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In Design 
We Trust

PORADENSTVÍ
Nabízíme pomoc firmám a institucím se zájmem o design,
organizujeme soutěže, workshopy a semináře.

MAGAZÍN
Informujeme a edukujeme prostřednictvím nejčtenějšího nejstaršího 
průvodce světem lokálního designu, online magazínu Czechdesign.cz.

SHOP
Pomáháme designérům dostávat originální 
nápady k jejich zákazníkům.



CZECHDESIGN
Věříme v český design a s radostí 
mu prošlapáváme cesty

Na rok 2020 nebude nikdo vzpomínat moc radostně. 
Osobně i pracovně to bylo mimořádně náročných 
12 měsíců a je mi upřímně líto všech, pro které to bylo 
opravdu těžké období. Nechci si ale stěžovat, pro-
tože našeho snažení se pandemie až tolik nedotkla. 
Z části díky našemu zaměření a schopnosti fungovat 
totálně online, ale hlavně díky našemu týmu a skvělým 
partnerům a zákazníkům. Za to jsem vděčná, a to si 
chci z loňska pamatovat a připomínat.

Těchto 10 věcí mi udělalo opravdovou radost
1) Jsem šťastná, že se nám povedlo celý rok hle-
dat na všem špatném i to dobré. Nebo aspoň lepší. 
Pomohlo nám i naše historické rozhodnutí zaměřit 
CZECHDESIGN na 3 různé aktivity – magazín, po-
radenství & soutěže a obchod s designem. Když 
zrovna jedna pokulhává, zbylé nás podrží. Jako se 
to stalo loni. 

2) Nový tým. Část odešla na mateřskou a nahra-
dil ji tým nový. Jsem nadšená z té ženské síly, která 
přišla. Jsem ráda za jejich samostatnost a zodpověd-
nost, se kterou naskočily do rozjetého vlaku. 

3) Myslíkova 5, náš nový chrám designu. Kdo nikdy 
nic nerekonstruoval, nepochopí.
Tři roky jsme fungovali i nefungovali v provizoriu naší 
galerie. Ale teď máme svůj chrám! Přenádherný pro-
stor, který navrhl můj muž, architekt Martin Prokš.  
Za noc nakreslil řešení, které nás odzbrojilo. 

4) Zástupci měst Kadaň, Chrudim, Humpolec, 
Praha 3 a Svitavy. Měli odvahu soutěžit novou vizuální 

identitu. Ale hlavně měli odhodlání a nasazení vítězné 
návrhy pečlivě přivést k životu, čelit hejtům a uvádět 
věci na pravou míru. 

5) Každý novinář, který zvládl o novém vizuálním 
stylu organizace nebo města napsat cokoli jiného 
než jen „logo za půl milionu a ukradený plagiát“.

6) Současné vedení pražské radnice. Nebo ales-
poň ta část, která se nebojí věci měnit, hledat nové 
možnosti bydlení nebo modernizovat městskou do-
pravní infrastrukturu. 

7) Skoro 6 % české internetové populace (Wow!), 
které si k nám loni našlo cestu a stalo se čtenáři ma-
gazínu CZECHDESIGN.

8) Krásné nové vizuální identity, které vze-
šly z našich loňských projektů pro NKP Vyšehrad, 
Muzeum literatury – Památník národního písemnictví  
a pro Muzeum umění Olomouc.

9) Mařenka, Jáchym, Martin, moje mamka a taťka, 
teta Dana a paní Prokšová – moje rodina. Moji nej-
bližší se mnou o víkendu chodí do práce, pomáhají 
mi zvelebovat a rozvíjet CZECHDESIGN.

10) A konečně každá společná (ne virtuální) pra-
covní chvilka strávená s Radimem, Radkou, Aničkou 
a Annou, Ditou, Kateřinou, Eliškou, Míšou, Jakubem, 
Klárkou, Kristýnou, Jarmi, Terkou, Terezkou a oběma 
Veronikami; mými úžasnými kolegy. 

Hodně zdraví a síly nám všem do 2021!

Jana Vinšová 
Ředitelka organizace CZECHDESIGN



Lepší design 
pro všechny

PORADENSTVÍ

Jaká by měla být role designu v takto kritické době? 
Může design přispět k řešení aktuálních otázek? 
A dokázal to?

Pandemie způsobila velkou nejistotu a ekono-
mické těžkosti mnoha subjektům. To se odrazilo 
i v ochotě investovat do designu. Firmy začaly škr-
tat rozpočty, města musela reagovat na výpadky 
příjmů, investice se odkládaly. I zájem o naše pora-
denské služby byl asi poloviční oproti předchozímu 
rekordnímu roku. Vážím si každého z našich klientů, 
který do toho loni šel – pořádat designérskou soutěž 
v atmosféře všeobecného strachu, to chtělo znač-
nou odvahu. Celkem jsme loni připravili 22 návrhů 
design projektů, realizovalo se jich 9. Pro 7 z nich 
jsme kompletně organizovali designérskou soutěž.
Považuji za velké štěstí, že se ani jeden rozběhnutý 
projekt nemusel zastavit.

Naším největším projektem zůstává otevřená sou-
těž Model Young Package – designérská výzva, která 
nemá ve světě obdoby. Existuje už 25 let, ale neu-
stále se vyvíjí, a věřím, že společnosti Model Obaly 
pomáhá objevovat nové talenty obalového designu 
i budovat svou image inovátora. 

Jsem moc rád, že jsme za posledních pár let 
dokázali, že designérské soutěže jsou funkčním 
nástrojem, který přináší oboustranně spokojenou 
spolupráci – pro zadavatele a designéra. Takovou 
spolupráci navázaly díky našim loňským soutě-
žím například Národní kulturní památka Vyšehrad, 
Město Chrudim nebo Muzeum umění Olomouc. 

Ve všech zmíněných případech jsme hledali novou 
vizuální identitu.

V případě Chrudimi vzbudil vítězný návrh Markéty 
Steinert značné diskuze a rozporuplné reakce. 
Sociální sítě i média vášnivě hodnotí, parodují, hledají 
alternativní významy. Je to špatně? Myslím, že přesně 
naopak – návrh nenechává lidi chladnými, vyvolává 
emoce a v tom je jeho síla. To dovede jen málokteré 
logo. Jsem hrdý na chrudimskou radnici, která měla 
odvahu vybrat lehce kontroverzní návrh. Od soutěže 
pro Prahu 3 jsme takhle výrazný vizuální styl neviděli.

Do budoucna bych přál českému designu, firmám 
i institucím ještě více odvahy a touhy prošlapávat 
nové cesty.

Radim Tuček
Design konzultant a strategický ředitel CZECHDESIGN



PORADENSKÉ PROJEKTY 
ROKU 2020

Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Jednotná vizuální identita instituce07

Muzeum umění Olomouc 
Jednotná vizuální identita muzea06

Člověk v tísni 
Kreativní workshop 

08

Pražská tržnice
Kreativní workshop

09

Kadaň
Jednotná vizuální identita města01

Národní kulturní památka Vyšehrad
Jednotná vizuální identita02

SvětKaravanů.cz
Facelift vizuální identity e-shopu03

Chrudim
Jednotná vizuální identita města

04

Humpolec 
Jednotná vizuální identita města05

02

01

0404

Národní kulturní památka Vyšehrad, Jan Matoušek a Miroko Maroko

Kadaň, Colmo

Chrudim, Markéta Steinert

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/roztancena-chrudim-mesto-predstavuje-nove-logo-a-vizualni-identitu-od-markety-steinert
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/propojeni-moderniho-s-historii-mesto-kadan-predstavuje-vizualni-styl-a-logo-od-studia-colmo-viteze-designerske-souteze
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/propojeni-moderniho-s-historii-mesto-kadan-predstavuje-vizualni-styl-a-logo-od-studia-colmo-viteze-designerske-souteze
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/odkaz-k-symbolice-vysehradu-narodni-kulturni-pamatka-odtajnila-novou-vizualni-identitu-od-jana-matouska-a-miroko-maroko
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/odkaz-k-symbolice-vysehradu-narodni-kulturni-pamatka-odtajnila-novou-vizualni-identitu-od-jana-matouska-a-miroko-maroko
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/diky-designerske-soutezi-se-povedl-redesign-nejvetsiho-oboroveho-e-shopu-svetkaravanucz
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/diky-designerske-soutezi-se-povedl-redesign-nejvetsiho-oboroveho-e-shopu-svetkaravanucz
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/roztancena-chrudim-mesto-predstavuje-nove-logo-a-vizualni-identitu-od-markety-steinert
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/roztancena-chrudim-mesto-predstavuje-nove-logo-a-vizualni-identitu-od-markety-steinert
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/odkaz-k-symbolice-vysehradu-narodni-kulturni-pamatka-odtajnila-novou-vizualni-identitu-od-jana-matouska-a-miroko-maroko
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/propojeni-moderniho-s-historii-mesto-kadan-predstavuje-vizualni-styl-a-logo-od-studia-colmo-viteze-designerske-souteze


PROJEKT 
CZECHDESIGN SE STAL 
VÍTĚZEM CEN CZECH 
GRAND DESIGN 2020

Památník národního písemnictví
Jednotná vizuální identita
Muzea literatury
20YY Designers

01

ROPID
Jednotná vizuální identita 
integrované dopravy
Superlative.works

02

Výstaviště Praha
Jednotná vizuální identita
Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, 
Martin Odehnal

03

02

01 03

Výstaviště Praha, T. Hejmová, Š. Malovec, M. OdehnalPamátník národního písemnictví, 20YY designers

ROPID, Superlative.works

3 projekty ze soutěží organizovaných CZECHDESIGN 
se dostaly do nominací Cen Czech Grand Design 2020. 
2 z nich se probojovaly do finále, ve kterém zvítězili 
autoři 20YY Designers s novou vizuální identitou pro 
Muzeum literatury v kategorii Grafický designér roku.

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/studio-20yy-designers-navrhlo-novou-vizualni-identitu-muzea-literatury
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/studio-20yy-designers-navrhlo-novou-vizualni-identitu-muzea-literatury
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/studio-20yy-designers-navrhlo-novou-vizualni-identitu-muzea-literatury
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/studio-20yy-designers-navrhlo-novou-vizualni-identitu-muzea-literatury
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/studio-20yy-designers-navrhlo-novou-vizualni-identitu-muzea-literatury
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/verejna-doprava-v-praze-bude-mit-novou-a-sjednocenou-podobu-soutez-na-kompletni-vizualni-identitu-vyhralo-studio-superlativeworks
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/verejna-doprava-v-praze-bude-mit-novou-a-sjednocenou-podobu-soutez-na-kompletni-vizualni-identitu-vyhralo-studio-superlativeworks
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/verejna-doprava-v-praze-bude-mit-novou-a-sjednocenou-podobu-soutez-na-kompletni-vizualni-identitu-vyhralo-studio-superlativeworks
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/verejna-doprava-v-praze-bude-mit-novou-a-sjednocenou-podobu-soutez-na-kompletni-vizualni-identitu-vyhralo-studio-superlativeworks
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/na-vystavisti-vystaviste-praha-prochazi-zmenou-a-predstavuje-silnou-a-napaditou-vizualni-identitu-od-designerskeho-tria
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/na-vystavisti-vystaviste-praha-prochazi-zmenou-a-predstavuje-silnou-a-napaditou-vizualni-identitu-od-designerskeho-tria
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/na-vystavisti-vystaviste-praha-prochazi-zmenou-a-predstavuje-silnou-a-napaditou-vizualni-identitu-od-designerskeho-tria
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/na-vystavisti-vystaviste-praha-prochazi-zmenou-a-predstavuje-silnou-a-napaditou-vizualni-identitu-od-designerskeho-tria
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/na-vystavisti-vystaviste-praha-prochazi-zmenou-a-predstavuje-silnou-a-napaditou-vizualni-identitu-od-designerskeho-tria
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/verejna-doprava-v-praze-bude-mit-novou-a-sjednocenou-podobu-soutez-na-kompletni-vizualni-identitu-vyhralo-studio-superlativeworks


MODEL YOUNG 
PACKAGE

V roce 2020 oslavil mezinárodní projekt v obalovém 
designu Model Young Package 25 let od založení spo-
lečností Model Obaly. Během této doby se Model Young 
Package rozšířil do celého světa a pomohl k úspěšné 
kariéře řadě začínajících designérů. Jeho organizací 
je od roku 2010 pověřen tým CZECHDESIGN. Jubilejní 
25. ročník soutěže vyzval designéry ke zpracování té-
matu Personal Care: The choice is yours. I přes pře-
kážky, které souvisely s globální pandemií, se sešlo 
téměř 200 prací z desítek zemí. Inovativně a ekolo-
gicky zabalili soutěžící také kosmetiku, léky nebo hy-
gienické potřeby. Paradoxně trefné téma ale přineslo 
i hygienická řešení obalů roušek, COVID setu apod. 
V kategorii Univerzity a designéři zvítězil obal na set 
doplňků stravy od autorky z Turecka, středoškolskou 
kategorii vyhrála designérka z Jižní Koreji s obalem vi-
tamínového drinku inspirovaným origami. Speciální ceny 
poroty získaly vodorozpustný obal na mýdlo a paletky 
stínů z inovativních recyklovaných materiálů. Vyhlášení 
výsledků proběhlo tradičně v prostoru CAMPu v Praze, 
avšak netradičně bez přítomných diváků. Moderátor 
Petr Vančura vyhlásil nejúspěšnější designéry soutěže 
při Online Awards Ceremony.

young-package.com
zdroj: YouTube

zdroj: Model Young Package zdroj: Model Young Package

01 02

Weekdays Quartet, vítězný návrh obalu 
v kategorii Univerzity od Öykü Aydınhan01

Vizuál soutěže Model Young Package 
2020, Personal Care02

https://www.youtube.com/watch?v=MFJ8r_rCDRs
https://young-package.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MFJ8r_rCDRs


Rád bych poděkoval CZECHDESIGN za organizaci 
soutěže na novou vizuální identitu NKP Vyšehrad, ve 
které v červnu 2020 zvítězil návrh Jana Matouška 
a Mirky Mitískové. Spolupracuje se nám opravdu 
skvěle a s patřičnou dávkou nadšení činíme rychlé 
kroky k implementaci naší nové vizuální identity  
do všech oblastí naší činnosti. Máme již hotové 
všechny interní grafické výstupy a většinu merch-
andisingu. Všichni náš nový vizuál velmi chválí, máme 
z toho radost.

Petr Kučera 
ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad

Spolupráce s CZECHDESIGN předčila zcela naše 
očekávání, a to především z hlediska profesionálního 
přístupu. Jejich odborné vedení soutěže můžeme 
doporučit každému subjektu, který o změně nebo 
o novém vizuálním stylu uvažuje.

Broňa Winklerová
ředitelka Centra kultury a vzdělávání Blatná

CZECHDESIGN pomohl městu Chrudim zorgani-
zovat soutěž na vizuální identitu města. S klidným 
svědomím můžeme spolupráci jen doporučit. Vše 
mělo velmi profesionální průběh, vždy jsme věděli, co 
bude následovat, komunikace byla rychlá, efektivní 
a také velmi příjemná. Soutěž se podařilo dotáhnout 
do zdárného konce bez sebemenšího zádrhelu a se 
skvělým výsledkem. Bylo osvěžující sledovat při práci 
profesionály, kteří své práci rozumějí a jsou jí oddáni. 
Celkově byla spolupráce pro město Chrudim velmi 
obohacující.

Aleš Prokopec 
tiskový mluvčí města Chrudim

Z nové identity jsme naprosto nadšeni. Nemá jedinou 
chybu a splnila všechna naše očekávání. S desig-
nérem úzce spolupracujeme na aplikaci i na dalších 
výstupech, které nebyly součástí zakázky. Přizvali 
jsme si ho též jako autorský dozor pro redesign 
interiéru naší prodejny. Ještě jednou tedy děkuji 
CZECHDESIGN. S jistotou mohu říci, že na úspěchu 
tohoto projektu máte zásadní podíl.

Patrik Burian
jednatel společnosti SvětKaravanů.cz

Největší přínosy vidíme zejména v úspoře času, po-
moci při definování zadání i výběru nakonec oslove-
ných grafických studií. Velkým přínosem byla možnost 
konzultovat prezentované návrhy s odborníky, i když 
v našem případě jsme se v podstatě shodli hned 
(myslím tím odbornou část poroty a zástupce NKPV).

Bohdana Kolenová 
Úsek programu a propagace 
Národní kulturní památky Vyšehrad 

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI

„odborné vedení 
soutěže můžeme 
doporučit každému“ 

Národní kulturní památka Vyšehrad, 
Jan Matoušek a Miroko Maroko

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/odkaz-k-symbolice-vysehradu-narodni-kulturni-pamatka-odtajnila-novou-vizualni-identitu-od-jana-matouska-a-miroko-maroko


Pochvalovat si loňský „covidový“ rok jako úspěšný je 
poněkud troufalé. Přesto, když se v redakci ohléd-
neme za 2020, jsme spokojení. Rostla nám čtenost, 
spojili jsme své síly s novými partnery a spustili první 
lokální podcast o českém designu. Ačkoliv jsme stejně 
jako všichni byli nervózní z nové, nezvyklé situace, 
kdy nikdy není jasné, co bude platit zítra a jaká ome-
zení nás čekají, rozhodli jsme se nepropadat panice. 
A zdá se, že se nám to vyplatilo. 

Rosteme
Naše články přilákaly více než ¾ miliónu čtenářů. 
Z malého oborového média jsme vyrostli ve vlivného 
hráče na mediálním trhu, kdy se nám daří i jedním 
článkem oslovit přes 200 000 čtenářů. A přilákat 
tak pozornost k tématům, která jsou jinde opomí-
jená. Takovými trháky se stalo v loňském roce hned 
několik výstupů. Ať už to byl březnový článek reagu-
jící na vlnu solidarity mezi návrháři, kteří ve velkém 
začali šít roušky, nebo naše studie fenoménu Brno, 
které je právem považováno za nejstylovější město 
republiky. Zaujal také náš výběr měst napříč republi-
kou, kde se dobře žije, kauza, ve které jsme rozebírali 
problematiku plagiátů, ale i výběr netradičních útulen 
v Krkonoších od studentů ČVUT.

Informovat a popularizovat 
Naším cílem ale není honba za čísly a nekonečný růst 
grafů čtenosti. Mnohem víc si vážíme toho, že náš 
redakční tým je schopný zpracovat i náročná témata, 

nebojí se kritické konfrontace ani osobitého pohledu 
na věc. Nikdy jsme nechtěli být jen stránkou, která 
překlápí tiskové zprávy a nezaujatě referuje o designu 
jako o líbivé, ale prázdné nádobě. Dlouhodobé po-
slání celého CZECHDESIGNu, nejen jeho magazínu, je 
popularizovat český design a maximálně využít jeho 
potenciál. A probudit diskuzi. O tom, co je funkční, co 
je pěkné, co zbytečné. A to se nám, myslím, v roce 
2020 podařilo.

Veronika Pařízková
Šéfredaktorka magazínu CZECHDESIGN

MAGAZÍN
Nejčtenější magazín  
o lokálním designu



MAGAZÍN V ČÍSLECH

ÚDAJE O ČTENÁŘÍCH

Ženy 61 % | Muži 39 %

Češi 89 % | Slováci 3 % | USA 2 % | Německo 1 % | UK 1 %

30. 12. 2020 
 
Čtenářsky nejúspěšnější den v roce 2020: 
22 389 zobrazení

LEDEN 2020
Čtenářsky nejúspěšnější měsíc v roce 2020: 
192 198 zobrazení stránek

SOCIÁLNÍ SÍTĚZDROJE NÁVŠTĚVNÍKŮ

Vyhledávače

Referenční

Přímé návštěvy

Sociální sítě

42 % 

39 %

12 %

7 %

412 
publikovaných článků

13 
redaktorů 

1 808 426 
zobrazení stránek  
(tj. +13.4 % oproti roku 2019)

1 196 649 
zobrazení článků  
(tj. +29.2 % oproti roku 2019)

698 824 
uživatelů  
(tj. +28 % oproti roku 2019)

Hodnoty za období 1. 1. 2020—31. 12. 2020

46 416
Facebook – počet sledujících
(tj. +9 % oproti roku 2019) 

34 980
Instagram – počet sledujících
(tj. +25 % oproti roku 2019) 

2 937
LinkedIN – počet sledujících
(tj. +57 % oproti roku 2019)

2 204
Twitter – počet sledujících
(tj. +5 % oproti roku 2019)

845
Pinterest – počet sledujících
(tj. +5 % oproti roku 2019)

Hodnoty za období 1. 1. 2020—31. 12. 2020

+ 13 %

+ 29 %

+ 28 %

Telefon 60 % | Počítač 38 % | Tablet 2 %

+ 9 %

+ 25 %

+ 57 %

+ 5 %

+ 5 %



NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY  
ROKU 2020

05

03

02

01

03 Jaká jsou zdravá a fungující města 
v Česku. Vybíráme pět míst, kde je 
radost žít a bydlet

01 Rekonstrukce, které si všiml celý svět.
Středověký hrad Helfštýn se pyšní 
novou podobou s moderními prvky

02 V bezpečí i ve vánici. Krkonoše se 
plní originálními a jednoduchými 
útulnami, které nehyzdí přírodu

04 Šije celé Česko. Designéři se 
pustili do boje proti nedostatku 
roušek a nabízejí pomoc

05 Moře netřeba. Česká příroda 
je plná stylových a originálních 
míst, kam utečete rádi

zdroj: www.earch.cz; foto: Tomáš Malý

foto: Lina Németh

foto: BoysPlayNice

zdroj: ČVUT

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/rekonstrukce-ktere-si-vsiml-cely-svet-stredoveky-hrad-helfstyn-se-pysni-novou-podobou-s-modernimi-prvky
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/jaka-jsou-zdrava-a-fungujici-mesta-v-cesku-vybirame-pet-mist-kde-je-radost-zit-a-bydlet
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/v-bezpeci-i-ve-vanici-krkonose-se-plni-originalnimi-a-jednoduchymi-utulnami-ktere-nehyzdi-prirodu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/more-netreba-ceska-priroda-je-plna-stylovych-a-originalnich-mist-kam-utecete-radi
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/jaka-jsou-zdrava-a-fungujici-mesta-v-cesku-vybirame-pet-mist-kde-je-radost-zit-a-bydlet
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/jaka-jsou-zdrava-a-fungujici-mesta-v-cesku-vybirame-pet-mist-kde-je-radost-zit-a-bydlet
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/jaka-jsou-zdrava-a-fungujici-mesta-v-cesku-vybirame-pet-mist-kde-je-radost-zit-a-bydlet
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/rekonstrukce-ktere-si-vsiml-cely-svet-stredoveky-hrad-helfstyn-se-pysni-novou-podobou-s-modernimi-prvky
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/rekonstrukce-ktere-si-vsiml-cely-svet-stredoveky-hrad-helfstyn-se-pysni-novou-podobou-s-modernimi-prvky
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/rekonstrukce-ktere-si-vsiml-cely-svet-stredoveky-hrad-helfstyn-se-pysni-novou-podobou-s-modernimi-prvky
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/v-bezpeci-i-ve-vanici-krkonose-se-plni-originalnimi-a-jednoduchymi-utulnami-ktere-nehyzdi-prirodu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/v-bezpeci-i-ve-vanici-krkonose-se-plni-originalnimi-a-jednoduchymi-utulnami-ktere-nehyzdi-prirodu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/v-bezpeci-i-ve-vanici-krkonose-se-plni-originalnimi-a-jednoduchymi-utulnami-ktere-nehyzdi-prirodu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/sije-cele-cesko-designeri-se-pustili-do-boje-proti-nedostatku-rousek-a-nabizeji-pomoc
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/sije-cele-cesko-designeri-se-pustili-do-boje-proti-nedostatku-rousek-a-nabizeji-pomoc
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/sije-cele-cesko-designeri-se-pustili-do-boje-proti-nedostatku-rousek-a-nabizeji-pomoc
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/more-netreba-ceska-priroda-je-plna-stylovych-a-originalnich-mist-kam-utecete-radi
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/more-netreba-ceska-priroda-je-plna-stylovych-a-originalnich-mist-kam-utecete-radi
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/more-netreba-ceska-priroda-je-plna-stylovych-a-originalnich-mist-kam-utecete-radi
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08 Sejdeme se na III.
Praha 3 představuje novou
vizuální identitu

06 Stinné a stylové pražské zahrádky. 
Vybíráme 5 kaváren v metropoli, 
které mají nejhezčí venkovní posezení

07 Fenomén Brno. Moravská metropole 
se stala nejstylovějším městem 
republiky, co jí k tomu pomohlo?

09 Kavárny radost pohledět. 
6 nových míst na gastroscéně, 
která nesmíte minout

10 Kdo nekrade, není Čech. 
Plagiátorské kauzy, které kazí 
život designérům

09

08

06

07

zdroj: Jakub Vaněk Studio

zdroj: Kubicek Studio

foto: Jan Cága

zdroj: FB Kasárny Karlín

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fenomen-brno-moravska-metropole-se-stala-nejstylovejsim-mestem-republiky-co-ji-k-tomu-pomohlo
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/sejdeme-se-na-iii-praha-3-predstavuje-novou-vizualni-identitu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/stinne-a-stylove-prazske-zahradky-vybirame-5-kavaren-v-metropoli-ktere-maji-nejhezci-venkovni-posezeni
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kavarny-radost-pohledet-6-novych-mist-na-gastroscene-ktera-nesmite-minout
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/sejdeme-se-na-iii-praha-3-predstavuje-novou-vizualni-identitu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/sejdeme-se-na-iii-praha-3-predstavuje-novou-vizualni-identitu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/sejdeme-se-na-iii-praha-3-predstavuje-novou-vizualni-identitu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/stinne-a-stylove-prazske-zahradky-vybirame-5-kavaren-v-metropoli-ktere-maji-nejhezci-venkovni-posezeni
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/stinne-a-stylove-prazske-zahradky-vybirame-5-kavaren-v-metropoli-ktere-maji-nejhezci-venkovni-posezeni
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/stinne-a-stylove-prazske-zahradky-vybirame-5-kavaren-v-metropoli-ktere-maji-nejhezci-venkovni-posezeni
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fenomen-brno-moravska-metropole-se-stala-nejstylovejsim-mestem-republiky-co-ji-k-tomu-pomohlo
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fenomen-brno-moravska-metropole-se-stala-nejstylovejsim-mestem-republiky-co-ji-k-tomu-pomohlo
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fenomen-brno-moravska-metropole-se-stala-nejstylovejsim-mestem-republiky-co-ji-k-tomu-pomohlo
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kavarny-radost-pohledet-6-novych-mist-na-gastroscene-ktera-nesmite-minout
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kavarny-radost-pohledet-6-novych-mist-na-gastroscene-ktera-nesmite-minout
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kavarny-radost-pohledet-6-novych-mist-na-gastroscene-ktera-nesmite-minout
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kdo-nekrade-neni-cech-plagiatorske-kauzy-ktere-kazi-zivot-designerum
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kdo-nekrade-neni-cech-plagiatorske-kauzy-ktere-kazi-zivot-designerum
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kdo-nekrade-neni-cech-plagiatorske-kauzy-ktere-kazi-zivot-designerum


„skvělý portál“

Vítek Škop
foto: Natalie Kuznetsová

CO O NÁS ŘÍKAJÍ ČTENÁŘI Z OBORU

„Magazín CZECHDESIGN je pro mě něco jako ob-
líbená on-line kuchařka, o které vím, že když z ní 
použiji recept, tak to nedopadne špatně. Když po-
třebuji najít informace o současném designerském 
dění v České republice, většinou si pročtu editorialy 
Veroniky Pařízkové, které považuji za skvělý sou-
hrn toho, co se v daném měsíci v designu stalo. 
CZECHDESIGN vnímám jako profesionálně vytváře-
nou platformu o současném fungování designu.“

Jan Press 
ředitel Moravské galerie

„Český design si bez CZECHDESIGNu nelze předsta-
vit. Věřím, že díky jejich práci se o naší práci dozvědí 
lidé, kteří by jinak o design nezavadili. A toto prostu-
pování bublin je v dnešní době snad to nejdůležitější.“

Vítek Škop 
designér

„CZECHDESIGN je skvělý portál, který má široký zá-
běr, a jeho sledováním je člověk v obraze o dění na 
designové scéně. Uvítal bych, kdyby některé články 
šly více do hloubky.“

David Karásek
hlavní designér a spolumajitel MMCITÉ

„CZECHDESIGN je za mě nejcelistvější online plat-
forma, která mapuje a přehlednou formou informuje 
o dění na lokální scéně. Vzhledem ke svému do-
sahu nám tvůrcům dává příležitost dostat naši tvorbu 
k širší veřejnosti, která není a ani nemůže být aktivní 
do té míry, aby sama dění sledovala. Zároveň oce-
ňuji angažovanost redakce, která jen nepřelouskává 
nalezené informace, ale má zájem vytvořit diskuzi, 
polemiku a otevírat citlivá témata - čímž je šťavnatá.“

Jiří Krejčiřík 
designér

„Na magazínu CZECHDESIGN mě baví nejvíc to, že 
přibližuje svět designu obyčejným lidem. Díky člán-
kům mají čtenáři možnost objevovat talentované 
designéry, mladé značky či neokoukaná místa ne-
jen v Praze a věřím, že mnoho z nich si proto domů 
koupilo raději autorský český design místo čínského 
zboží. Jako píáristka oceňuji měsíční editorialy šéf-
redaktorky. Díky nim se rychle dozvím o důležitých 
tématech, která jsou aktuální, což pro svou práci 
potřebuji.“

Nikola Lörinczová 
zakladatelka agentury PIARISTI

„Nenapadá mě jiná platforma, díky které se udržuji 
v obraze v rámci českého rybníčku. V poslední době 
jsem si oblíbila podcasty, ideální na poslech při ma-
nuální práci v dílně. Mým evergreenem, na který nikdy 
nezapomenu, je pravidelné ohlédnutí za uplynulým 
měsícem od Veroniky Pařízkové.“

Adéla Fejtková 
šperkařka 



SHOP
Platforma, která dostává český 
design k veřejnosti

Rok 2020 byl pro všechny plný výzev, nečekaných 
situací a náhlých změn. CZECHDESIGN rozhodně 
nebyl výjimkou. Naše roční plány se zdály téměř ne-
dosažitelné, ale ani různorodé překážky nám ne-
zabránily ambiciózně pokračovat v našem poslání: 
podporovat český a slovenský design a jejich tvůrce, 
dostávat je do povědomí širší veřejnosti, tvořit zázemí 
pro milovníky designových pokladů a dělat radost 
i těm nejnáročnějším fajnšmekrům.

Vir, jehož jméno se denně vyslovuje nesčet-
někrát, je bohužel stále s námi. Při snaze ho porazit 
jsme si uvědomili některé životní i profesní priority. 
Pro mnohé znamenal březnový lockdown zpomalení, 
velká zamyšlení a hlavně velká rozhodnutí. My jsme 
paradoxně šlápli na plyn a posunuli jsme se zase 
o pořádný kus dál. 

Co se nám tedy podařilo: v dubnu jsme spustili 
největší e-shopovou platformu s designérskými zá-
snubními a snubními prsteny pod názvem Snoubení. 
Celkem 70 zamilovaných párů si od nás odneslo svůj 
životní prsten. V kamenném obchodě má Snoubení 
své místo, kde se odehrávají ta nejzásadnější rozhod-
nutí ohledně parametrů a vzhledu šperku. S měnící 
se dobou jsme se my a naši zákazníci naučili i takto 
komplikované objednávky řešit na dálku. Projekt 
se tedy minulý rok narodil, a i přes téměř nulový fy-
zický kontakt roste. 

Největší chloubou je náš nový kamenný obchod. 
V květnu se náš Shop přestěhoval do ulice Myslíkova 
5, kde jsme v červnu uspořádali grand opening. 

Naštěstí jsme se trefili do období, kdy bylo možné 
se opravdu sejít, a chrám designu stylově otevřít. 
Obchod stále zdokonalujeme a těšíme se z každého 
nadšeného zákazníka.

Neustále prohlubujeme i vztahy s našimi desig-
néry.  Přes nečasové období vykrystalizovala veškerá 
pokora, sounáležitost a podpora. S některými tvůrci 
jsme navázali spolupráci i jiných rozměrů. Na říj-
novém Designbloku nám do oka padlo studio Live 
Longer, které nám teď pomáhá oživovat rozbitý por-
celán. Samozřejmě ho kvůli tomu nerozbíjíme, ale čas 
od času se stane nehoda. 

Kromě stávajících designérů, kteří jsou naše druhá 
rodina, jsme se seznámili se spoustou dalších. Jedním 
z nich je i ilustrátor Mára Čmára, kterého jsme zařadili 
do portfolia hned po skončení výstavy PL._(akát). 

Jak na e-shopu, tak v kamenném obchodě máme 
teď více než 2 000 produktů z českých a sloven-
ských dílen.

Já jsem do CZECHDESIGN přišla jako Shop ma-
nager v říjnu a musím říct, že to byl nástup do po-
řádně rozjetého vlaku. Chvíli jsem chytala balanc při 
ostrých zatáčkách, ale dnes už cítím, že si pomalu 
sedám k ostatním. Dostala jsem se do týmu, kde jsme 
si navzájem motorem, podporou a inspirací. Těším se 
na náš společný train trip v roce 2021 – nejen v naší 
kanceláři s názvem VAGON.

Dita Plicková 
CZECHDESIGN Shop manažerka



8 186
Počet odbavených objednávek:
8 186 (růst o 30 % oproti roku 2019)

142
Počet zastoupených designérů a značek:
142 (růst o 14 % oproti roku 2019)

60 %
Meziroční růst obratu

1 706 567
Zobrazení stránek (tj. +24 % oproti roku 2019)

236 399
Uživatelů (tj. +7 % oproti roku 2019)

SHOP V ČÍSLECH
 

2 080 
Počet produktů v nabídce

 

1 277
Produktů v kategorii pro ženy

 

311
Produktů v kategorii pro muže

 

371 
Produktů v kategorii domov

 

868
Produktů v kategorii šperky

 

55
Produktů v kategorii kosmetika

 

HRNEK 
PRAHA 
CZECHDESIGN 
(321 KUSŮ)
Nejprodávanější produkt

 

 

JIŘÍ
PELCL

(1 825 KUSŮ)
Nejprodávanější designér

 

+ 30 %

+ 14 %

+ 24 %

+ 7 %

Ženy 71 % | Muži 29 %

ČR 92 % | Ostatní 8 %

Online nákupy 66 % | Nákupy v kamenném obchodě 34 %



KOLEKCE
CZECHDESIGN

Součástí široké škály aktivit organizace je také reali-
zace produktů s designéry pod naší značkou. S mla-
dými talentovanými tvůrci v CZECHDESIGNu pravi-
delně navazujeme spolupráce, ze kterých vznikají 
funkční designové kousky pro každý den. 

Opakovaně spolupracujeme s ilustrátorkou Klárou 
Plicovou, která stojí za podobou oblíbených plecháčků, 
dezertních talířů s pokojovkami, ale hlavně hrnku s iko-
nami Prahy. Ten se stal v roce 2020 našim nejprodá-
vanějším kouskem, a to i navzdory tomu, že cestování 
bylo omezeno. 

V minulém roce jsme také znovu navázali spolupráci 
s oděvní návrhářkou Helenou Krásovou, s níž jsme vy-
vinuli batoh Komplic – ideálního městského parťáka. 
Ke konci roku se nám podařilo realizovat nástěnný plá-
novací kalendář pro rok 2021 a dva druhy balicího pa-
píru, které pro nás navrhla grafička Kristýna Jenčová. 

V současnosti se věnujeme návrhům a realizaci dal-
ších nápadů s důrazem na lokálnost, udržitelnost a nad-
časový design.

Radka Machalická
Kurátorka kolekce CZECHDESIGN 

https://shop.czechdesign.cz/damske-rolltop-batohy/batoh-komplic-sand-2020-limitovana-edice/
https://shop.czechdesign.cz/porcelan/hrnek-praha-architektura/
https://shop.czechdesign.cz/plechacky/plechacek-zimni-vanocni-lisky-v-lese-klara-plicova/
https://shop.czechdesign.cz/porcelan/pokojovky-talirky-sada-6-ks/


PRODUKTY, KTERÉ 
DĚLAJÍ RADOST 
NÁM I VÁM

Batoh SAUL
KRAS07

Skleničky Liquer Brothers
Jiří Pelcl06

Náhrdelník EUPHORIA štěstí
Mária Kobelová01

Váza Sphere
Roman Kvita02

Mýdlo s kofeinem 
Smyssly03

Ponožky ROE
Linda Retterová

04

Zlaté náušnice Granátové pecky 
Zdeněk Vacek05

01 03

04

05

02

06

07

https://shop.czechdesign.cz/nahrdelniky/nahrdelnik-euphoria-duse--ag-925-1000-2/
https://shop.czechdesign.cz/designove-vazy/vaza-sphere-roman-kvita/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/granatove-pecky-s-ceskymi-granaty/
https://shop.czechdesign.cz/klasicke-damske-mestske-batohy/batoh-saul-cerny/?gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5x-aCOGSFFtbFxK4d-blN8noszWuDTwb7A7iS0AemW9yWvNoawD8tt0aAhkiEALw_wcB
https://shop.czechdesign.cz/ponozky-damske/ponozky-roe-sede-color-mix-2/
https://shop.czechdesign.cz/prirodni-kosmetika/mydlo-kofein/
https://shop.czechdesign.cz/sklo/sklenicky-liquer-brothers/?gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5x9dl8iO-JQUlbEdoZ6stelSQNJBl4a45U13QTjxh4_E01FR2ECqQ5oaAtzUEALw_wcB
https://shop.czechdesign.cz/klasicke-damske-mestske-batohy/batoh-saul-cerny/?gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5x-aCOGSFFtbFxK4d-blN8noszWuDTwb7A7iS0AemW9yWvNoawD8tt0aAhkiEALw_wcB
https://shop.czechdesign.cz/klasicke-damske-mestske-batohy/batoh-saul-cerny/?gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5x-aCOGSFFtbFxK4d-blN8noszWuDTwb7A7iS0AemW9yWvNoawD8tt0aAhkiEALw_wcB
https://shop.czechdesign.cz/sklo/sklenicky-liquer-brothers/?gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5x9dl8iO-JQUlbEdoZ6stelSQNJBl4a45U13QTjxh4_E01FR2ECqQ5oaAtzUEALw_wcB
https://shop.czechdesign.cz/sklo/sklenicky-liquer-brothers/?gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5x9dl8iO-JQUlbEdoZ6stelSQNJBl4a45U13QTjxh4_E01FR2ECqQ5oaAtzUEALw_wcB
https://shop.czechdesign.cz/nahrdelniky/nahrdelnik-euphoria-duse--ag-925-1000-2/
https://shop.czechdesign.cz/nahrdelniky/nahrdelnik-euphoria-duse--ag-925-1000-2/
https://shop.czechdesign.cz/designove-vazy/vaza-sphere-roman-kvita/
https://shop.czechdesign.cz/designove-vazy/vaza-sphere-roman-kvita/
https://shop.czechdesign.cz/prirodni-kosmetika/mydlo-kofein/
https://shop.czechdesign.cz/prirodni-kosmetika/mydlo-kofein/
https://shop.czechdesign.cz/ponozky-damske/ponozky-roe-sede-color-mix-2/
https://shop.czechdesign.cz/ponozky-damske/ponozky-roe-sede-color-mix-2/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/granatove-pecky-s-ceskymi-granaty/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/granatove-pecky-s-ceskymi-granaty/


CHRÁM DESIGNU
CZECHDESIGN SHOP 
MYSLÍKOVA 5

V květnu 2020 jsme poprvé otevřeli dveře kamenného 
obchodu v Myslíkově ulici, a odstartovali tak novou 
kapitolu našeho CZECHDESIGN Shopu. Z provizorního 
obchodu ve Vojtěšské ulici, který se o skromné místo 
dělil s výstavami organizace, jsme přesídlili do vlast-
ního prostoru blízko ikonické budovy Mánes. Návrh 
a realizace interiéru je dílem architekta Martina Prokše 
ze studia Prokš Přikryl Architekti. Martin s citem sobě 
vlastním odhalil původní prvky místa a nechal působit 
jeho genius loci. Vytvořil pro nás silný projekt, který 
je důstojný, sebevědomý a útulný zároveň. Designové 
lahůdky tak můžeme nabízet zákazníkům v plné kráse 
v příjemném prostoru.

foto: Tomáš Slavík



PRVNÍ SEZÓNA 
SNOUBENÍ

www.snoubeni.com

Snoubení je unikátní platforma autorského sva-
tebního šperku, která sdružuje a podporuje české 
designéry a nabízí veřejnosti originální alternativu 
ve výběru zásnubních a snubních prstenů. Vznikla 
jako pokračování úspěšné výstavy Snoubení, kterou 
iniciovala ředitelka CZECHDESIGN Jana Vinšová.

V dubnu 2020 jsme spustili specializovaný e-shop 
snoubeni.com a vydali tištěný katalog. Zásnubní 
a snubní prsteny od 10 českých designérů si lze pro-
hlédnout a zakoupit on-line nebo osobně v Myslíkově. 
Zájemci o prsten od českého autora se na jednom 
místě dozví o vysněném šperku vše potřebné, včetně 
ceny, možností úprav a filozofie jeho tvůrce. V pro-
jektu hrdě prezentujeme tvorbu Nastassii Aleinikavy, 
studia JA-RA, Kristýny Malované, Věry Novákové, 
Hanky Polívkové, Adély Schicker, Ondřeje Stáry, Evy 
Růžičkové, Kláry Šípkové a Jana Vlasáka.

První sezóna svatebního projektu probíhala v roce, 
který ovládla pandemie a z velké části znemožnila 
konání svateb. Přesto jsme ve spolupráci s desig-
néry udělali radost desítkám párů napříč republikou. 
S každým zákazníkem a šperkařem jsme opakovaně 
procházeli cestu od výběru, přes detaily, až po finální 
šperk, který má pro všechny z nás speciální význam. 

V roce 2021 se naše nabídka rozroste o řadu no-
vých prstenů od stávajících šperkařů a o tvorbu dvou 
nových tváří – Márii Kobelové a Zdeňka Vacka.

Projekt Snoubení je jediným svého druhu na české 
scéně. Minulé jaro jsme vstupovali do neznámých 
vod, s podporou našich milých designérů a zákazníků 
se však nyní můžeme ohlédnout za úspěšným prvním 
rokem. Zásnubní a snubní prsteny jsou těmi nejdů-
ležitějšími šperky v životě, za nimiž stojí také větší 
investice. I proto je třeba k jejich výběru přistupovat 
s péčí a zároveň si to náležitě užít – je to totiž úžasné 
(svatební) dobrodružství. O to větší radost máme, 
že jsme jeho součástí a můžeme každou zakázku 
obohatit osobním přístupem, ať už při návštěvách 
v obchodě nebo alespoň telefonicky. Těší nás, že se 
Snoubení stalo nejen prodejní platformou, ale přede-
vším místem, kde se začínají psát příběhy velké lásky.

Veronika Soukupová
Manažerka Snoubení

http://www.snoubeni.com


Spoluprácu s Czechdesign Shopem vnímame maxi-
málne pozitívne. Podľa skúseností, ktoré sme rôzne 
inde získali v rámci ČR i SR, sú podmienky spolu-
práce s CZD jedinečné. Ako podporu umelcov CZD 
dostáva svojho slova a vízie. Spolupráca nám pri-
niesla príjemné rozšírenie našich produktov aj medzi 
klientov, ktorí by inak o ilustráciu samotnú, a ako takú 
neprejavili záujem. Veľmi si toto šírenie povedomia 
vážime.

Tomski & Polanski 
ilustrátorské duo

CO O NÁŠ ŘÍKAJÍ DESIGNÉŘI

„Veľmi si 
toto šírenie 
povedomia 
vážime.“

„Spolupráce 
s CZECHDESIGN 
Shopem je od 
počátku radost.“

„Oceňuji férové 
podmínky 
a příjemnou 
a rychlou 
komunikaci.“

Spolupráce s CZECHDESIGN Shopem je od počátku 
radost. Vážím si toho, že si ode mě šperky nakupuje 
a že se také dobře prodávají. Produkty jsou dobře 
propagovány a komunikovány, což je pro mě velké 
plus. S týmem se znám osobně, což je další příjemný 
bonus.

Eva Růžičková
šperkařka

Spolupráce s CZECHDESIGN Shopem si velmi vážím 
z mnoha důvodů. Nejsilnější stránkou obchodu je re-
klama a silná propagace, moje práce se tak dostává 
do povědomí širší skupiny potenciálních zákazníků. 
Oceňuji férové podmínky a příjemnou a rychlou ko-
munikaci. V neposlední řadě se mi líbí celkový výběr 
sortimentu Shopu, jehož jsem ráda součástí. 

Klára Šípková 
šperkařka 

foto: Alžběta Jungrová 
Tomski & Polanski



VÝSTAVNÍ PROJEKT 
PL._(AKÁT)

Na přelomu srpna a září proběhla v prostorách Galerie 
CZECHDESIGN výstava PL._(akát). Prezentovala práce 
českých a slovenských ilustrátorů z řad absolventů umě-
leckých škol, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 
(UMPRUM), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara 
v Plzni, Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě 
a dalších. Jejím hlavním cílem bylo představit veřej-
nosti různé tváře ilustrace a ukázat jim, že nepatří jen 
do dětských knih.

Oslovili jsme stálice české scény, ale chtěli jsme 
umožnit účast i autorům, kteří se ještě nezapsali do ve-
řejného povědomí, a dát jim tak šanci představit svou 
práci světu. Na výzvu k účasti na výstavě zareagovalo 
téměř 100 zájemců.

Hra s morseovkou v pojmenování výstavy „PL._ 
(akát)“ vzešla z jejího hlavního zaměření na plakáty 
a printy. Výstava celkově zobrazovala šestero různých 
médií, snad všechny styly ilustrace a představila více 
než 40 autorů. Návštěvníci se mohli seznámit s ilu-
strací na plakátech a printech, v knihách a časopisech, 
na porcelánu i keramice, textilu a v neposlední řadě 
prostřednictvím muralu, který se stal stálou výzdobou 
našich prostorů ve Vojtěšské ulici.

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva kultury 
České republiky, Magistrátu hl. města Prahy, Městské 
části Praha 1 a Státního fondu kultury ČR. Děkujeme.

Kateřina Matějková Žáková
Design konzultantka



KONTAKTY
Chcete uspořádat designérskou soutěž 
nebo najít vhodného designéra?

Radim Tuček
Design konzultant
radim.tucek@czechdesign.cz
+420 734 422 405

Potřebujete tiskové 
informace? 

Jarmila Řehořková
PR & Digital
jarmila.rehorkova@czechdesign.cz
+420 724 021 575

Máte designovou novinku, o které  
bychom měli napsat? 

Veronika Pařízková
Šéfredaktorka magazínu
veronika.parizkova@czechdesign.cz
+420 725 576 137

Chcete se o nás dozvědět víc?  
Zeptejte se naší ředitelky.

Jana Vinšová
CEO
jana.vinsova@czechdesign.cz
+420 777 611 426

Chcete u nás inzerovat? Chcete se  
stát partnerem některé naší aktivity? 

Tereza Dolinová
Partnerství design projektů
tereza.dolinova@czechdesign.cz
+420 720 442 414

Zajímáte se 
o náš obchod? 

Dita Plicková
Shop manager
dita.plickova@czechdesign.cz
+420 702 043 183

KANCELÁŘ
Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1

SHOP 
Myslíkova 5, 110 00 Praha 1

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

CZECHDESIGN.CZ, z. s.  
Vojtěšská 3 110 00 Praha 1 
IČ: 266 33 191 
DIČ: CZ 266 33 191

CZECHDESIGN CENTER s.r.o. 
Francouzská 284/94 
101 00 Praha 10 
IČ: 061 968 70 
DIČ: CZ 061 968 70

Masarykovo nábřeží
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KOMA Modular
KRUH
LD Seating
Lékaři bez hranic
Lemarket
Lithio
Město Kadaň
Městská část Praha 3
MILE magazín
mmcité1
Model Obaly
Moravská galerie v Brně
Mouvo
Muzeum Designu Benešov
Národní cena za studentský design
Nejkrásnější česká kniha roku
Nové proměny bydlení
Olověný Dušan
Open House Praha
Památník národního písemnictví
Prague College
Pražská tržnice
Pytloun Hotels

AITAA
Antalis
ArtMap
Blum
Bulb 
Celní správa ČR
Cena Bohuslava Fuchse
Design portál
Designcité+
DesignVille
Fakulta designu a umění 
 Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta multimediálních komunikací 
 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta umění a designu 
 Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Festival LITR
Generální ředitelství cel
IDU — Institut Umění
IKEA
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy
Javorina
Ještěd f Kleci

PARTNEŘI A KLIENTI

Retromuzeum Cheb
RISING
ROPID
S Paper
studio 519
Superstudio
Sympozium ilustrace
TIC Brno
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Univerzita Tomáše Bati
Vitra
Vysoké učení technické v Brně
Výstaviště Praha
We are Ferdinand

ZA FINANČNÍ 
PODPORU DĚKUJEME

Česká centra
Magistrát hl. m. Prahy
Městská část Praha 1
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury ČR

Děkujeme za vaši podporu 
a spolupráci



NADCHNEME VÁS PRO DESIGN!

www.czechdesign.cz

http://www.snoubeni.com

