová platforma CZECHDESIGN.CZ je dostupná online pro všechny zájemce. Díky svému 
redakčnímu obsahu, který kombinuje odborné články s kvalitními populárně-naučnými má webová platforma celorepubli-
kový dopad, a to především v regionech s umělecky zaměřenou univerzitou (Praha, Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Zlín, 
Brno a Ostrava). V těchto, ale i dalších regionech České republiky organizace CZECHDESIGN realizuje řadu akcí a projek-
tů. Díky kontaktům a navázaným spolupracím v zahraničí (Česká centra v evropských metropolích, design centra ve větši-
ně evropských zemí, Design for all – skandinávská organizace propagující přístupný design apod.) má činnost organizace 
CZECHDESIGN i mezinárodní charakter.

CZECHDESIGN
Vojtěšská 3, Praha 1, 110 00

Galerie: po-pá 12–19 hod.
Webový portál: http://www.czechdesign.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/CZECHDESIGN.CZ/



OBSAH
GALERIE CZECHDESIGN

REALIZOVANÝ VÝSTAVNÍ PROGRAM V ROCE 2018 

1/ LEATHER LOVE HATE – VÝSTAVA POUKAZUJÍCÍ NA PROBLEMATIKU EKOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ

2/ PANELOVÁ DISKUZE K VÝSTAVĚ LEATHER LOVE HATE

3/ DERNISÁŽ VÝSTAVY LEATHER LOVE HATE

4/ VÝSTAVA NÁVRHŮ NA NOVOU VIZUÁLNÍ IDENITU NÁRODNÍ GALERIE

5/ VÝSTAVA MODEL YOUNG PACKAGE 2018: COFFEE MANIA

6/ SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MODEL YOUNG PACKAGE 2018

7/ JAK VZNIKÁ KUCHYNĚ, KTEROU OCENÍTE I VE STÁŘÍ. PRAKTICKÝ WORKSHOP PRO ARCHITEKTY A DESIGNÉRY

8/ DESIGN A VÁNOCE. VÝSTAVA VÁNOČNÍCH OZDOB A PRODUKTŮ

WEBOVÝ PORTÁL CZECHDESIGN.CZ

DESIGNÉRSKÉ SOUTĚŽE

1/ MODEL YOUNG PACKAGE: COFFEE MANIA

2/ NESCAFÉ AZERA: TASTE OF THE CITY

3/ METEOPRESS

4/ NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

5/ NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

6/ NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

7/ ORIENTAČNÍ SYSTÉM PRO NÁRODNÍ MUZEUM

8/ GRAFICKÉ ŘEŠENÍ STÁLÝCH EXPOZIC NÁRODNÍHO MUZEA

9/ NÁVRH KOLEKCE ZAVAZADEL PRO UŽIVATELE APPLE 

10/ SOUTĚŽ NA ŘEŠENÍ INTERIÉRU PŘEDSÁLÍ A SOUVENIR SHOPU ČESKÉ FILHARMONIE V BUDOVĚ RUDOLFINA

HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ CZECHDESIGN

PŘÍLOHY

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

17

18

19

20

21

21

21

22

2 2 



GALERIE CZECHDESIGN

REALIZOVANÝ VÝSTAVNÍ PROGRAM V ROCE 2018

V roce 2018 se v GALERII CZECHDESIGN celkově podařilo zorganizovat 8 akcí – 4 výstavy zaměřené na design a užité 
umění, 2 doprovodné akce, 1 panelovou diskuzi a 1 workshop určený pro designéry a architekty.

Výstavní program odstartovala výstava Leather love hate, která reflektovala aktuální problematiku kůže jakožto materiálu. 
Výstava divákovi zprostředkovala rozdílné pohledy designérů, názory i přístupy k jejímu zpracování. Vzhledem k rozmani-
tosti této problematiky byla na místě uspořádána panelová diskuze vedená odborníky a designéry, která se nesla, stejně 
jako celá výstava, v duchu uvolněné atmosféry, kvalitní a věcné výměny názorů. Závěrem byla uspořádána dernisáž, kde 
se návštěvníci v GALERII CZECHDESIGN mohli seznámit i s vystavujícími designéry.

Souběžně s výstavou Leather love hate byla ve Veletržním paláci uspořádána výstava návrhů na novou vizuální identitu 
Národní galerie, kterou CZECHDESIGN organizoval. Výstava se konala při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže, do kte-
ré se celkem zapojilo 9 grafických studií. Všechna tato studia se výstavy účastnila, tak že se zde diváci mohli seznámit 
i s vítězným návrhem od Studia Najbrt.

Přelom podzimu patřil výstavě Model Young Package 2018, která zahrnovala výběr TOP 50 prací, ucházejících se o vítěz-
ství ve stejnojmenné soutěži, která má mezinárodní přesah. Celkem se do soutěže přihlásilo 948 návrhů z 61 zemí světa. 
Účastníci měli za úkol v rámci tématu Coffee Mania vymyslet obal pro jakýkoli předmět spojený s kávovou kulturou. Slav-
nostní vyhlášení proběhlo v pražském CAMPu – Centru architektury a městského plánování. Letošní ročník byl významný 
i kvůli tomu, že se do soutěže poprvé mohli hlásit designéři jakéhokoli věku.

Na konci listopadu CZECHDESIGN uspořádal interaktivní a praktický workshop Jak vzniká kuchyně, kterou oceníte i ve 
stáří pro designéry a architekty interiérů. Událost se odehrávala v příjemných prostorách firmy Blum a odkryla nástrahy, 
které výběr vhodné kuchyně do domácnosti obnáší. Celý proces, od definování potřeby po výběr konkrétních materiálů, 
byl demonstrován na reálném případu dvou mladých lidí, kteří se s tímto problémem aktuálně potýkají. Obohacením celé 
akce byla možnost vyzkoušet si skafandr Age Explorer, který, jak již název vypovídá, ukazuje budoucímu uživateli kuchyně, 
jak se mu bude obsluhovat za pár desítek let.

Závěr roku nemohl patřit ničemu jinému než výstavě tradičních (i netradičních) vánočních ozdob a produktů od čes-
kých designérů. Do projektu se zapojily české sklárny i dílny českých designérů. Vybrané produkty bylo možné vidět  
v GALERII CZECHDESIGN, a také zakoupit na pop up akci.

Všechny výše zmíněné výstavy a doprovodné akce navštívilo celkem 6 334 návštěvníků, z toho 3 440 navštívilo přímo 
prostory GALERIE CZECHDESIGN ve Vojtěšské ulici.
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1/ LEATHER LOVE HATE – VÝSTAVA POUKAZUJÍCÍ NA PROBLEMATIKU EKOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ

Termín: 3. 5. 2018 – 29. 6. 2018
Kurátor: Michaela Holubec Birtusová, Kateřina Michálková
Počet návštěvníků: 1050
Místo: GALERIE CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, 110 00

Výstava, která probořila bariéry mezi dvěma světy, dvěma názory, a především dvěma přístupy ke kůži jakožto výrobnímu 
materiálu. Je ekologičtější používat pravou kůži nebo koženku z ropy? Jaký bude mít daný materiál dopad na životní pro-
středí? To jsou jedny z otázek, které do GALERIE CZECHDESIGN přitáhly celkem 22 vystavujících designérů. Tito vybraní 
designéři se snažili danou problematiku reflektovat prostřednictvím módních doplňků, na kterých byly ukázány nejrůznější 
přístupy českých designérů ke kůži a jejím alternativám.  

Vystavující: Sofya Samareva, Adam Kost, Barbora Veselá, Alžběta Dvořáková, Zuzana Serbák, Luciela Taschen, Eliška 
Knotková, Jana Rollo, Bodline, Leather utilities, Kozak, Bohempia, Milimu, Plove, Leathery, Eggo, MJU, Maria Nina Václavko-
vá, BON MON, Playbag, Monika Mongol, Ela Jediová a další.
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2/ PANELOVÁ DISKUZE K VÝSTAVĚ LEATHER LOVE HATE

Termín: 7. 6. 2018
Počet návštěvníků: 114 shlédnutí online
Místo: GALERIE CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, 110 00

Takto komplikovaná a sporná problematika, jako je vztah materiálu k životnímu prostředí, si zasluhuje odbornou diskuzi. 
Na té, v rámci výstavy Leather love hate, vystoupila řada odborníků i designérů, kteří pracují buďto s kůží nebo její alter-
nativou. 

Tomáš Rohal během výroby využívá konopí, Lucie Jamrichová zase materiál vzniklý z ananasových listů. Na druhé straně 
Jakub Jarolím, který se soustředí na práci s kůži a Barbora Veselá, která k výrobě používá unikátní techniku skládání vrstev 
z odřezků kůže. Nesměla chybět ani konzultantka z knihovny materiálů matériO Prague, šéfredaktorka časopisu Material 
Times Tereza Anderlová, šéfredaktorka magazínu CZECHDESIGN Veronika Pařízková a kurátorka výstavy Michaela Holu-
bec Birtusová. Role moderátorky se ujala Tereza Lišková. Diskuze byla zaznamenána na video, které je ke shlédnutí online 
na YouTube, jeho sledovatelnost tedy není nijak časově omezená.
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3/ DERNISÁŽ VÝSTAVY LEATHER LOVE HATE

Termín: 29. 6. 2018
Kurátor: Michaela Holubec Birtusová
Počet návštěvníků: 40
Místo: GALERIE CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, 110 00

Zakončení dvouměsíční výstavy Leather love hate proběhlo v uvolněné a přátelské atmosféře v GALERII CZECHDESIGN. 
Návštěvníci měli naposled možnost zhlédnout celou výstavu a u této příležitosti se seznámit s designéry, kteří za vysta-
venými produkty stáli. Tato událost byla rovněž příležitostí pro neformální diskutování, jak na téma materiálů, tak jakékoliv 
jiné související s designem, řemeslem a uměním. Návštěvníci tak odcházeli obohaceni o spoustu užitečných informací  
i inspirace.
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4/ VÝSTAVA NÁVRHŮ NA NOVOU VIZUÁLNÍ IDENITU NÁRODNÍ GALERIE

Termín: 3. 5. 2018 – 29. 6. 2018
Kurátor: odborná porota soutěže (Alan Záruba, Kristýna Fišerová, Tomáš Brousil, Jana Vinšová, Jiří Fajt, Veronika Wolf, 
Tereza Ježková)
Počet návštěvníků: 2 500
Místo: Národní galerie v Praze, Café Jedna, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7

Národní galerie v Praze vyhlásila ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN uzavřenou soutěž na novou vizuální identi-
tu. Do této soutěže bylo vyzváno 10 grafických studií, které při příležitosti vyhlášení výsledků této soutěže vystavily své 
soutěžní návrhy. Mezi vystavujícími bylo vítězné Studio Najbrt, ale také ostatní studia jako Side2, Heyduk, Musil & Strnad, 
BREISKY, Dynamo Design, Laborator Petra Babáka, Markéta Steinert & Adam Uchytil, Studio Petrohrad a Symbiont. 

Studio Najbrt bude pro Národní galerii zpracovávat kompletní a jednotnou komunikaci. Jeho návrh zaujal především svou 
přizpůsobivostí k téměř jakémukoliv typu sdělení, či formy a citlivým přístupem k povaze instituce.
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5/ VÝSTAVA MODEL YOUNG PACKAGE 2018: COFFEE MANIA

Termín: 4. 9. 2018 – 4. 10. 2018
Kurátor: Michaela Holubec Birtusová, porota soutěže Model Young Package v čele s Janem Činčerou
Počet návštěvníků: 450
Místo: GALERIE CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, 110 00

Ekologie, inovace a design v kontextu kávové kultury, přesně v tomto duchu se letos nesla výstava mezinárodní soutěže 
Model Young Package, která více než 20 let motivuje mladé designéry k tvorbě inovativních obalů. Výstavu hostila, již 
tradičně GALERIE CZECHDESIGN, kde bylo možno shlédnout 50 nejpovedenějších prací, včetně těch oceněných, které 
vybrala odborná porota z více než 948 návrhů z 61 zemí světa. 

První místo získala Veronika Janečková z České republiky, která přišla se sadou kompostovatelných kávových kapslí vy-
robených z kuchyňského odpadu. Druhé místo putovalo až do dalekého Taiwanu, za celopapírové kelímky na kávu, včet-
ně nepropustného víčka. Porotu především uchvátila jednoduchost celého produktu. Třetí a poslední místo v kategorii 
vysokých škol obdržel Karol Krčmár, který stejně jako jeho předchůdce bodoval s jednoduchým provedením, pro změnu 
však prostřednictvím nápaditého tácku na kávový kelímek. 

V kategorii středních a vyšších odborných škol byly letos uděleny pouze dvě ceny. Druhé místo přistálo Lucii Šulikové 
z České republiky za návrh dárkového balení kávy a třetí místo získala Alžbeta Putnokyová ze Slovenska, která si vtip-
ně a ironicky pohrála s tématikou počítání oveček před spaním. Cenu CZECHDESIGN letos obdržel Marcin M. Kumorek 
z Polska za inovátorský a hravý přístup k řešení exkluzivních kávových balíčků a cenu předsedy poroty udělil Jan Činčera 
Petrovi Matoušů z České republiky, který zpracoval praktický papírový obal na kávové filtry.
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6/ SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MODEL YOUNG PACKAGE 2018

Termín: 24. 9. 2018 
Počet návštěvníků: 250
Místo: CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2, 128 00

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Model Young Package se v letošním roce konalo v CAMPu – Centru architektury 
a městského plánování. Celým večerem diváky provedla moderátorka Simona Babčáková. První místo sklidila Veronika 
Janečková z České republiky se sadou kompostovatelných kávových kapslí, které až doposud představovaly pro životní 
prostředí velikou zátěž. Druhé místo získal Chia Chun Chuang a Pei Chun Hsueh z Taiwanu, kteří navrhli celopapírové, 
100% recyklovatelné kelímky na kávu, včetně nepropustného víčka. Třetí místo zaputovalo tentokrát na Slovensko Karolovi 
Krčmárovi, který vyrobil tácek na kávové kelímky z papírové lepenky. V kategorii středních a vyšších odborných škol letos 
nebylo uděleno první místo, i tak se však v této kategorii našly zajímavé práce. Druhé místo získala Lucia Šuliková z Čes-
ké republiky za návrh dárkové sady pro kávu z odlišných zákoutí světa. Třetí místo skončilo opět na Slovensku, získala ho 
Alžběta Putnokyová za řešení papírových sáčků na kávu, koncept byl založen na vtipných motech s ovečkami, které nesly 
jasné poselství, že s kávou se to nemá přehánět. Zvláštní cenu udělil CZECHDESIGN Marcinovi M. Kumorkovi z Polska, 
který navrhnul elegantní řadu balíčků na kávu, které jsou precizně a nápaditě zpracované a pojmou dva rozdílné typy kávy. 
Speciální cenu předsedy poroty Jana Činčery a poslední ocenění tohoto ročníku získal Petr Matoušů z České republiky, 
který se pro změnu zaměřil na kávové filtry a jejich skladování.
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7/ JAK VZNIKÁ KUCHYNĚ, KTEROU OCENÍTE I VE STÁŘÍ. PRAKTICKÝ WORKSHOP PRO ARCHITEKTY A DESIGNÉRY

Termín: 29. 11. 2018
Pořadatel: CZECHDESIGN, Blum
Počet návštěvníků: 30
Místo: Blum, Drahobejlova 15, Praha 9, 180 00

Na konci listopadu uspořádal CZECHDESIGN ve spolupráci s firmou Blum bohatý workshop, jehož náplní bylo zasvětit 
interiérové, produktové designéry a architekty do složitého procesu navrhování kuchyně. Na vzniku kuchyně se však ne-
podílejí jenom tito odborníci, ale také uživatelé a výrobci, i ti byli přizváni a zapojili se do diskuze. Na jedné straně bylo 
tedy možné spatřit mladý, bezdětný pár, který aktuálně řešil novou kuchyň, jejich požadavky a představy, na straně druhé 
odborně vedenou konzultaci, která odkrývala nové faktory, které by měly být brány v potaz a pomáhala budoucím uživa-
telům kuchyně získat jasnou představu o její podobě. Na konec proběhla diskuze všech těchto účastníků, kteří se snažili 
najít jedno ideální řešení.

Během celé akce byl k zapůjčení skafandr Age Explorer, který dokázal simulovat všelijaká omezení, která mohou s přibý-
vajícím věkem nastat. Cílem bylo ukázat, že i na tuto skutečnost je nutné brát ohled, když má kuchyň vydržet až do stáří.
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8/ DESIGN A VÁNOCE. VÝSTAVA VÁNOČNÍCH OZDOB A PRODUKTŮ

Termín: 1. 12. 2018 – 23. 12. 2018
Kurátor: Kamila Matoušková, Veronika Rukriegelová, Kateřina Michálková
Počet návštěvníků: 1 900
Místo: GALERIE CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, 110 00

Prosinec přinesl do GALERIE CZECHDESIGN vánoční atmosféru, kterou podtrhla výstava vánočních ozdob a produktů 
od českých designérů. České sklo má ve světě jen ty nejlepší ohlasy a kdy jindy spojit krásnou českou tradici s designem 
než právě na Vánoce? 

Výstava mohla inspirovat návštěvníky jak tradičními kousky, tak i moderním pojetím klasiky. Mezi takové patřil například 
Martin Žampach, který se chopil příležitosti a využil kouzlo 3D tisku, čímž dal vzniknout velmi netradičním vánočním 
dekoracím. Další bylo Studio Muck, které kromě kolekce ozdob vytvořilo i originální dřevěný betlém, který byl vyroben 
z různých druhů dřeva a Ježíška symbolizoval mosazný váleček. K těm, kteří se snažili držet linku tradičních postupů patří 
bezesporu firma Rautis, která ve své tvorbě využívá původní formy a postupy a vytváří perličkové ozdoby z foukaných 
skleněných perel. Nechyběla také oblíbená Minka, věhlasné studio Zorya, dřevěné ilustrované ozdoby od JAA∞TY, ozdoby 
od Supergems v podání studentek ČVUT, dřevěné ozdoby od absolventů UMPRUM Plecháč & Wielgus, poetické ampule 
od studentky UMPRUM Kláry Tauschové a skandinávský minimalismus v podání Paul Wood. Kromě čerpání inspirace mohli 
návštěvníci některé z produktů i zakoupit.
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WEBOVÝ PORTÁL CZECHDESIGN.CZ

V roce 2018 jsme v rámci naší webové platformy CZECHDESIGN.CZ chtěli poukázat na problematiku poměrně nízké 
uplatnitelnosti absolventů uměleckých škol. Rozhodli jsme se proto velkou část naší redakční činnosti věnovat celkové 
provázanosti designérské tvorby s praxí, propagovat a podporovat jednotlivé spolupráce firem a designérů. Během toho-
to roku se nám podařilo vytvořit nástroje, díky kterým naše vytyčené cíle pro rok 2018 naplňujeme. Mezi tyto nástroje patří 
publikace článků, rozhovorů a dalších zdrojů na webu. Pomocí těchto článků a rozhovorů jsou designéři, soukromé firmy, 
neziskové organizace, městské správní celky a další instituce informovány o možnostech propojení potřeb designérů, vý-
tvarníků a architektů s tržním prostředím. Nástroji, které byly v roce 2018 pravidelně vytvářeny jsou:

1. Příprava a zveřejňování případových studií úspěšných realizací spolupráce designérů a dalších tvůrců se zadavateli 
jejich práce.

2. Vytváření vizuální galerie úspěšných projektů spolupráce.

3. Rozhovory se zadavateli a jejich zkušenostmi se spoluprací s užitými umělci.

4. Informace o nástrojích a návodech, jak s kreativci spolupracovat a jak zajistit efektivní spolupráci.

5. Propagace webové platformy směrem k firmám a dalším potenciálním uživatelům – ve zpravodajských online mé-
diích, úzce zaměřených tištěných periodicích, na akcích určených podnikatelům, s tematikou inovací, kreativních 
průmyslů apod.

6. Pravidelná dokumentace činnosti vysokých škol zaměřených na výtvarné umění a užitou tvorbu – dokumentace 
činnosti jednotlivých ateliérů, klauzury a semestrální práce, rozhovory s pedagogy a absolventy, požadavky u přijí-
macích zkoušek pro zájemce o studium, a to se zvláštním zřetelem na digitální design a uživatelsky přístupný design.

7. Vytváření přehledu designérských soutěží, stáží, workshopů a dalších příležitostí pro designéry, a to především 
v oblasti digitálního a uživatelsky přístupného designu, který bude soustavně a celoročně aktualizován.

8. Informování o příležitostech pro designéry v zahraničí s cílem získávání zkušeností v oblasti digitálního a uživatelsky 
přístupného designu v jiných zemích.

9. Rubrika TEORIE&HISTORIE s cílem vzdělávání veřejnosti i designérů, součástí bude zveřejňování článků z oblasti de-
signu z historie i ze současných českých i zahraničních periodik (po dohodě s nimi), cílem je zpřístupnit informace 
z teorie a historie designu atraktivní a přístupnou formou na jednom místě.

10. Vizuální „online“ galerie českého designu, kde bude zahrnuta dokumentace mladé tvorby, fotoreporty z designér-
ských akcí, ateliérů, studií a výstav.

11. Kalendář akcí informující o událostech, výstavách, přehlídkách designu a dalších akcí z oblasti designu, se zvláštním 
zřetelem na oblast digitálního a uživatelsky přístupného designu.

Dále byla webová platforma propagována směrem k designérům i k široké veřejnosti, a to v online médiích, na sociálních 
sítích apod. 

Souhrnná statistika návštěvnosti za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
• Počet unikátních návštěv webových stránek za rok 2018: 729.678
• Průměrný měsíční počet návštěvníků: 40.498
• Celkový počet zobrazení stránek za rok 2018: 1.275.441
• Zaznamenali jsme nárůst čtenosti oproti roku 2017 o 13 % (srovnáno na údaji počet zobrazených stránek)
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DESIGNÉRSKÉ SOUTĚŽE

Organizace CZECHDESIGN je nejvýznamnějším organizátorem designérských soutěží vyhlašovaných jak soukromým, tak 
veřejným sektorem. Proto i v roce 2018 byl CZECHDESIGN osloven za účelem uspořádání hned několika významných 
designérských soutěží, díky kterým získali zadavatelé možnost kvalitního zpracování.

Mimo organizování níže vypsaných soutěží přes svou webovou platformu CZECHDESIGN zprostředkovává i přehled zají-
mavých designérských soutěží pořádaných po celém světě a do kterých se může přihlásit široká veřejnost. Díky tomuto 
přehledu má český designér možnost se do soutěží přihlásit a prosadit se nejen u nás, ale i ve světě.

Počet soutěží pořádaných v roce 2018: 10 + 1 konzultace soutěže
Počet zapojených designérů: 1723

1/ MODEL YOUNG PACKAGE: COFFEE MANIA

Typ soutěže: otevřená
Počet přihlášených: 948
Vítěz: Veronika Janečková

Model Young Package je každoročně pořádána mezinárodní soutěž v obalovém designu. V roce 1996 byla založena jed-
ním z největších evropských výrobců obalů, společností Model obaly a.s. Od roku 2009 je její organizací pověřen právě 
CZECHDESIGN. Soutěž Model Young Package je rozdělena do dvou kategorií – studenti vysokých škol + designéři bez 
omezení věku a studenti středních a vyšších odborných škol.

Tématem 23. ročníků soutěže byla Coffee Mania. Soutěžící tak měli svým návrhem reagovat na momentální všudypřítom-
ný fenomén kávy. Do soutěže se přihlásilo rekordních 948 návrhů ze 61 zemí světa. Odborná porota rozhodla o nejlep-
ších 50, které byly vystavovány v GALERII CZECHDESIGN. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 24. 9. 2018 
v CAMPu – Centru architektury a městského plánování. Hlavní cenu získala česká designérka Veronika Janečková za svou 
sadu kompostovatelných kávových kapslí. Na druhém místě se umístilo designérské duo z Taiwanu Chia Chun Chuang a 
Pei Chun Hsueh, kteří navrhli celopapírové kelímky na kávu. Třetí místo získal slovenský designér Karol Krčmár, který také 
nahradil tradiční plast papírem a vytvořil tácky na kelímky na kávu. Z kategorie studentů středních a vyšších odborných 
škol byli ocenění dva designéři – Češka Lucie Šuliková za dárkovou sadu káv z různých druhů světa a Slovenka Alžbeta 
Putnokyová za grafické řešení sáčků na kávu. Zvláštní cenu organizace CZECHDESIGN získal Marcin M. Kumorek z Polska 
za exkluzivní řadu balíčků kávy a zvláštní cenu předsedy poroty získal Petr Matoušů z České republiky, který ve své práci 
řeší problém skladování kávových filtrů. 



2/ NESCAFÉ AZERA: TASTE OF THE CITY

Typ soutěže: otevřená
Počet přihlášených: 314
Vítěz: Štěpánka Koutná a Tomáš Krčmář

V roce 2018 se firma Nestlé rozhodla společně s CZECHDESIGN vyhlásit designérskou soutěž na návrh limitované edice 
plechovek na kávu Nescafé AZERA. Do soutěže se mohli přihlásit všichni designéři z České republiky, Slovenska a ze zemí 
Skandinávie. Tématem soutěže bylo Taste of the City – neboli propojení městského života s pitím kávy.

Do soutěže se zapojilo 314 designérů, ze kterých odborná porota vybrala 18 finalistů, pokaždé 3 finalisty z jedné země. 
Absolutním vítězem soutěže se stala česká designérka Štěpánka Koutná, která na návrhu spolupracovala s českým ilust-
rátorem Tomášem Krčmářem. Z každé země byl navíc vybrán jeden návrh, který se poté v limitované edici objevil na pul-
tech obchodů.
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3/ METEOPRESS

Typ soutěže: uzavřená
Počet oslovených: 5
Vítěz: U+Design

Firma Meteopress si pro rok 2018 dala za cíl zvýšit návštěvnost svého webového portálu, k jehož dosažení měl přispět i 
nový design. Řešení současného a zároveň i uživatelsky příjemného webového portálu se rozhodli najít prostřednictvím 
designérské soutěže, kterou vyhlásili s pomocí organizace CZECHDESIGN.

Do soutěže na nový webový portál Meteopressu bylo vyzváno pět grafických designérů – Michal Kupilík, Markéta Steinert, 
Roman Černohous, Richard Jaroš a U+Design. Každý z oslovených měl odevzdat návrh webu, sadu ikon a redesin loga 
Meteopressu. Důraz byl kladen především na čitelnost, srozumitelnost a rychlé předání informací. Vítězem této grafické 
soutěže se nakonec stal U+Design, který zadavatele zaujal svým moderním a kreativním pojetím.
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4/ NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Typ soutěže: uzavřená
Počet oslovených: 9
Vítěz: Studio Najbrt

Národní galerie v Praze chtěla od roku 2017 změnit svou vizuální identitu. Po prvním neúspěšném pokusu se do této změ-
ny rozhodla zapojit CZECHDESIGN, který pro ni zorganizoval celou designérskou soutěž. Cílem soutěže bylo najít kom-
pletní vizuální identitu, která by používala atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikaci, která by pomohla zvýšit 
povědomí a zájem návštěvníků Národní galerie. 

Do designérské soutěže bylo zapojeno 9 grafických designérů a studií, kteří měli za cíl posunout dosavadní vážnou  
a nepřístupnou identitu ke kreativnímu, originálnímu a rozpoznatelnému řešení. 

V prvním kole odborná porota vybrala 3 finalisty, kterým poskytla zpětnou vazbu a na základě které mohli návrhy ještě 
přepracovat a doladit detaily. Vítězným návrhem na novou vizuální identitu Národní galerie v Praze se nakonec stal návrh 
od Studia Najbrt, který porotu nejvíce zaujal pro svou flexibilitu, díky které má možnost pracovat se všemi typy sdělení  
a může prezentovat široké spektrum témat.
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5/ NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

Typ soutěže: uzavřená
Počet oslovených: 6
Vítěz: Ondřej Zámiš a Roman Černohous

Městská divadla pražská od divadelní sezóny 2018/19 čekaly velké změny. Jejich divadelní scéna byla rozšířena o di-
vadlo Komedie a nové vedení se rozhodlo ke kompletní změně dramaturgie všech svých divadel. Tyto změny měla 
podtrhnout i nová vizuální identita celé instituce, která měla vzniknout z designérské soutěže pořádnou ve spolupráci  
s CZECHDESIGN. 

Do jednokolové uzavřené soutěže bylo vyzváno 6 grafických designérů a studií, kteří měli navrhnout vizuální identitu, 
která by vedla k co nejefektivnější jednotné komunikaci Městských divadel pražských a zároveň by reflektovala změny 
v dramaturgii stejně jako rozšíření MDP o novou scénu. S úkolem se podle odborné poroty nejlépe popasoval tým grafic-
kých designérů Ondřeje Zámiše a Romana Černohouse, kteří vytvořili vizuální styl dostatečně odlišující MDP na pražské 
kulturní scéně.
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6/ NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Typ soutěže: uzavřená
Počet oslovených: 7
Vítěz: 20YY Designers

Akademie výtvarných umění v Praze se rozhodla rok před svými 220. narozeninami pro radikální krok a poprvé ve své his-
torii s pomocí CZECHDESIGN uspořádala soutěž na vizuální identitu této instituce. Cílem nové vizuální identity bylo sjed-
notit vizuální komunikaci AVU současným a výrazným grafickým konceptem. 

Do této soutěže bylo vyzváno 7 grafických studií, ze kterých odborná porota vybrala 4 finalisty, kteří na základě odbor-
né zpětné vazby svůj návrh rozpracovali. Vítězným studiem se stalo 20YY Designers, které celý vizuální styl založilo na 
speciálním písmu navržený pro potřeby a identitu AVU a zároveň ho kombinuje se symbolem srdce, které se objevovalo 
v dosavadním logu od bývalého rektora AVU Milana Knížáka. Nový vizuální styl proto bude mít jasné sdělení.



7/ ORIENTAČNÍ SYSTÉM PRO NÁRODNÍ MUZEUM

Typ soutěže: uzavřená
Počet oslovených: 5 grafických designérů + 5 architektů
Vítěz: Roman Černohous a esté architekti

Po rozsáhlé rekonstrukci byla ku příležitosti stého výročí Československé republiky opět otevřena Historická budova Ná-
rodního muzea. Ta je nyní doplněna i o nový informační a orientační systém, který vznikl ve spolupráci s CZECHDESIGN 
prostřednictvím uzavřené designérské soutěže. 

Do soutěže bylo vyzváno 5 autorských týmů složených z grafických designérů, produktových designérů a architektů.  
Ti měli za úkol vytvořit informační a orientační systém, který propojí Historickou a Novou budovu Národního muzea sou-
časným, funkčním a uživatelsky přívětivým systémem. Umožní návštěvníkům i zaměstnancům snadnou orientaci v prostoru 
obou budov a bude respektovat architektonické styly obou budov. Součástí projektu bylo i grafické řešení informačního 
a orientačního systému a ideový návrh jeho pasivních prvků (stojany, cedule) pro obě budovy.

Odborná porota složená ze zástupců Národního muzea a externích odborníků, vyhodnotila jako nejlepší návrh týmu Ro-
man Černohous a esté architekti. Jejich řešení staví na panelech, které se jednoduše přizpůsobují svému podkladu a ne-
zasahují tak výrazněji do prostoru. Tento systém je snadno aplikovatelný do Historické i do Nové budovy Národního muzea 
a svou důstojností a reprezentativností tak stylově odlišné budovy sjednocuje.
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8/ GRAFICKÉ ŘEŠENÍ STÁLÝCH EXPOZIC NÁRODNÍHO MUZEA

Typ soutěže: otevřená
Počet přihlášených: 13
Vítěz: Studio Marvil, Filip Mond a Petr Krejzek

V říjnu v roce 2018 byla po rekonstrukci slavnostně zpřístupněná Historická budova Národního muzea. V následujících 
letech se v novém komplexu postupně začne veřejnosti otevírat 5 nových expozic zaměřených na historii a přírodní vědy. 
Národní muzeum oslovilo CZECHDESIGN s prosbou o uspořádání designérské soutěže na grafické řešení plánovaných 
výstav.

Do této otevřené designérské soutěže se přihlásilo 13 grafických designérů a studií. Designéři mohli přihlásit návrh gra-
fického řešení jedné výstavy, více výstav nebo i návrh na řešení všech výstav. Nejúspěšnějším bylo Studio Marvil, které 
zvítězilo ve 3 kategoriích a v následujících letech bude mít tak na starosti 3 výstavy – 1. Příroda, zázraky evoluce, 2. Ději-
ny a 3. Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti. Ve zbývajících dvou kategoriích vyhráli dva různí grafičtí designéři. 
Výstavu Dějiny 20. století bude mít na starosti Filip Mond a výstavu Klenotnice a mincovní kabinet designér Petr Krejzek.

9/ NÁVRH KOLEKCE ZAVAZADEL PRO UŽIVATELE APPLE

Typ soutěže: uzavřená
Počet oslovených: 4
Vítěz: Boadesign

Společnost Ingredi Europa je významným distributorem příslušenství k mobilním telefonům a počítačům, a to zejména 
značky Apple. Právě pro Apple MacBook se rozhodli vytvořit sadu prémiových doplňků, které budou vzhledově perfektní 
a zároveň budou mít výraznou funkční přidanou hodnotu oproti konkurenci. Ke vzniku těchto doplňků jim pomohl CZECH-
DESIGN, který pro ně zorganizoval designérskou soutěž.

Do uzavřené soutěže byly vyzvány 4 studia, která měla vytvořit pánský messenger bag určený na každodenní nošení  
a vhodný pro MacBook 15“. Výhercem se stalo designérské studio Boadesign, které má s vývojem a výrobou zavazadel 
bohatou zkušenost a samo už navrhlo a produkovalo několik vlastních messenger bagů.

10/ SOUTĚŽ NA ŘEŠENÍ INTERIÉRU PŘEDSÁLÍ A SOUVENIR SHOPU ČESKÉ FILHARMONIE V BUDOVĚ RUDOLFINA

Typ soutěže: uzavřená
Počet oslovených: 4
Vítěz: Lenka Míková

Česká filharmonie se rozhodla pro nový koncept interiéru předsálí Dvořákovy síně a souvenir shopu. Společně s CZECH-
DESIGN oslovila 4 přední architektonická a designérská studia, která v jednokolové soutěži představily návrhy nových 
vstupních prostor Rudolfina.

Designéři měli za úkol vypracovat návrh, který by přetvořil vstupní prostory na reprezentativní místo, kde si návštěvníci 
mohou prohlédnout výstavu o historii Rudolfina, nakoupit upomínkové předměty v souvenir shopu nebo si jen najít klid-
né místo k poslechu hudby a četbě publikací České filharmonie. Vítězkou celé soutěže se stala Lenka Míková, jejíž návrh 
odborná porota vyzdvihla především díky citlivosti řešení k architektuře, interiéru a celkové atmosféře budovy Rudolfina.
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HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ CZECHDESIGN

Nezisková organizace CZECHDESIGN hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a má zavedený transparentní účet u Raiffei-
senbank. V roce 2018 byla část její činnosti financována z veřejných rozpočtů – Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo 
kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 1.

Díky své šestnáctileté působnosti v oblasti designu a spolupráci s výrobními firmami je organizace schopna část svých 
nákladů pokrýt prostřednictvím barterů a zajistit si tak hmotné produkty. CZECHDESIGN se také čím dál tím více věnuje 
konzultačním službám v oblasti designu, čímž propojuje český designéry s firmami a podporuje tak vznik kvalitních re-
alizací. Od roku 2016 CZECHDESIGN také zprovoznil vlastní e-shop. Díky všem těmto aktivitám je organizace schopna 
zajistit část svých prostředků z vlastní činnosti a zachovává si tak soběstačnost a nezávislost. CZECHDESIGN funguje 
převážně také díky dobrovolnické práci několika desítek dobrovolníků, kteří s touto organizací dlouhodobě spolupracují.

PŘÍLOHY

1. Rozvaha CZECHDESIGN 2018
2. Výkaz zisku a ztrát CZECHDESIGN 2018
3. Příloha k účetní závěrce CZECHDESIGN 2018
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