
201
8

Ročenka 2018
CZECHDESIGN



CZECH
DESIGN



MA
GA
ZIN

LA
B

SH
OP

CZ
D



J
an

a 
V

in
šo

vá
, C

EO Máme za sebou 
nejúspěšnější 
rok v historii. 

Co že se nám to 
vlastně povedlo? 

Centrum designu 
CZECHDESIGN

Není jednoduché vyznat se v  našich 
aktivitách, děláme toho moc. Píšeme 
nejčtenější magazín o designu; pomá-
háme českým firmám s  produktovým 
designem; organizujeme designérské 
soutěže, zejména ty grafické, pořá-
dáme výstavy, věnujeme se zkoumá-
ní toho, jak design může zlepšit náš 
(váš) život a také český design v na-
šem eshopu prodáváme. Ani z  jedné 
aktivity neumíme slevit, v každé vidíme 
jasný přínos a rozvoj oboru. Magazín 
přibližuje design té nejširší veřejnosti, 
pomáhá formovat vkus lidí, inspiruje. Je 
to nejsilnější platforma, kde se mohou 
prezentovat mladí designéři. Soutěže-
mi a  spoluprací s  firmami dostáváme 
design do skutečné praxe, a o to nám 
jde především. V  eshopu pomáháme 
designérům prodávat jejich art design. 

Děláme to se stejným nadšením a na-
sazením, se kterým jsme před 16 lety 
CZECHDESIGN, coby dobrovolníci, 
zakládali. Ale už jsme poučenější a ošle-
haní všemi našimi chybami. A pomohly 
nám i přehmaty našich klientů, kterých 
se dopustili, než se rozhodli říct si 
o pomoc s designem nám. 

A co že se nám to 
tedy loni povedlo? 

Naše výsledky za uplynulý rok naši píli 
stvrzují: na magazín czechdesign.cz 
dorazil v  roce 2018 každý 30. občan 
České republiky (což nám vzhledem 
k  počtu zdatných uživatelů internetu  
v ČR přijde neuvěřitelné číslo!). Do na-
šich soutěží se v uplynulém roce přihlá-
silo 1.714 designérů (někteří samozřejmě 
opakovaně), zúčastnila se jich ale také 
všechna přední renomovaná studia. 

Díky našim designérským soutěžím se 
vloni proměnila tvář Galerie hlavního 
města Prahy, Národní galerie, Měst-
ských divadel pražských, Akademie vý-
tvarných umění. Zajistili jsme orientační 
systém nově otevřené budovy Národ-
ního muzea a grafickou podobu připra-
vovaných stálých expozic. Povedlo se 
nám najít cestu, jak otevřít/zpřístupnit  
Rudolfinum ze strany náměstí Jana Pa-
lacha prostřednictvím interiérových 
úprav. Máme vliv i na podobu produktů, 
které najdete v obchodech. Obaly kávy 
Azera nebo džusů Fruttimo také díky 
nám zdobí práce českých ilustrátorů. 
Rekordní zájem zaznamenal náš srdeční 
projekt Model Young Package, který vy-
trvale kultivuje obor obalového designu 
a s účastí 948 soutěžících z 61 zemí se 
stal největší obalovou soutěží na světě. 

Přes naši “job” sekci jsme v  minulém 
roce pomohli najít práci a uplatnění 118 
českým, zejména grafickým, ale i průmy-
slovým a produktovým designérům. Náš 
kurátorský výběr českých produktů se 
dostal k 4.153 zákazníkům a nezanedba-
telná část byla mimopražská. Těší náš 
také množství zastoupených českých 
designérů. V  nabídce našeho shopu 
jich je 129.

Přelogováno. 
Vysoutěžit logo na 

potřetí 

Na každý projekt máme svoje procesy, 
ale především nám vždy musí být jasné 
proč, pro koho a s jakou ambicí, co dě-
láme. Jakkoli banálně to zní, odpovědi 
na tyto 3 zásadní otázky naši klienti 
před příchodem k nám často nehledají. 
Každá instituce ví, že potřebuje vizu-
ální identitu, logo, ale pro koho jí dělá, 
kam se tím chce posunout, jak chce 
proměnit vnímání organizace, neřeší. 
Navíc není pravda, že vlastní logo musí 
mít každá instituce, zejména v oblasti 
veřejné správy začíná být trochu pře-
logováno.

Uspořádat soutěž kvalitně a se zaruče-
ným výsledkem není vůbec jednoduché. 
Často u nás končí organizace, které se 
do toho pustily samy, některé dokon-
ce dvakrát a skončily se špatným nebo 
žádným výsledkem. Když se do toho po-
třetí pustíme my, soutěže zatím vždyc-
ky dopadly, a dopadly dobře.
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Cesta, která 
nemá obdoby

Cesta, kterou ušel za relativně krát-
kou dobu magazín CZECHDESIGN, 
nemá v  českém mediálním prostředí 
adekvátní srovnání — od založení stu-
denty UMPRUM v  roce 2003 až po 
dnešní podobu, kdy si stránky každý 
měsíc zobrazí více než 100 000 uži-
vatelů. Díky vizionářství, důslednosti 
a tlaku na kvalitní obsah se pod vede-
ním Radky Machalické stal z magazínu 
CZECHDESIGN bez nadsázky jediný 
profesionální online magazín, který ma-
puje design ve všech jeho aspektech. 
Publikujeme odborné články, recenze 
na knihy i výstavy, sledujeme nové ta-
lenty, ale i zavedené firmy. Roste nám 
postupně nejen čtenost, ale hlavně re-
nomé. Spolupracujeme s univerzitami, 
sedíme v  odborných komisích a  naše 
články přejímají jiná média. Sázíme ne-
jen na chválu a obdiv, ale i na kritiku 
a reflexi, která se ne vždy ostatním líbí. 
Nehladit po srsti, ale naopak poukázat 
na chyby, slepé cesty nebo dokonce ne-
pravosti je však podle nás jediná mož-
nost, jak českému designu pomoci. 

Výběr toho 
nejlepšího

Vydávání pravidelné ročenky, která pře-
hledně shrne, co zásadního se v loňském 
roce událo, už bylo jen dalším logickým 
krokem na cestě popularizace tohoto 
odvětví. Na následujících stránkách si 
můžete přečíst výběr toho nejlepšího, 
co jsme v  roce 2018 vydali. Selekce 
zohledňuje jednak atraktivitu tématu, 
kvalitu zpracování, ale i  čtenost. Ra-
dostí pro nás je, že tyto tři aspekty se 
ve velké většině prolínají. Můžeme tak 
s klidným svědomím říct, že ti, kdo nás 
čtou, jsou nároční, vybíraví čtenáři, kte-
ří mají přehled a dobrý vkus. A takový 
čtenář je sice závazek, ale i naděje, že 
budeme rok od roku lepší nejen my, ale 
i celé prostředí českého designu. 

Trendy

Ze náhodou je mezi absolutními high-
lighty téma ekologie a  udržitelnosti, 
články mapující inovace, které pomáha-
jí šetřit planetu a mají udržitelnost na 
prvním místě. Výborně se daří i článkům, 
které přinášejí příběhy lokálních úspě-
chů. Zlín a jeho tradiční líheň podnika-
telských talentů je sázkou na jistotu. 
Dnes už ale za tradičně silnou Prahou  
a  její UMPRUMkou nezaostávají ani 
nápady studentů z  Plzně nebo Ústí 
nad Labem. Mladí designéři se často 
a rádi obracejí také k lokálním tradicím 
a s oblibou zkoušejí vzkřísit původní re-
gionální řemesla. Spolupracují s malými 
manufakturami a i díky jejich zájmu se 
daří navracet zájem k rukodělné prá-
ci. Rostoucí úroveň je cítit každý rok 
v designu obalů a interiérů. Etikety na 
vína nebo piva jsou výstavní ukázkou 
talentu a nápadů českých grafiků, vy-
pít si je navrch můžete ve stylových 
kavárnách, které závratnou rychlostí 
rostou po celé republice.

Kultivovat
prostředí

Ale samozřejmě není všechno design,  
co se třpytí. Zlaté české ručičky se stále  
mají tendenci utrhnout ze řetězu a řádit.  
Nejen volební plakátky, ale i ty festivalo-
vé jsou bohužel stále ostudou českého 
grafického designu. Troufnu si ale říct,  
že i díky CZECHDESIGNu a všem jeho 
aktivitám se vizuální prostředí kolem 
nás postupně kultivuje a zkvalitňuje. 
A to není rozhodně málo! 
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Ústí
Ve městě, kde narazíte všehovšudy na 
jedinou „hipsterskou“ kavárnu a cit pro 
krásnou architekturu byl zapomenut 
spolu se jmény odsunutých Němců, je 
fakulta designu malé zjevení. Přesto je 
i díky osobnostem, které vedou jednot-
livé ateliéry, jasné, že tohle není žádná 
druhá liga. Právě naopak, v souboji le-
tošních „artsemestrů“ by severočeská 
škola svého populárnějšího pražského 
soka porazila.

Profesionalní 
jízda 

na saních
Co do počtu ateliérů je Ústí samozřejmě 
daleko za Prahou. Produktový design je 
možné studovat v jediném ateliéru, kte-
rý vede zkušený Jan Čapek. Profesio-
nalita a obsáhlá praxe v oboru, kterou 
Čapek disponuje, je v ateliéru Produk-
tového designu cítit. Studenti pracova-
li jednak na pojetí čajového servisu, ale 
nás zaujaly hlavně tři nápady na sáňky. 
A ačkoliv se s podobným úkolem museli 
před lety popasovat i studenti stejno-
jmenného ateliéru na UMPRUM, tady 
se sázelo na praktičnost. Především 
pak sáně Františka Velenského, které 
si můžete díky promyšlené konstrukci 
jednoduše složit do ploché, dobře pře-
nositelné varianty.

Ambiciozní 
sklo

Kdo v Ústí stojí rozhodně za pozornost, 
je Ateliér skla. Vede ho Marcel Mochal 
ze studia LLEV, spolu s asistentkou Bar-
borou Štefánkovou, absolventkou Ro-
nyho Plesla. Co na první pohled zaujme, 
je výrazová šíře jednotlivých studentů. 
V kontrastu k tomu pražskému, vede-
nému mimochodem také Severočechem  
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Stalo se již zažitým 
evergreenem, že se 

pozornost médií  
i milovniků designu 

pravidelně zaměřuje 
především na klauzurní 

práce pražské UMPRUM. 
Necelou hodinu od Prahy je 
však škola, která se možná 

ne tak viditelně, ale o to 
víc odhodlaně hlásí také 

o pozornost. Ústí nad 
Labem a její Univerzita 

Jana Evangelisty 
Purkyně si návstěvu 

bezpochyby zaslouží.

↑
František Velenský 

a jeho sáně
Foto: Facebook UJEP

↓
Nikola Čermáková

Odrazit a rozhoupat!
Foto: Facebook UJEP
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↑
Karolína Fialková

Foto: Karolína Fialková

Kteří studenti 
zaujali 
šéfredaktorku 
magazínu 
CZECHDESIGN

UMPRUM

Pleslem, je vidět, že zde není přítomna 
tak silná estetická vazba na vedoucí-
ho ateliéru. Studenti zkoušeli mimo jiné 
ztvárnit zmrzlinový pohár nebo variaci 
na zátiší. Jako všude zde najdete práce 
vydařené, i ty slabší. Zjevné ale je, že 
české sklo je sebevědomým hráčem se 
silným názorem nejen v Praze, ale právě 
a především i ve „svém“ regionu.

Když chybí
emoce

Keramika, zdá se, svoje jasné místo na 
této škole ještě hledá. Velčovského 
pražský ateliér je ve srovnání s ústec-
kým suverénní jednotkou plnou užitých 
i svéhlavých nápadů. Zato letošní pre-
zentace zimních prací se na Univerzi-
tě Jana Evangelisty Purkyně příliš ne-
vyvedla. Chyběla přesvědčivá emoce 
i překvapivý nápad. Je ale jistě možné, 
že vedoucí Antonín Tomášek připraví 
něco esenciálního až na letní sklizeň. 
Určitě jim dáme ještě šanci!
 

Odstín
módy

Těžkou roli má ateliér oděvu. Vede ho 
zčerstva Jan C. Löbl a přesto, že konku- 
rovat dlouhodobě ateliérům excelent- 
ní Rochové a ambicióznímu Ivančico-
vi z Prahy je těžký úkol, popasoval se 
s ním nadmíru dobře. Především hra-
vá i rafinovaná práce Nikol Dvořákové 
s nápisy a stužkami osobitě reflektu-
je aktuální fashion trendy. Zaujme ale 
i čistá monumentální trojbarevná vari-
ace na večerní šaty od Karolíny Fial-
kové. A ačkoliv zde není zjevný žádný 
zastřešující princip, který umně rozvíjí 
například právě pražský Ateliér desig-
nu oděvu a obuvi, je vidět, že každý ze 
studentů vztahům mezi obsahem a for-
mou rozumí.

Sebevědomá
grafika

Vtip a zároveň smysl pro realitu pro-
kázal tamní ateliér grafiky 1. Jednak to 
byly práce na motivy poštovních zná-
mek a pak překvapivě výrazné a vyspělé 
redesigny stávajících lifestyle časopisů, 
jako je ELLE nebo švédský ACNE paper. 
Každý ze studentů projevil specifický 

dar vystihnout podstatu daného media 
a zároveň do něj vnesl svěží osobitost. 
Pochvala je na místě i v případě zadání, 
které znělo Czech American TV a pra-
covali na něm studenti 1. ročníku magi-
sterského studia spolu s třeťáky z ba-
kaláře. Promyšlené, funkční a originální!

Suverén

Kdo pak v Ústí boduje na plné čáře, je  
obecně fotografie. Ačkoliv by se moh-
lo namítnout, že sem nepatří, zmínit ji 
musíme. Vedoucím Lukáši Jasanskému 
i Miroslavu Vojtěchovskému se poved-
lo vytvořit unikátní oázu nadhledu, 
empatie a syrového humoru. Ať už to 
byly práce zachycující maloobchodníky 
nebo detaily všednodennosti, tohle je 
skupina lidí, která umění pasuje na něco 
hlubšího, co dává opravdu smysl.
 
UJEP nás letos rozhodně nezklamal. 
Vybrat vítěze je složité, ale s čistým srd-
cem můžeme říct, že v Čechách rozhod-
ně nevládne jeden nad všemi vyčnívající 
král. Ústí je pro Prahu silnou konkuren-
cí, která o sobě ještě dá slyšet.
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Podívejte se 
s námi na ty 

nejzajímavější 
prostory, které 

v loňském 
roce obohatily 

pražskou 
kavárenskou 

scénu. Těší 
nás, že kromě 

trendy kaváren 
berlínského střihu 

začíná čím dál 
tím více přibývat 
míst s příběhem, 

který odkazuje na 
lokální historii. 

Staronový
Myšák

Legendární cukrárna na adrese Vodičkova 31 se znovu 
otevřela veřejnosti. Historie kavárny sahá až do roku 
1904 a její věhlas ukončilo znárodnění po roce 1948. Ka-
várna byla znovu otevřena po šedesáti letech a nyní se 
vrací k původnímu pojetí z 20. let. 

Návrh interiéru byl pro architektku Terezu Froňkovou 
opravdovou výzvou. Pro dvacátá léta byla typická okáza-
lá zdobnost a inspirace tehdy módním Orientem. Dilema, 
jak věrně vystihnout dobovou atmosféru a nesklouznout 
při tom ke kýči, architektka vyřešila tím, že přizvala ke 
spolupráci ilustrátora Michala Bačáka, autora folklór-
ních, přírodních i  vědecko-fantastických motivů, kte-
rý spolu s  ilustrátorkou Kateřinou Papežovou vytvořil 
modrozelenou textilní nástěnnou tapetu, která do ka-
várny tyto motivy vrací v moderním, autorském pojetí.

Dá se říci, že tapisérie je dominantou prvního patra nebo 
minimálně jeho jediným výrazně barevným prvkem. Michal 
Bačák si rád hraje s optickými klamy a i u této tapiserie 
uplatnil svůj smysl pro humor, o čemž se můžete sami pře-
svědčit. Tapet či ilustrací by ostatně mohlo být na stěnách 
více, bílá štuková okna na stěnách k tomu přímo vybízejí.

Opravdovým skvostem v interiéru jsou lustry, které na-
vrhl designér Michal Froňek ze studia Olgoj Chorchoj 
společně s architektkou Terezou Froňkovou. Finální vý-
roba se uskutečnila ve sklárnách společnosti Preciosa. 
Strohé bílé funkcionalistické tyče do kříže nesou nejrůz-
nější skleněné tvary, ovoce, houby a zvířátka od kapra po 
netopýry či myšky. Toto spojení funkčního minimalismu, 
zdobnosti a nadsázky je pro kavárnu typické a velmi dobře 
funguje. Vizuální identitu cukrárny navrhlo Studio Najbrt 
a vychází z původního ručně psaného neonového nápisu 
na kavárně, který je dobře znám z dobových fotografií. 
Návrh kavárenských uniforem v barvě čokolády pochází 
od Kristýny Netíkové.

Myšák není místem, kam se na celý den schováte s note-
bookem, naopak kavárenský provoz vás zde zcela pohltí. 
Kulaté mramorové stolky à la Paris v přízemí kavárny mají 
v průměru ne více než 40 cm a  jsou velmi blízko u sebe. 
Podobně tomu je i v prvním patře, kde jsou ale přeci jen vý-
klenky, které poskytují více soukromí. Každopádně Myšák 
je přesně to místo pro dny, kdy máte chuť „vyrazit do spo-
lečnosti“ takovým tím staromódním způsobem. Ačkoliv his-
torizující rekonstrukce má svěží, moderní ráz, dýchne tu na 

vás noblesa starých časů. Vždyť dortíky tu drtili lžičkami už 
Oldřich Nový a Ema Destinnová a traduje se, že dort na osla-

vu 80. narozenin si tu objednal sám TGM. Oslava 100. výročí  
založení republiky nemůže být sladší!
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↘
Lustry 

v kavárně Myšák
Foto: Filip Šlapal



Spižírna
1902

Další prostor, kde se snoubí staré s novým, je Spižírna 1902, nový 
podnik na hranici Vinohrad a Vršovic. Těžko byste v Praze hledali 

fotogeničtější bistro! Výrazná florální tapeta dělá s prostorem divy 
nejen na fotkách. Vtip je v tom, že je tapeta natažena po celém pro-

storu včetně stropu. A navíc je to originál, který malovala akvarelem 
lotyšská ilustrátorka Ieva Ozola přímo na zakázku.

Svůj rukopis do interiéru otiskli také architekt Kamil Štajgl a desig-
nérka Anna Štěpánková, kteří se spolupodíleli i na výsledné podobě 
tapety. Kamil Štajgl je autorem architektonického návrhu, ale i dalších 
prvků, například nepřehlédnutelného osvětlení. Stropní svítidla jsou 
vyrobena z rozřezaných vodovodních trubek, originální jsou i další ná-
stěnná světla. Anna Štěpánková, absolventka oboru produktový design 
na pražské UMPRUM, pro kavárnu navrhla nábytek. Stejné duo archi-
tekt-designérka mimochodem stojí za návrhem originální kavárny Až 
na půdu v jihočeském Písku.

Letopočet 1902 odkazuje k roku, kdy byl postaven dům, ve kterém 
kavárna sídlí. Jen v takto starém domě se vám může stát, že pod pod-

lahou objevíte tři druhy čtvercových dlaždic. Jsou stylově různorodé 
a pochází z různých let, ale zvláštním způsobem k sobě ladí a hlavně 

kavárnu opticky rozdělují přesně na třetiny. V minulosti tu bývaly tři 
malé obchůdky — mlékárna, lékárna a řeznictví. A teď je tu útulná 

kavárna a pekárna v jednom, která se k večeru promění v bistro.

 

Bistro 
Kaprova

I Bistro Kaprova je nový a moderní prostor, který v jistém smyslu odka-
zuje k tradici místa, kde vzniklo. Bistro má v názvu dovětek bookshop. 
Nachází se totiž v ulici Kaprova 10, kde od roku 1933 sídlilo známé knih-
kupectví Fišer, tradiční zastávka studentů z blízké Filozofické fakulty. 
Zavření oblíbeného krámku, který se proslavil i díky filmu Vrchní, prchni, 
provázela bouřlivá debata. Poté, co knihkupectví nebyla prodloužena 
nájemní smlouva, vznikla dokonce petice.

Dnes je tedy vše jinak, z malého obchůdku je dvoupatrové bistro, vel-
korysý vzdušný prostor s galerií. Pojetí, které zvolil Jaromír Pizinger 

a jeho žena Naďa Pizinger, architekti ze studia Morix, je eklektické, 
snoubí se zde zdánlivě nesourodé prvky, ale celek dává smysl a baví. 

Určujícím prvkem interiéru je měděný strop. Měď je úžasně teplý ma-
teriál, který prostor zútulňuje, nejen večer při podsvícení žárovkami.

Originální je i drobná hexagonová mozaika na podlaze. Atypické dře-
věné okenice v barvě indiga se zlatými klikami a modré policové skříně 

připomínají atmosféru Bretaně či Provence, ale možná ani nemusíme 
chodit tak daleko. Lustry tvoří velké koule v rybářských sítích, blíz-

kost Vltavy a název ulice mohou odkazovat i k tradici české. Prostor, 
který náleží do historického centra Prahy, byl navíc rekonstruován ve 
spolupráci s památkáři.

Knížky si v konceptu bistra ponechaly své místo. V patře je malé knihku-
pectví, oddělené od zbytku bistra, takový svět sám pro sebe, najednou 
překvapivě čistý, až galerijní prostor. Výběr knih je zaměřen na luxusní, 
převážně zahraniční tituly, studenti a pamětnící si sem cestu najdou už 
těžko, ale bistro pár kroků od Staroměstkého náměstí cílí zcela jistě 

na jinou klientelu.

Stropní svítidla 
jsou vyrobena 

z rozřezaných 
vodovodních 

trubek...
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↑
Myšák

Foto: Filip Šlapal

↑
Knihkupectví,  Bistro Kaprova

Foto: Bistro Kaprova

↑
Bistro Kaprova

Foto: Bistro Kaprova



↑↑
Spižírna 1902

Foto: Spižírna 1902

↑
VisitInn

Foto: VisitInn

VisitInn Café
a Alf & Bet

V pražské Libni a na Palmovce vznikly dvě nové kavárny jen 
deset minut chůze od sebe.

VisitInn Café je součástí většího objektu, který poskytuje 
různé typy služeb — ubytování v apartmánech a v hostelu, 
barber shop a tetovací studio. Kavárna původně asi neměla 
větší ambice než sloužit zde ubytovaným hostům jako mís-
to, kde si dají kafe a snídani, ale postupně vznikl koncept, 
který funguje i pro širší veřejnost. Realizaci prostoru měla 
na starost designérka Kristýna Schöfrová, která sáhla po 
ozkoušené kombinaci černé, bílé a dřeva — cihly natřené na 
bílo, černobílé stěny, dlouhé černé kabely a žárovky, poličky 
z dřevěných bedýnek.

Výrazným prvkem v interiéru je i masivní betonový bar. Na-
opak „tapisérie“ z živého islandského mechu, který je dobar-
ven pro sytější barvu, vnáší do interiéru kus přírody. Za zmín-
ku stojí i překvapivě řešené záchody, které jsou pro hosty 
malou výzvou. Místo dveří je totiž potřeba rozpohybovat kus 
masivního dřeva na kovových pojezdech. Tyto dveře, stejně 
jako veškerý další dřevěný nábytek, zhotovil Jiří Korec, truh-
lář, který vytvořil mimo jiné nábytek pro kavárnu Vnitroblock 
a bar z kusu topolu pro Kavárnu, co hledá jméno.

Bonusem VisitInn Café je krásný dvůr ve vnitrobloku, který 
v létě slouží jako oáza klidu v jinak celkem rušné čtvrti a po-
řádají se zde i projekce filmů nebo bazárky oblečení.

V souvislosti se značkou VisitInn je třeba zmínit i zbrusu 
novou kavárnu CaffeInn ve Frýdku-Místku, kterou navrhla 
taktéž Kristýna Schöfrová. Jak jsme se dozvěděli, jde o spřá-
telený projekt. Ačkoliv obě kavárny mají více vlastníků, jeden 
z majitelů, design a přátelství je spojuje.

Alf & Bet, nejmladší sestra espresso baru EMA, jak se s ob-
libou říká, je industriální prostor par excellence. V podstatě 
sedíte v tovární hale, která dříve sloužila jako sklad a úpl-
ně původně jako továrna na knoflíky. A živě si to dovedete 
představit.

Prostor je absolutně čistý, jeho dominantou je dlouhý bar, 
nebo chcete-li pult. Uspořádání stolů není klasicky kaváren-
ské, tři jídelní stoly podél stěny a zbytek míst podél oken 
s pohledem ven. Větší část kavárny tvoří zázemí, kde se — 
jak jinak — stále pracuje. Kavárna je totiž zároveň pekárnou. 
Prostor zjemňují pastelové lustry dánské značky Louis Poul-
sen z kolekce Cirque.

Kavárně Alf & Bet vdechla originální tvář Kristina Magasa-
niková, česká architektka žijící v Kodani, která spolupraco-
vala ještě s architektem Romanem Prachařem. Doplňky jsou 
doladěny do nejmenšího detailu, černé a bílé tácky navrhl 
majitel kavárny, pan Kamil Skrbek a při navrhování vycházel 
z tradičních perforovaných pekařských plechů.

Alfa a Bet je absolutně stylově čistý prostor, který potěší 
všechny minimalisty a samozřejmě také kávové fajnšmekry. 
A v budoucnu ještě více. Součástí této kavárny — pekárny, 
bude brzy i vlastní pražírna.

Designérka  
Kristýna  
Schöfrová sáhla  
po ozkoušené 
kombinaci černé, 
bílé a dřeva



↘
Instalace Das Haus

Lucie Koldové
TON
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Firmy ze Zlína, které se prosadily 
za hranicemi. Jejich výrobky zná 
celý svět.

Zlín a jeho okolí rezonuje u mnoha lidí 
především, když se vysloví fenomén Baťa. 
My bychom ale rádi poukázali na vybrané 
designové firmy ze Zlínska, které sklízí 
úspěchy u nás i v zahraničí. Ohýbaný 
nábytek, městský mobiliář či přední 
výrobce designových kuchyňských potřeb. 
Zlínský kraj nabízí opravdu široké portfolio 
světoznámých firem, u nichž je design  
na prvním místě.

TON
Zvučné jméno na poli ručně ohýbaného 
nábytku z Bystřice pod Hostýnem již 
od roku 1861. TON se snaží tuto uni-
kátní technologii dostat na další level, 
a tak kromě záruky kvality nabízí skvělé 
a  inovativní tvary židlí i stolů. Ty jsou 
vyvíjeny ve spolupráci s předními čes-
kými i zahraničními designéry.
Nejčerstvější spolupráce vznikla s Lucií 
Koldovou, která pro TON navrhla čer-
vené křeslo CHIPS, které bylo součás-
tí instalace na letošním design weeku 
v Miláně. Z dalších designérů můžeme 
jmenovat Arika Levyho, Alexe Guflera, 
studio Olgoj Chorchoj a spoustu dal-
ších. Strategie inovace a moderniza-
ce nábytku se TONu opravdu vyplácí, 
svědčí o tom i četné designové ocenění 
z řad Red Dot Award, German Design 
Award či iF Design Award.

mmcité
Jednička na trhu v rámci designového 
městského mobiliáře. Firma z Bílovic už 
dávno expandovala za hranice České 
republiky. Jejich prvky a produkty zdo-
bí veřejné prostory například v Duba-
ji, Kodani či Basileji. Pod vedením de-
signera Davida Karáska sbírá mmcité 
významné ceny za design. Chlubit se 
může několika Red Dot Awards, iF De-
sign Award či Good Design Award.

mmcité si zakládá na kvalitě materiálů, 
promyšlené funkčnosti i pečlivém zpra-
cování. Jak o sobě sami říkají: ,,Moderní 
design a charakteristický výraz mmcité 
je neměnnou konstantou.” Možná právě 
díky materiálovým inovacím a dlouho-
letým zkušenostem se setkáte s jejich  
městským mobiliářem ve stovkách měst 
v Česku i zahraničí.

Tescoma
Český výrobce kuchyňských potřeb 
jehož centrála sídlí přímo ve Zlíně. 
Tescoma zde má i  své Design cent-
rum, kde působí čeští designéři, kteří 
zde mají možnost navrhovat a zároveň 
testovat své produkty. Vývojové a de-
signové centrum vzniklo již v roce 2001 
za účelem vytvoření dokonalých podmí-
nek pro originální design. Spolupracují 
zde designéři, konstruktéři i vývojoví 
specialisté.

Jako důkaz o tom, že to funguje, po-
slouží přítomnost prodejen Tescoma po 
celém světě včetně spokojených zákaz-
níků. Výrobky od Tescomy totiž kromě 
ocenění za design (Red Dot Award, 
German Design Award) nesou také 
označení světového patentu.

↑
KOMA modular 

na Zlin Design Week
Foto: Facebook KOMA modular

↑
Osvětlení ROBE

Foto: robe.cz

↑
Městský mobiliář

Foto: mmcité1

Ev
a 

G
ar

tn
er

o
vá

 3
0

 0
7

 2
0

18
Fe

n
o

m
én

 R
eg

io
ny



↑↑
Zahradní nábytek od Egoé

Foto: Facebook Egoé

Egoé

Firma Egoé vznikla z potřeb komunity 
designérů společnosti mmcité, kteří se 
snažili najít zajímavé designové vybave-
ní pro své terasy a zahrady. Zjistili, že 
nic z dostupného venkovního nábytku 
nenaplňuje jejich očekávání, a tak za-
ložili Egoé. Sofistikované minimalistic-
ké kolekce, které respektují své okolí 
a  stávají se tak přirozenou součástí 
prostoru, jsou nedílnou součástí Egoé 
portfolia výrobků.

Veškerý nábytek se vyrábí přímo v Bí-
lovicích, kde také firma sídlí. Značka 
Egoé zde vytváří vlastní sbírku nábyt-
ku, která je navržená nejen kreativním 
týmem samotného Egoé, ale také ve 
spolupráci s dalšími významnými čes-
kými designéry jako je Jiří Pelcl a další.

KOMA modular

Specialista v oboru modulární výstavby 
a architektury, společnost KOMA mo-
dular, sídlí ve Vizovicích. KOMA modu-
lar je známá svými službami v dodávkách 
i  v  pronájmech modulárních staveb. 
Z velkoprostorových modulů budují po 
celém světě kancelářské objekty, školy, 
školky, restaurace, autosalony či domo-
vy důchodců. Jejich moduly se používají 
k četným výstavním činnostem a dopro-
vází nejednu kulturní akci.

KOMA modular vstoupila do povědomí 
světa designu především v roce 2015, 
kdy získala za dodávku modulárního 
českého EXPO pavilonu v Miláně bron-
zovou medaili za architekturu. KOMA 
je také vlastníkem několika patentů, 
užitých vzorů a certifikátů.

ROBE lighting

Prostorový design, scénografie a světla 
jdou ruku v ruce, a to především v pří-
padě firmy ROBE lighting, která sídlí ve 
Valašském Meziříčí. Tato inovativní fir-
ma navrhuje a produkuje vysoce kvalitní 
pohyblivé a digitální osvětlení.

Robe lighting už obrazili nejedno hu-
dební turné, pod jejich reflektory vy-
stupovaly hvězdy jako Lady Gaga, Ro-
lling Stones, AC/DC či Madonna. Jejich 
světla můžete najít nejenom na stagích, 
ale i v koncertních halách a televizních 
studiích po celém světě napříč všemi 
kontinenty. Robe se zaměřuje na navr-
hování funkčního designu a výrobu kva-
litních produktů využívajících nejnověj-
ších technologií, které splňují kreativní, 
technické a praktické požadavky široké 
škály uživatelů a investorů.

Zlín je v  českých podmínkách jedno-
značně unikát. Takovou kumulaci firem, 
které se věnují designu, jinde nenajde-
te. Zda za to stále může duch Bati nebo 
shoda náhod, těžko říct. To, že můžeme 
být na Zlín pyšní, je každopádně jistota.
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Představujeme
Marii Ninu
Václavkovou

↖
Spodní měkkou podrážku 

by Maria Nina chtěla v budoucnu 
nahradit pěnou vyrobenou z řasy algae

Foto: Shotby.us
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↙
Offcuts

Foto: Shotby.us

Myslí nadčasově, vyrábí zodpovědně 
a miluje minimalismus. I když na 
Designbloku vystavovala poprvé, její 
kolekce bot Offcuts získala cenu Nejlepší 
novinka designéra. Popovídali jsme si o její 
lásce k botám, zkušenostech z Paříže a taky 
o tom, jak je podle ní vnímána autorská 
móda v České republice.

Shoda
názorů

Jaký byl letošní Designblok?
MARIA NINA: Možnost poprvé být sama za sebe na De-
signbloku byla pro mne jedinečná a důležitá. Bylo to ale taky 
hrozně náročné. Pořád tam být v tak intenzivní interakci. 
Lidé ale byli otevření a opravdu je to zajímalo, nejen vizualita, 
ale i koncept celého projektu a jeho udržitelné aspekty. Bylo 
skvělé mít možnost se setkat s takovou spoustou různých 
lidí. Překvapily mě i pozitivní reakce lidí ve starším věku.

Oceněná
skládačka

Zvítězila jsi v kategorii Nejlepší novinka designéra.
Jaká byla tvoje reakce a o jakou novinku se jedná?

MARIA NINA: Vůbec jsem to netušila a opravdu nečekala, 
že vyhraju. Dost mě to překvapilo a samozřejmě potěšilo. 
Mou novinkou je kolekce šesti modelů bot, zvaná OffCuts. 
Fungují jako taková mechanická skládačka, jednotlivé části 
boty se díky tomu dají opravit nebo vyměnit a tím prodlou-
žit její životnost. 
Vršek boty je tvořen veganskou alternativou kůže, která pů-
sobí jako semiš, je prodyšná a odolná. Podrážka je z přírodní 
gumy, čistého kaučuku. Oba tyto materiály pochází z Itálie. 
A část boty tvoří EVA pěna. Konceptem celé kolekce bylo 
hledání koncepčních, konstrukčních a materiálových řešení 
designu obuvi, která by měla co nejmenší dopad na životní 
prostředí. Nedospěla jsem ale k žádnému jednoznačně ideál-
nímu univerzálnímu řešení. Projekt OffCuts je proto o snaze 
být co nejmíň špatná.

Rozložit
a recyklovat

Jak to myslíš?
MARIA NINA: Čim víc jsem se do problematiky udržitel-
nosti a všech jejích aspektů nořila, tím víc jsem zjišťovala, 
že by bylo pro planetu nejlepší neudělat vůbec žádné další 
boty. Naštěstí jsem se z této fáze dostala a uvědomila si, 

že neexistuje jedna správná cesta, jeden ideální materiál. 
Vždy je to o prioritách designéra, které aspekty jsou pro 
něj nejdůležitější.
Vývoj je rychlý, pořád vznikají nové a nové materiály, napří-
klad různé alternativy ke kůži na bakteriální nebo rostlinné 
bázi, které ale zatím často nemají ideální vlastnosti pro běž-
né použití a jsou teprve ve vývoji. Za poslední roky se vyno-
řilo spoustu nových materiálu, které ale nejsou dosažitelné 
pro nás, malé designéry, ale spíš pro velké značky.
Nakonec jsem se rozhodla OffCuts založit na principu sklá-
dačky, kdy jsou jednotlivéta části boty spojené mechanicky, 
tedy bez použití lepidel. Právě ty jsou často důvodem, proč, 
i když je produkt vyroben z recyklovatelných materiálů, se 
na konci svého cyklu recyklovat nedá. Jednotlivé části od 
sebe nejdou oddělit a není možné materiál jako surovinu dál 
využít nebo dochází k jeho downcyklaci.
OffCuts umožnují vyměnit ochozenou podrážku za novou 
a celá bota jde pak rozebrat na jednotlivé typy materiálů, 
které je díky tomu možné zrecyklovat. Minimalizuje se tak 
vznik odpadu a materiál víceméně zůstává součástí kolo-
běhu surovin. 

Podrážka
z řas

A jaká budoucnost OffCuts čeká,
plánuješ je distribuovat?

MARIA NINA: Mám to v plánu. Potřebuju najít výrobce 
a otestovat je, doladit anatomicky. EVA pěnu bych chtěla 
v budoucnu nahradit takzvanou bloomfoam, která je ze 30 %  
vyrobena z řasy algae. Je přede mnou ještě dlouhá cesta, ve 
které ale určitě chci pokračovat.

Láska
navždy

V minulosti jsi vyráběla kromě bot i kabelky nebo
pokrývky hlavy. Proč jsi se zase vrátila k botám?

MARIA NINA: Baví mě nejvíc, ráda navrhuji i čepice a ka-
belky, ale boty jsou taková láska navždy. Patří někam mezi 

P
et

ra
 K

rc
h

o
vá

 1
9

 1
1 

2
0

18
Fe

n
o

m
én

 E
ko

lo
g

ie



P
et

ra
 K

rc
h

o
vá

 1
9

 1
1 

2
0

18
Fe

n
o

m
én

 E
ko

lo
g

ie
↙

Jenom nazout 
a jít

Foto: Shotby.us

design, módu a objekt. Zároveň mají vysoké nároky na funkč-
nost, existuje hodně aspektů, na které se musí myslet. Je to 
pokaždé výzva. Proto jsem je ale šla studovat.

Úspěch
za mořem

Jeden model tvých bot byl oceněn speciálně.
Jak se Rectangle shoes dostaly

do Metropolitního muzea v New Yorku?
MARIA NINA: Já pořádně ani nevím. V roce 2013 jsem s nimi 
vyhrála Talent designu ve Zlíně. Tato soutěž měla velmi kva-
litní propagaci a o botách se proto začalo rychle psát. Objevil 
se článek na Dezeenu nebo britském Daily Mailu a všude mož-
ně. Tak se o nich asi dozvědělo i Metropolitní muzeum a na-
psali do Plzně, že o ně mají zájem. Měla jsem ohromnou radost.

 
Praktická

zkušenost
Máš za sebou bakalářské studium na Fakultě designu 

a umění v Plzni a diplomovou práci Offcuts
pod taktovkou Evy Eisler jsi obhájila letos na UMPRUM

v Praze. Kde jsi získala další zkušenosti?
MARIA NINA: V roce 2016 jsem byla na stáži v Atelier du 
Sartel v Paříži. Toto designové studio má hodně různoro-
dých klientů, pro které navrhují boty nebo kabelky. Jsou 
schopni jim zajistit vše od návrhu, přes materiály, až po vý-
robu. Ve studiu si ale třeba nevyráběli žádné makety, které 
naopak já ke své práci potřebuji, všechno se rovnou kreslilo. 
A tak jsem si dělala pro sebe trojrozměrné modely aspoň 
z papíru. Ale bylo skvělé, že jsem viděla celý proces a se-
známila se se všemi kroky, od prvních moodboardů, přes 
prototypy, až k samotnému výsledku.

Cenné
know-how

A pomohlo ti to nějak?
MARIA NINA: Určitě. Naučili mě, jak to vypadá v praxi. Teď 
jsem na stáži u německé značky ekn footwear, která dělá 
minimalistické ekologické tenisky. A protože jejich designéři 
jsou z různých koutů Evropy a pracují na dálku, je i moje stáž 
takový home office. Právě díky předešlé zkušenosti vím, jak 
to v designérském studiu chodí a co se ode mne očekává. 
Kromě toho také dělám instalace do výloh prodejny Queens. 
Je to taková malá scénografie, kde mám naprosto volnou 
ruku a svobodu.

Oblíbenci
Který z tvých návrhů je ti nejvíce blízký?

MARIA NINA: Rectangle shoes, které jsou v New Yorku, 
a teď tenhle projekt OffCuts. Hodně mě zajímá japonská 
estetika, na kterou nahlížím i  filozoficky, což se promítlo 
i v nich. Chtěla jsem zapojit i západní dokonalou krásu, kte-
rou mám jako perfekcionista v sobě zakořeněnou taky.
Japonci jsou zas schopni vnímat věci kolem sebe ve smys-
lu wabi-sabi a nedokonalosti, což má také pozitivní dopad 
na ekologickou linku. Když budeme milovat věci s chybami,  

nebudeme mít potřebu pořád kupovat další. V kolekci Off-
cuts jsem se snažila propojit tyto dva vizuální kódy. Proto 
jsou části bot otesané a okousané, nebude na nich vidět 
stáří. Kontrastem proti těmto částem jsou zas ty hyperpre-
cizně strojově vyřezané.

Obava
investovat

Jaký mají podle tebe Češi vztah k módě?
MARIA NINA: Myslí si, že designérská móda patří jenom na 
červený koberec, a že mimo ní existují jenom oděvní řetězce. 
Neuvědomují si, že autorská móda může mít i podobu věcí na 
každodenní nošení. Také nejsou zvyklí do módy investovat. 
Tričko za tisíc korun určitě vydrží déle, než to, co koupí za 
cenu oběda. Přesto si raději pravidelně kupují nové. Na dlou-
hou dobu byl u nás přerušen vývoj a trh toho moc nenabízel.
To ale taky na druhou stranu způsobilo, že naše maminky umí 
šít a naučily se kreativitě. Co si neušily, to neměly. A když 
přišla devadesátá léta, nabídka se rapidně rozšířila a ony si 
to mohly dovolit, užívaly si nakupování. Dnes je třeba si při-
znat, že náš konzumní způsob života není úplně v pořádku.

Střední
cesta

Cítíš nějaké zlepšení?
MARIA NINA: Ano, ale nevím, jestli to není jenom v mé bub-
lině. Někde to ale začít musí. Začínáme přemýšlet nad jídlem, 
tak se to snad posune i do oblasti módy. V Paříži například 
investují běžní lidé víc na úkor kvantity a v šatníku tak mají 
jenom jednu nebo dvě kvalitní kabelky. U nás se nakupují buď 
hrozně levné věci, nebo ty bizarnější značkové. Nemáme 
tady ten prostředek kompromisu. Určitě se to ale zlepšuje, 
což jsem cítila i na Designbloku.

Když už není
co odebrat

Když se na závěr vrátíme k tvým návrhům,
co je podle tebe dělá jedinečnými?

MARIA NINA: Asi mám své vnitřní vizuální kódy, které ale 
nejdou úplně poznat. Snažím se dělat vše co nejčistší. V pu-
bertě jsem dělala hodně barevné a divoké věci. Postupem 
času jsem ale došla k jednodušším formám a své návrhy se 
snažím pokaždé očesat co nejvíc. Je pro mě důležité, aby 
jednotlivé prvky měly svou funkci, a nebyly tam bez účelu.
Saint-Exupéry řekl, že dokonalost nenastává tehdy, když už 
není co přidat, ale když už není co odebrat. To je moje ces-
ta, která ale samozřejmě není ta jediná správná. V každé 
mé práci je nějaký příběh, který jí pomáhal vznikat, ale to 
je taková spíš osobní záležitost pro mě samotnou, která mi 
pomáhá při práci. Výsledný produkt pak mluví sám za sebe, 
může to z něj být cítit, nebo nemusí.
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Najbrt 
změní 

tvář 
Národní 
galerie

Zvítězilo  
v transparentní 

soutěži  
a porazilo 

nejlepší studia 
v oboru

Cílem soutěže bylo najít vizuální identitu, která Národní ga-
lerii zpřístupní široké veřejnosti atraktivní, současnou a vý-
raznou vizuální komunikací. Vyzvané soutěže se zúčastnilo 
devět grafických studií, do druhého kola společně se Stu-
diem Najbrt postoupila studia Side2 (2. místo) a Heyduk, 
Musil & Strnad (3. místo).

Na druhý 
pokus

Cestu k nové vizuální identitě zahájila Národní galerie už 
v roce 2015, kdy uspořádala otevřenou soutěž, kterou bez 
udání důvodu po odevzdání prací zrušila, za což sklidila kri-
tiku designérské obce.

O dva roky později nový tým Sekce prezentace, marketingu 
a komunikace NGP oslovil CZECHDESIGN a společně za-
hájili intenzivní přípravu nové, tentokrát vyzvané soutěže. 
Spolupráce začala pečlivou přípravou zadání pro designéry. 
To mimo jiné formulovalo cíl nové vizuální identity, definovalo 
nový název a zkratku, kterou bude galerie v komunikaci po-
užívat (nově Národní galerie Praha — NGP, místo Národní 
galerie v Praze — NG) a stanovilo požadavky, které má nová 
identita splňovat. Designéři tak měli ke své práci všechny 
potřebné informace.

„Jsme rádi, že Národní galerie Praha jde příkladem ostat-
ním veřejným institucím a  došla k  nové vizuální identitě 
férovou a  transparentní cestou. Výsledek soutěže jistě 
vzbudí vzrušené diskuze o  tom, jak se mají instituce ke 
kvalitnímu návrhu dostat. Národní galerie vyzvala studia 
z nejlepších a odborná porota rozhodla o výsledku. Soutěž 
je přínosem pro všechny zúčastněné strany — splnila cíle 
a očekávání Národní galerie, designérům nastavila férové 
podmínky a adekvátní finanční ohodnocení včetně skicov-
ného v 1. kole soutěže,“ říká k soutěži Jana Vinšová, mana-
žerka CZECHDESIGN.

Otevřená 
instituce

Nejzásadnějším požadavkem bylo, aby nová identita komu-
nikovala galerii jako živou a otevřenou instituci, přátelskou 
a příjemnou k návštěvníkům, tedy aby byl znatelný posun od 
velké nepřístupné instituce, kterou symbolizuje dosavadní 
logo se znakem lva.

„Nová grafická identita a její postupná implementace do veš-
keré vizuální komunikace Národní galerie Praha je dalším 
krokem v otevírání se široké veřejnosti. Naší dlouhodobou 
ambicí je posilovat roli Národní galerie nejen u nás, ale i v za-
hraničí — z tohoto důvodu nové logo pracuje se zkratkou 
NGP — Národní galerie Praha, která akcentuje její unikátní 
lokaci a nezaměnitelnost s jinými světovými národními gale-
riemi,“ vysvětluje Jiří Fajt, generální ředitel NGP.

Národní galerie 
Praha našla díky 

designérské 
soutěži, kterou 

pro ni zorganizoval 
CZECHDESIGN, 

partnera pro 
realizaci nové 

vizuální identity. 
V konkurenci 9 

předních českých 
studií zvítězilo 

svým komplexně 
zpracovaným 

návrhem Studio 
Najbrt. 
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Do soutěžního procesu byli kromě zástupců NGP od za-
čátku zapojeni externí nezávislí odborníci z řad grafických 
designérů, kteří se podíleli na zadání soutěže a hodnocení 
došlých návrhů v prvním i ve druhém kole soutěže: art di-
rector a grafický designér Alan Záruba, grafická designér-
ka a pedagožka ZČU v Plzni Kristina Fišerová a typograf 
a pedagog UMPRUM Tomáš Brousil.

„Návrh Studia Najbrt vnímáme jako komplexní systém ko-
munikace, který nabízí flexibilitu a zároveň jedinečnou vi-
zuální identitu. Logo NGP otevírá prostor pro práci se 
všemi typy sdělení — textovým, obrazovým i audiovizuálním 
a umožňuje prezentaci širokého spektra aktivit a umění od 
starověku po současnost,“ komentuje vítězný návrh odbor-
ná porota. Na návrhu ocenila zejména potenciál atraktivní 
online komunikace a citlivý a nápaditý přístup k označení 
budov NGP.

9 
soutěžících

Studio Najbrt, vítěz soutěže, se stane autorem vizuální iden- 
tity Národní galerie Praha a získá zakázku na zpracování 
komplexního grafického manuálu v hodnotě 1.300.000 Kč,  
v jejímž rámci bude v průběhu následujícího roku postupně 
implementována nová vizuální identita do všech komunikač-
ních kanálů NGP.

Ve 2. kole soutěže studio soupeřilo s návrhem studia Side2, 
které získalo 2. místo s odměnou ve výši 60.000 Kč, a návr-
hem studia Heyduk, Musil & Strnad, který skončil na 3. místě  
s odměnou ve výši 50.000 Kč.

V 1. kole se utkali s dalšími 6 vyzvanými studii a grafickými 
designéry: BREISKY, Dynamo Design, Laboratoř Petra Ba-
báka, Markéta Steinert a Adam Uchytil, Studio Petrohrad 
a Symbiont. Všichni účastníci za své soutěžní práce obdrželi 
skicovné ve výši 30.000 Kč. Studio 20YY Designers, které 
bylo také mezi vyzvanými účastníky, svůj návrh do soutěže 
neodevzdalo.

Vítězné 
Studio Najbrt 

Studio Najbrt v soutěži předložilo návrh,  
který je výsledkem spolupráce následujícího týmu: 

Artdirection: Aleš Najbrt, Zuzana Lednická
Design: Martin Vácha, Andrea Vacovská
Music & Webdesign: Michael Dolejš 
3D, Animation and cut: Zdeněk Trinkewitz

Studio vytváří vizuální identity českým institucím i firmám 
od roku 1994. Z mnoha realizací zmiňme dlouholetou spo-
lupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, 
skupinou Ambiente, vizuální identitu galerie DOX, Bota-
nické zahrady Praha, Masarykovy Univerzity, loga měst  
Hl. m. Prahy, Ostravy nebo Valašského Meziříčí.

Prostor 
pro umění

Nový vizuální styl Národní galerie Praha je založen na 
výrazném logu. Podstata loga vychází ze smyslu a poslá-
ní Národní galerie — prezentace a prostoru pro umění. 
Litera P (Praha) je posunuta do druhé řádky, čímž je 
logicky oddělena a akcentována, stejně jako slovo Pra-
ha v nezkrácené verzi této značky.

Nové logo instituce vymezuje prostor ve tvaru obdél-
níku, který nabízí škálu využití — od představení vý-
tvarných děl napříč sbírkami NGP přes audiovizuální 
prezentaci až po umístění textu.

Základním písmem vizuální identity je Untitled Sans 
od Klim Type Foundry. Pro vizuální styl jsou použity 
především verzálky v návaznosti na logotyp NGP, 
jehož litery z tohoto písma vycházejí. Jako doplň-
kové písmo bylo vybráno patkové písmo Untitled 
Serif ze stejné písmové rodiny.

Výstava

Společně s vyhlášením výsledků byla 3. května 
ve Veletržním paláci zahájena výstava všech 
soutěžních návrhů. Volně přístupná bude den-
ně od 9.30 do 22.00 v prostoru Café Jedna 
až do 3. června.
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↑↑
Studio Najbrt, 

Nová vizuální identita 
Národní galerie Praha

Foto: Studio Najbrt



↑
Studio Najbrt, 

Nová vizuální identita 
Národní galerie Praha

Foto: Studio Najbrt

Vedle galerie 
DOX, MFF Karlovy 
Vary nebo České 
filharmonie si tak 
Studio Najbrt
na konto připisuje 
vizuální identitu 
další významné 
kulturní instituce.
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Rozhodly 
se vzkřísit

české tradice  
a vrátit jim lesk. 

Představujeme 
projekt Óda

↘
Štokrle Óda
Foto: Johana 
Němečková

Fe
n

o
m

én
 N

áv
ra

t 
k

 t
ra

d
ic

ím



↙
Keramika Óda

Foto: Johana 
Němečková
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Cílem dvojice designérek je zachovat 
stará česká řemesla a vrátit jim lesk. 
„Namísto dohánění nejnovějších tren-
dů se naopak otáčíme a pomalu navra-
címe zpátky k tomu, co už tu dávno 
bylo. Hledáme ověřené principy sta-
rých forem a s rozvahou je přibližu-
jeme současné estetice, abychom je 
navrátily tam, kam vždycky patřily,“  
přibližují mladé návrhářky svůj koncept.

Část projektu je inspirovaná chod-
skou keramikou, typickou svým bílým 
podkladem a stylizovanými barevnými 
květy. Pestré barvy dekoru však dívky 
převedly pouze do bílé, čímž vzor zís-
kal reliéfní vzhled. Keramika díky tomu 
působí „čistějším“ dojmem a více se při-
bližuje současným trendům. Designér-
ky kvůli keramice vyrazily do malebné 
vesničky v Pošumaví, v níž má svoji dílnu 
paní Korečková, pravá vyučená malíř-
ka chodské keramiky. Snahou je vrátit 
chodskou keramiku tam, kam patří � do  
domácností! Pozor, pokud chcete ob-
jevit celou krásu bíle malovaného hr-
nečku Óda, musíte jej sevřít v rukách 
a pozorně se dívat. Teprve tehdy vy-
nikne jemný vzor.

Dívky zaujal také tradiční modrotisk. 
Tato tkanina byla původním krojovým 

materiálem, jenž později získal oblibu 
v podobě textilních bytových doplňků. 
Modrotisk je charakteristický svým 
pravidelným opakováním vzorů. I tady 
dochází k  inovativnímu porušení pra-
videl, kdy je bílý potisk rozpuštěn na 
látce tak, že působí dojmem nahodilos-
ti: „Rozpustily jsme body v náhodnou 
abstrahovanou mlhovinu, která je pro 
nás tajemná, ale určitým způsobem 
uklidňující a nostalgická.“

Designérky spolupracovaly s modrotis-
kařskou dílnou ve Strážnici, jež má více 
než stoletou tradici. Jedná se o ruč-
ní práci, která se téměř neliší od doby 
před sto lety. Některé staré formy pou-
žívají ve Strážnici dodnes. Rodinná díl-
na samozřejmě uplatňuje klasické regi-
onální vzory, ale tvořila také společně 
s návrháři ÚLUVu. V dnešní době se díl-
na může pochlubit spoluprací s přední-
mi českými módními návrháři.

Návrat ke kořenům v odívání je na čes-
ké scéně spjatý se jménem designérky 
Alice Klouzkové, která v kolekci HERI-
TAGE vytvořila modely právě z modro-
tisku. Alice používá materiály od před-
ních českých výrobců, jako je právě 
dílna ve Strážnici.

Renesance se dočkal díky Ódě i oblí-
bený kus nábytku našich prababiček-
-štokrle. K  tomu klasickému přibyla 
malá lavice. Jedná se o plně funkční kus 
sedacího nábytku. Díky zjemnění truh-
lářských spojů je štokrle snadno roz-
kládací. Štokrle vzniklo přímo v dílně 
na pražské UMPRUM. „Působí na nás 
jako takový univerzální pomocník, který 
v současném čistém interiéru tak nějak 
chybí,“  chválí si autorky svůj nápad.

Výsledné produkty byly k vidění na De-
signbloku 2017, k jehož příležitosti vy-
daly mladé designérky i vlastní noviny. 
Projekt Óda se bude nadále rozvíjet, 
příště se zaměří na sklářské dílny. 

Projekt Óda můžete sledovat  
na: odanadoma.cz

Óda je projekt dvou studentek UMPRUM, 
Johany Němečkové a Barbory Vildové, 

z Ateliéru designu nábytku a interiéru, který 
se obrací k českému folklóru. Generacemi 

prověřená řemeslná tradice se vrací v nové 
formě odpovídající estetickému cítění 

moderního člověka. Óda přichází,  
aby s pokornou drzostí narušila tradici,  

aby mohla být udržena.
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↑
Šaldorfský Kravák

Foto: Cocoon.cz

↑
Kořínek

Foto: Pergamen.sk

↑
Hort VOC

Foto: Vinohort.cz
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↑
Kolekce vín Keramika

Foto: Pergamen.sk

↑
Odrůdová vína Arte Vini

Foto: Artevini.cz

V  článku z  minulého roku jsme vám 
představili pět vinařství, kde kvalita 
obalu lahví výrazně zaostávala za kva-
litou jejich obsahu. Tentokrát jsme to 
vzali z  druhého konce a  vybrali pro 
vás šest etiket, které díky spolupráci 
s grafickými designéry vaši pozornost 
upoutají.

Šaldorfský 
Kravák

Vinaři ze sdružení Šaldorfských skle-
pů se shodli nejenom na přísných pra-
vidlech pro výrobu tohoto vína, ale 
taktéž na podobě výsledné etikety. 
Pro návrh si vybrali designéry ze studia 
Cocoon Praha, kteří dostali při tvorbě 
volnou ruku. Vznikla tak minimalistická 
etiketa, které dominuje název prove-
dený v černém bezpatkovém písmu se 
symbolem krávy v  měděném odstínu. 
Vrstevnatost oblasti ukrývající mnoho 
chodbiček a vinných sklípků se na eti-
ketu povedlo přenést v podobě meta-
lických linek.

Pozdravy 
z národního 

parku
Vinařství Trávníček & Kořínek při-
stoupilo k  obalovému designu svých 
lahví tím nejlepším možným způsobem. 
Ke spolupráci oslovili renomované gra-
fické studio Pergamen ze Slovenska 
a  ocenění na sebe nenechala dlouho 
čekat. Mohou se tak pochlubit Red 
Dot Award 2015 a Pentaward 2015 za 
etikety, jimž vévodí ilustrace zvířat ži-
jících v oblasti Podyjí, odkud pocházejí 
i hrozny vína. Studio taktéž navrhlo po-
vedené logo vinařství ve tvaru kořenu, 
kde se umně skrývají písmena K a T.

Kolekce vín 
Hort VOC

O  vinaři Jiřím Hortovi se mluví jako 
o inovátorovi vinařského řemesla a po-
doba jeho vín to jen potvrzuje. Plas-
tové etikety nesou výrazný logotyp 
v  různých barvách, doplněný o krát-
ký popis chuti dané odrůdy. Tmavé 
lahve skvěle kontrastují s průhlednou 
etiketou a umocňují exkluzivní vzhled.
Písmeno O je navíc šikovně využito ke 
zvýraznění ročníku. Lahve jsou taktéž 
opatřeny skleněnými uzávěry Vinolok 
od firmy Preciosa.

Odrůdová 
vína 

Arte Vini
Sdružení vinařů Arte Vini nás baví. 
Pro svoji řadu odrůdových vín zvolilo 
barevné, štětcem psané, dvoupísmenné 
zkratky vinných odrůd — PÁ jako Pála-
va, FR jako Frankovka, CH jako Char-
donnay atd. Vzniklé symboly jsou lehce 
čitelné, na bílém pozadí působí vkusně 
a hravě a  jsou pouze doplněny logem 
vinařství a názvem odrůdy. Svěží změna 
do regálu.

Špalkovo 
Zweigeltrebe

Vinařství Špalek spolupracuje s  gra-
fickými designéry již mnoho let. A  je-
jich úsilí nese ovoce. My pro vás vybrali 
etiketu, která vznikla již v roce 2012.
Jednoduché logo rozevřeného špalku, 
který pro vinařství navrhl designér Jin-
dřich Dušek, je zde použito jako hlavní 
motiv a tvar přední části etikety. Ta je 
nápaditě doplněna o klín ve tvaru kapky.  

Nám spíše evokuje podobu „pinu“ ty-
pického pro mapové portály a aplikace. 
Barva klínku navíc indikuje, že se jedná 
o červené víno. Čistá a elegantní práce.

Kolekce vín 
Keramika

Vinařství Skoupil taktéž využilo obalo-
vých zkušeností studia Pergamen a to 
hned pro podobu dvou různých etiket. 
My pro vás vybrali tu jednodušší, kte-
rá se nám zdála být i čitelnější. Hlavním 
motivem jsou reliéfní linky v horní čás-
ti etikety, odkazující na keramické am-
fory nalezené v archeologické lokalitě 
u Velkých Bílovic. Zbytek obalu dotváří 
malým písmem vyznačený ročník, odrů-
da a oblast a ve spodní části povedené 
logo vinařství. Obal s příběhem se nám 
zamlouvá.

Mezi záplavou ornamentálně zdobe-
ných etiket s kresbami kopců, zámeč-
ků či vinic vás zmíněné designy upoutají 
na první pohled. A ruku na srdce, kdo 
z nás nikdy nevybíral víno také podle 
vzhledu. Ať už kvůli nekonečné nabíd-
ce, ve spěchu či jako dárek.

Česká vinařství se oproti svým zahra-
ničním konkurentům sice drží spíše při 
zemi a opravdu výjimečných etiket je 
jako šafránu, nic to ale nemění na faktu, 
že počet vinařství, která s designéry 
spolupracují, roste. A my z toho máme 
samozřejmě radost.

Vsadili na design: Šestice vín z Česka,  
které vás zaujmou na první pohled
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40 000

117 %
nárůst fanoušků

na facebooku

nárůst počtu čtenářů o 117,36 %
z 509 444 na 1 107 308

čtenářsky nejúspěšnější den v roce 2018
počet čtenářů: 7 764

čtenářsky nejméně úspěšný den v roce 2018 8. 7. 2018
počet čtenářů: 895

03.05.18

08.07.18

srovnání 2013 (založení magazínu)
vs. 2018

dařilo a nedařilo
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Když se spojí 
design a káva.  

5 nových 
pražských kaváren,  

ve kterých je 
radost pít
Olga Fraitová, 12. 02. 2018

17 988 zobrazení

Kdo letos usedne 
na designérský 
trůn? Nominace 

na ceny Czech 
Grand Design jsou 

zveřejněny
Veronika Pařízková, 23. 01. 2018

6 558 zobrazení

Ráj amatérů:  
Proč jsou 

festivalové plakáty 
ostudou českého 

grafického 
designu?

Kristina Fišerová, 02. 08. 2018
7 835 zobrazení

Studio Najbrt 
změní tvář Národní 

galerie. Zvítězilo 
v transparentní soutěži 

a porazilo nejlepší 
studia v oboru

Kamila Matoušková, 03. 05. 2018
6 203 zobrazení

Ustláno na designu. 
Kde najdete 

nejhezčí české 
hotely, které mají 
design na prvním 

místě
Barbora Formánková, 08. 01. 2018

4 614 zobrazení

Na dovolenou do 
české přírody: 

Vybrali jsme  
10 kempů 

a chatiček, kde se 
vám bude líbit

Ester Kyselková, 12. 07. 2018
8 629 zobrazení

Houpací prkno jako 
hračka, balanční 

pomůcka i kus 
nábytku. Proč ho 

dětem pořídit  
a od koho?

Šárka Kobrynová, 26. 01. 2018
6 244 zobrazení

Brno je opět 
na špici. Kdo 

mu navrací 
kavárenskou 

slávu z dob první 
republiky?
Ester Kyselková, 09. 05. 2018

7 453 zobrazení

Známe nominace  
na Nejkrásnější 

knihu roku. 
Vyhraje mladá 

krev nebo stará 
garda?

Veronika Pařízková, 14. 02. 2018
6 102 zobrazení

A vítězem 
se stává... 

Deset nejlepších
počinů dvacátého

Designbloku
Olga Fraitová, 27. 10. 2018

4 360 zobrazení



↙
Vítězný návrh naší soutěže

Městská divadla pražská
autor: Ondřej Zámiš,

Roman Černohous
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“Komu, jak a proč pomáhá naše 
služba design poradenství?”

Co je cílem našeho design poradenství? 
Přivádět na svět kvalitní design. Když 
mluvíme o  kvalitě, rozhodně nemáme 
na mysli jen estetickou úroveň. Snaží-
me se razit cestu designu, který mění 
každodenní život k lepšímu. Je snadné 
představit si to třeba na zdravotních 
pomůckách pro nemocné či postiže-
né, které když jsou správně navržené, 
umožňují mnohem kvalitnější život svým 
uživatelům. Náročnější je ale vidět ten 
přínos u grafiky. Má nové logo, vizuální 
identita nebo obal produktu sílu změ-
nit něco k lepšímu ve společnosti nebo 
v životě jednotlivce? Věřím, že ano, jen 
se to děje mnohem víc na podvědomé 
úrovni. Síla grafiky je o to větší, že nás 
obklopuje všude a celý den — v médi-
ích, na ulici, v obchodě, na produktech, 
ve škole, v práci...

Lepší design 
pro všechny

Ač bychom moc rádi pomáhali na svět 
těm zmiňovaným zdravotním pomůckám 
nebo hledali metodami design thinkin-
gu lepší řešení veřejných služeb ( jako 
třeba komunikace s  úřady, zdravotní 
péče), takových zadání v Česku zatím 
mnoho není. Třeba se letos najde nějaký 
osvícený ředitel nemocnice, knihovny, 
muzea nebo dětské školy, který si uvě-
domuje možnosti zkvalitnění poskyto-
vaných služeb — nejste to právě vy?

Loňský rok byl pro nás z hlediska po-
radenství rekordní — realizovali jsme 
19 projektů pro soukromé i veřejné za-
davatele. Do vyzvaných soutěží jsme 
zapojili desítky českých designérů, do 
našich otevřených soutěží se přihlásily 
skoro 2 tisíce účastníků. Rostoucí zá-
jem o naše služby potvrzuje to, že spo-
lupráce firem/institucí a designérů je 
tak komplexní a  složitá, že se to bez 
prostředníka často neobejde. Většina 
veřejných zadavatelů se na nás obrátila 
až poté, co si sami vyzkoušeli zorgani-
zovat designérskou soutěž a skončilo 
to propadákem (Národní galerie, Ná-
rodní muzeum, Liberec...). 

Pomoc od A do Z

V čem naše služby spočívají? Zadava-
tele provedeme celým procesem sou-
těže, kterou nastavíme tak, abychom 
maximalizovali šanci na úspěch. Pro 
designéry se snažíme zajistit férové 
podmínky, co nejmenší bariéry a zjed-
nodušení spolupráce díky naší facilitaci 
celého kreativního procesu. Jsme tak 
určitým můstkem mezi dvěma světy.

Komu jsme 
pomohli?

Tím nejviditelnějším loňským projektem 
byla soutěž na novou vizuální identitu 
Národní galerie v Praze. Zajímavost té-
matu pro média a zřejmě i pro veřejnost 
tkvěla ve 2 bodech. Prvním byla cena. 
Pro novináře, natožpak pro širokou ve-
řejnost, je cena „za logo“ neuvěřitelná, 
nepochopitelná a zkrátka jde o vyha-
zování peněz, v tomto případě veřej-
ných. To zjednodušení a  překroucení 
informace do novinového titulku “logo 
za milion” je něco, co se děje opakovaně 
a ještě jsme nenašli cestu, jak to změnit. 
Že jde o stovky a měsíce hodin práce 
týmu lidí a spoustu dalších nákladů, to 
nikoho nezajímá. A ta veřejná diskuze 
nás vrací k tomu zmiňovanému přínosu 
designu — je k němu adekvátní cena?

Druhá “kauza” loga Národní galerie spo-
čívala v podobnosti s dalšími existujícími 
logy, zejména s logem australské galerie 
z Perthu. Mediálně zajímavá kauza uti-
chla stejně rychle jako vzplála. Plagiát 
se nekonal, situace se uklidnila po pár 
dnech či týdnech. Bohužel v době, kdy 
je celý svět propojený a grafický design 
se dynamicky rozvíjí, už je těžko mož-
né přijít s návrhem, který by byl 100% 
původní a aspoň zdánlivě nepodobný 
něčemu existujícímu. 

Velkou radost mám i  z  rebrandingu 
Městských divadel pražských, kterým 
se s novým vedením a vizuálem vlila krev 
do žil. Náročná, ale nesmírně inspira-
tivní byla spolupráce s AVU, na jejímž 

zdárném konci je nový vizuální styl. 
Úžasnou zkušeností bylo pro nás pořá-
dání mezinárodní soutěže na 6 evrop- 
ských trzích pro Nescafé Azera s krás-
nými realizacemi napříč Evropou. Hrdý 
jsem také na 23. ročník legendární sou-
těže Model Young Package, o té si mů-
žete přečíst na dalších stránkách.

Věřím, že se v roce 2019 nadchne pro 
design ještě více firem a institucí. A přál 
bych si, aby realizovaly projekty, které 
budou mít jasný přínos a  přispějí tak 
k lepšímu obrazu designu u veřejnosti. 

11

1714

Naše výsledky

Kolik soutěží pořádal 
CZECHDESIGN?

11

Kolik designérů oslovil 
v napřímo vyzvaných nebo 

otevřených anonymních 
soutěžích?

1714

Kolik peněz celkem 
získali grafici 

na odměnách?
1 967 000 Kč

1 967 000

→
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Model Young Package:
Coffee Mania

Nescafé Azera: 
Taste of the City

Office Depot 
Nová vizuální identita 

a webové stránky Meteopress
Nová vizuální identita 

Národní galerie v Praze
Nová vizuální identita 

Městských divadel pražských
Nová vizuální identita 

Akademie výtvarných 
 umění v Praze

Orientační systém 
pro Národní muzeum

Grafické řešení 
stálých expozic  

Národního muzea 
Návrh kolekce 

zavazadel pro uživatele Apple
Soutěž na řešení interiéru 
předsálí a souvenir shopu  

České filharmonie  
v budově Rudolfina
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al “Nová grafická identita z dílny Studia Najbrt  
a její postupná implementace do veškeré vizuální 

komunikace Národní galerie Praha je dalším krokem 
v otevírání se široké veřejnosti. Díky spolupráci  

s CZECHDESIGN se nám v roce 2018 podařilo 
uspořádat kvalitní a férovou designérskou soutěž, 

z níž vzešel výsledek, s nímž jsme  
nadmíru spokojení.”

Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie Praha v letech 2014—2019

“Spolupráce s lidmi z CZECHDESIGNu byla pro 
AVU velice přínosná. Společné konzultace nad 

tématem vizuální identity instituce, metodologie 
a organizování myšlenkových a tvůrčích sezení 
a nakonec samotné hledání nejlepšího způsobu 

výběru grafických designérů a spřízněných 
specialistů byly věci, které bychom sami tak dobře 

nezvládli. Nový vizuál AVU je toho důkazem.” 
Tomáš Vaněk, rektor Akademie výtvarných umění v Praze

“Spolupráci s organizací CZECHDESIGN 
doporučujeme všem institucím, které uvažují 

o změně vizuální identity. Profesionální 
přístup, odborná znalost i zkušenosti 
pracovníků CZECHDESIGNu nám celý  

proces velmi ulehčily." 
Daniel Přibyl, ředitel Městských divadel pražských
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Model Young
Package

Do ročníku 2018 s  tématem Coffee 
Mania se zaregistrovalo 948 soutě-
žících z 61 zemí světa, dvou porot se 
zúčastnily na dvě desítky odborníků 
a na slavnostní vyhlášení přijely stov-
ky soutěžících i fanoušků z celého svě-
ta. Během večera konaného v Centru 
architektury a  městského plánování 
v Praze předala firma Model Obaly fi-
nanční ocenění v hodnotě 6 200 EUR 
výhercům z Česka, Slovenska, Polska 
a Tchaj-wanu. Mediální dopad se počí-
tá v milionech, hodnota značky je ale 
nevyčíslitelná.

To je Model Young Package, největší 
soutěž obalového packagingu na světě 
a největší soutěž, kterou CZECHDE-
SIGN pořádá.

V roce 2009 jsme vyhráli výběrové ří-
zení na organizátora soutěže pro me-
zinárodní společnost Model Obaly. Od 
té doby každý rok soutěž ve spolupráci 
se zadavatelem inovujeme, přibližujeme 
nové generaci mladých designérů, po-
souváme do dalších zemí světa a rozši-
řujeme ji i pro designéry profesionální.

Vizionářský
nápad

Projekt vyrostl z vizionářského nápa-
du firmy Model Obaly uspořádat sou-
těž pro nejmladší generaci designérů 
– studentů středních a vysokých škol, 
nabídnout jim materiály, se kterými 
firma pracuje (karton, hladká a vlnitá 
lepenka) a vyzvat je, ať přinesou své 
vlastní nápady na design obalů ve for-
mě prototypů. Soutěž se mnoho let 
jmenovala Mladý Obal a  soustředila 
se na Česko a Slovensko. Když dostal 
v projektu slovo CZECHDESIGN, sou-
těž vyrostla do několikanásobných roz-
měrů. Začali jsme ji více propagovat, 
dostali jsme se do zahraničních médií, 
otevřeli jsme ji účastníkům z  celého 
světa a  v  roce 2017 přejmenovali na 
Model Young Package, značku mezi-
národní a hrdou. 

Výherci jedné z kategorií mají jedineč-
nou možnost stáže v inovačním centru 
firmy, firma má díky soutěži příležitost 
využít nové nápady ve výrobě. Model 
Obaly díky soutěži buduje svou značku 
jako otevřenou, kreativní a inovativní.
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Dvojice Herrmann a Coufal

při vyhlašování vítěze
Foto: Jan Hromádko



Vymyslela kapsle, 
které se rozloží

Každý, kdo pije kávu a myslí na ekologii 
může zajásat. V letošním ročníku Model 
Young Package 2018, věnovaném obalům 
na kávu a všemu, co k přípravě a konzu-
maci kávy patří, vyhrál v hlavní katego-
rii převratný návrh na kompostovatelné 
kapsle. Autorka návrhu Veronika Janeč-
ková, která již v roce 2013 bodovala se 
Šperkem první pomoci a  v  roce 2016 
získala ocenění v této soutěži za hravý 
a inovativní obal na vodu "Drink Water – 
Play with a Bottle", přiblíží materiál a sa-
motný proces jeho vzniku.

Jak se nyní po vítězství cítíte, 
změnilo se něco ve vašem 

profesním životě?
VERONIKA: Vítězství v  soutěži mne 
přesvědčilo o tom, že to, co dělám, má 
smysl. Nečekala jsem tak vysoké ohod-
nocení v  obrovské konkurenci prací 
z  celého světa. O  to víc si úspěchu 
vážím. V profesním životě se prozatím 
žádné změny nekonají.

Čím jste se zabývala od posledního 
vítězství v Model Young Package 

v roce 2016? Věnujete se 
designu profesionálně?

VERONIKA: Věnovala jsem se práci 
v grafickém studiu, která mne však ne-
naplňovala. Designu jsem se nikdy profe-
sionálně nevěnovala, ale studovala jsem 
jej. Od října 2016 pracuji jako maminka 
na plný úvazek. Na design je o  něco 
méně času, na prvním místě stojí rodina. 
I přesto si čas na tvoření najdu a tak po 
večerech vznikají například komposto-
vatelné kávové kapsle.
Stále je mým snem věnovat se oba-
lovému designu i  v  profesním životě 
a doufám, že se mi to i díky soutěži spl-
ní. Myslím, že v této oblasti je stále co 
objevovat.

Ve starších rozhovorech uvádíte, 
že vás zajímá recyklovatelný materiál 

použitelný v obalovém designu, 
je to tedy hlavně papír nebo jiný 

specifický materiál, který 
zkoumáte pro jeho využití?

VERONIKA: Papír patří mezi má oblí-
bená média v jakékoliv podobě – od pa-
pírmaše až po lepenku. Nejde ale pouze 

o tento materiál. Zajímám se především 
o přírodu, plody, rostliny, rostlinná vlák-
na – o to, jak z nich vytvořit materiál, 
který by měl podobné či lepší vlastnosti, 
stejně jako papír. Chci přijít s řešením, 
které nezatíží životní prostředí, bude 
lehce dostupné a inovativní. Je to běh 
na dlouhou trať, ale ráda bych se tako-
vému výzkumu v budoucnu věnovala.

V hodnocení poroty je uvedeno, 
že kapsle jsou vyrobeny 

z „kuchyňského odpadu, přeměněného 
do nového materiálu, podobnému 

bioplastu". Lze dohledat 
informace, že bioplast není zrovna 

ekologickou náhradou za běžný plast.
Mohla byste prosím přiblížit z jakého 

materiálu je vyroben váš návrh na 
kapsle, konkrétně z čeho se skládá, 

není složitý na výrobu?
VERONIKA: V každém rozhovoru uvá-
dím, že se nejedná přímo o bioplast, jak 
ho známe. Při výrobě jsem použila pou-
ze podobnou technologii.
U klasického bioplastu je základní suro-
vinou kukuřice, brambory či obilniny – 
já jsem zvolila do základu recyklovanou 
papírovinu, která je doplněna o  další 
pojiva na přírodní bázi.
Snažila jsem se využít materiály, které 
bychom běžně odhodili do odpadu, ale 
přitom mají potenciál stát se novou su-
rovinou. Například kávová sedlina – po-
kud ji vyhodíme na kompost, obohatíme 
jej o draslík – proč tedy nevyužít kávo-
vý lógr na kompostovatelný materiál?
Výroba v domácích podmínkách trochu 
komplikovaná je, ale že by byla přímo 
složitá, to ne…

Tento materiál jste tedy navrhla 
sama? Jak vás to napadlo, kde jste 

hledala inspiraci?
VERONIKA: Na vysoké škole jsme měli 
přednášky zaměřené na materiály ve vý-
tvarné praxi. Kolega pracoval na semi-
nární práci, jejímž tématem byly právě 
bioplasty. Při prezentaci nám předsta-
vil bioplast, který vyrobil doma, v  ku-
chyni. Bylo to mé první setkání s no-
vým materiálem. Od té doby jsem se 
začala o tuto technologii zajímat. Ne 
o zpracování v běžném průmyslovém 

provozu, ale o to, jak vyrobit materiál 
doma z běžně dostupných surovin bez 
zbytečné chemie. Bylo náročné najít ty 
správné poměry surovin a ne vždy se 
dařilo podle představ. Inspirací se mi 
staly také ostatní biodegradabilní ma-
teriály, které již existují. Fascinoval mne 
vzhled těchto materiálů, spojení s příro-
dou. Chtěla jsem vytvořit něco podob-
ného, ale z vlastních surovin.

Jak dlouho jste
na návrhu pracovala?

VERONIKA: Pracovala jsem od zveřej-
nění zadání soutěže téměř až po dead-
line. Šlo přibližně o pět měsíců. Dlou-
ho jsem přemýšlela, jaký obal na téma 
„Coffee Mania" vyrobit. Chtěla jsem 
vymyslet něco jiného, originálního a ne-
známého. Nápad vyrobit kompostova-
telné kapsle přišel naprosto nečekaně.

Půjde váš návrh do výroby?
VERONIKA: Myslím, že snem každého 
designéra je, aby se jeho práce dostala 
k veřejnosti a neležela doma v šuplíku. 
Prozatím se jedná pouze o  prototyp 
materiálu a bylo by nutné ujít ještě kus 
cesty, aby byla výroba v běžném pro-
vozu reálná. Nebránila bych se spolu-
práci s dalšími designéry, technology či 
firmou, abychom nápad dotáhli až do 
zdárného konce.

Co byste vy vyzdvihla na svém 
návrhu, co se vám na něm nejvíce líbí?
VERONIKA: Především bych vyzdvihla 
vlastnosti nového materiálu. Dá se stále 
rozvíjet, doplňovat o nové ingredience, 
které by běžně skončily v odpadu. Má 
téměř neomezené možnosti tvarování 
– můžeme z něj vytvořit list papíru či 
prostorový objekt. Líbí se mi objevová-
ní nových kombinací a barev. Jednou je 
materiál měkký, jindy zase pevný. Někdy 
se lehce trhá, jindy zase láme. Různě 
voní. Mění se i struktury, hrubost.

Pijete kávu, a jak ji máte nejraději?
VERONIKA: Kávě jsem přišla na chuť 
teprve před třemi lety, ale velmi jsem si 
ji oblíbila. Nejraději ji piji ráno, z moka 
konvičky, ochucenou cukrem a mlékem, 
spolu s nějakou sladkou snídaní.
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Vítězný návrh Veroniky Janečkové  
v soutěži Mladý Obal

Foto: Tomáš Polák
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S myšlenkou platformy, která by dostá-
vala český design k veřejnosti, jsme si 
začali hrát už během roku 2015. Cíti-
li jsme, že se česká designérská scé-
na za poslední roky značně rozrost-
la o  řadu nadějných designérů, kteří 
sklízí úspěch nejen na domácí půdě, 
ale i v zahraničí a při naší každodenní 
spolupráci s nimi jsme si uvědomili, co 
potřebují nejvíce — aby se jejich práce 
také prodávala. Zda nás šestý designo-
vý smysl neklame jsme si tehdy rovnou 
otestovali v  rámci dvou prodejních  
pop-up projektů, které nám daly jasnou 
odpověď, že je opravdu vhodný oka-
mžik šlápnout do toho naplno a spus-
tit vlastní e-shop. A tak koncem roku 
2016 vzniklo naše online designové la-
hůdkářství.

Mílovými kroky 
vpřed

Od samotného spuštění sice neuběhla 
až tak dlouhá doba, ale posunuli jsme 
se mílovými kroky a další a další zku-
šenosti sbíráme každým dnem. Do na-
šeho (e-)SHOPu kontinuálně a kurá-
torsky vybíráme kvalitní design, ať už 
se jedná o autorskou práci nebo séri-
ovou výrobu, jež vzešla ze spolupráce 
s designérem. Začali jsme s desítkou 
designérů a  stovkou produktů, nyní 
je naše nabídka mnohonásobně vyš-
ší a  na výběr je ze stovky lokálních 
značek a takřka tisíce produktů. De-
signéři získali platformu k prezentaci 
své tvorby, veřejnost zase přehlednou 
a kvalitní nabídku současného české-
ho a sem tam i slovenského designu. 
Díky našemu e-shopu mohou designo-
vé výrobky putovat od tvůrců přímo 
k  jejich obdivovatelům a to až do 28 
evropských zemí. Pro ty, co online na-
kupování neholdují a raději se kochají 
českým designem osobně, máme dve-
ře otevřené v naší komorní galerii na 
Praze 1 ve Vojtěšské ulici, která je již 
více než 10 let nezávislou půdou čes-
kého designu.

Věřím, že v roce 2019 budeme nadále 
prohlubovat přátelské vztahy s našimi 
stálicemi, ale také, že nás nepřestane 
bavit objevovat nové talenty a s rados-
tí budeme jejich skvělou práci před-
stavovat široké veřejnosti a úspěšně 
ji šířit do všech domácností od Aše 
až po Bukovec. A ještě dál... třeba za 
hranice Schengenu. Troufám si tvrdit, 
že CZECHDESIGN svými prodejními, 
redakčními, výstavními a poradenský-
mi aktivitami plní funkci kulturně spole-
čenské organizace, takového českého 
centra současného designu, jakým byla 
na začátku 20. století Krásná jizba. 
Třeba není náhodou, že sídlila kousek 
od nás – v Myslíkově ulici.

Příběh našeho 
e-shopu

↑
KOMPLIC – limitovaná edice 50ks 

minimalistický městský batoh
CZECHDESIGN

2 490 Kč
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↑
Hedvábný olej na tělo

Smyssly
899 Kč

↑
Belted Pocket Bag Noir

PBG
3 790 Kč
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↑
Drop náhrdelník pozlacený střední 

(Ag 925/1000)
Eva Růžičková

3 290 Kč

↑
Náhrdelník COCOON SPIKE rhodium

Zorya
23 400 Kč

S
H
O
P

S
H
O
P



↑
04 Pleasure me — jasmine in jojoba oil 20 ml

ODIVI X NOBILIS TILIA
590 Kč

↑
Žižkovský vysílač — plakát

KRUH
190 Kč
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Co se nejvíc

124
zastupujeme 124 designérů

907
produktů

svým zaměřením jsme největší eshop  
s českým designem u nás

prodává?

za loňský rok jsme odbavili 4153 objednávek

CZECHDESIGN produkty, 
kdy se s nimi začalo 

a kolik jich celkem je...

Začalo se v roce 2017, kdy vznikly  
4 typy plecháčků: Lišky v lese, Hračky,  

Liščí masky, Best friends. A tři přáníčka. 

V roce 2018 se naše kolekce rozšířila  
o další dva plecháčky: Pokojovky a Houby 

a ve spolupráci s Kras vznikla limitovaná 
edice padesáti kusů batohu Komplic.  

Letos se už stihly zrodit talířky pokojovky 
a houby a další novinky v naší kolekci  

nás ještě čekají.

4153
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↑
Kožený náramek Ellipse MIDI

Mju.
1 900 Kč

Leather 
love/hate
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Galerie CZECHDESIGN se na 
dva měsíce proměnila v místo, 

kde se potkávali rozdílné 
materiály, produkty, přístupy, 

ale také designéři a jejich 
názory. Výstava s názvem 

LEATHER love/hate poukazovala 
na problematiku materiálů 

a nekonečný boj mezi zastánci 
kůže a koženky. 

3. 5.�29. 6. 2018

↑
Kožená kabelka ONE

Alžběta Dvořáková
15 000 Kč
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↑
Minka, zlaté prasátko

vánoční ozdoba
Foto: Pavel Klůs

Kolekce 
vánočních 

ozdob
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Ve spolupráci s českými 
designéry jsme od listopadu do 

prosince proměnili naši galerii 
na prostor vánoční inspirace 

podle toho správného voňavého 
receptu — trochu tradiční 

i trochu nové.

↑
Supergems

kolekce vánočních ozdob
Foto: Supergems1. 11.�23. 12. 2018



Představujeme vám náš CZECHDESIGN 
tým

Michaela
Holubec

Birtusová
design konzultantka

Mohla bys přiblížit, 
co přesně je náplní tvé práce 

v CZECHDESIGNu?
MICHAELA: Moje pozice Design konzultanta prakticky zna-
mená, že jsem projektový manažer a většinu času mám na 
starosti produkci soutěží. Pracuji zpravidla na komerčních 
projektech nebo zakázkách pro města. Když někomu, kdo 
se nepohybuje ve sféře designu, vysvětluji, co přesně dělám, 
přirovnávám svou práci k úloze překladatele. Svět designu si 
totiž se světy marketingu a veřejné správy mnohdy nerozumí.

Co je podle tebe na organizaci soutěží a tendrů 
nejkomplikovanější?

MICHAELA: Jednou z nejtěžších fází je podle mě proces 
vymýšlení pravidel, zapojujeme právníky, probíhá několik ko-
leček úprav. Nastavení pravidel má totiž významný vliv na to, 
jak soutěž nakonec dopadne. Často tomuto procesu před-
chází workshop, na kterém si zadavatel ujasní, o co přesně 
v projektu jde. Mnohdy se ale stává, že sám klient neví, co 
přesně chce. My se mu snažíme vysvětlit, že to, co je opravdu 
nezbytné, je primárně přijít na jeho potřeby. Na základě toho 
pak právě navrhujeme pravidla, zadání soutěže nebo obsah 

následné zakázky. Ve chvíli zveřejnění musí být naprosto jasné,  
co přesně klient potřebuje. Fáze příprav je tedy navenek 
neviditelná, ale velmi náročná. Každá položka, každé slovo 
může hrát významnou roli, a proto je potřeba, aby bylo vše 
zpracováno precizně.

Je mezi komerčními projekty, 
kterým se věnuješ ty osobně, 
a projekty pro státní sektor 

velký rozdíl?
MICHAELA: Ano, existují zde velká specifika. Státním in-
stitucím jde hlavně o užitnost, vyžadují většinou něco hod-
ně praktického. Konkrétně třeba potřebují novou vizuální 
identitu, ale přesně nevědí, co vše vlastně hledají. My se jim 
snažíme otevřít oči a ukázat, kde všude by jim ještě kvalitní 
design mohl pomoci. Sleduji ale určité zlepšení informova-
nosti, kdy se na nás instituce v poslední době obracejí už 
s jasnější představou. 

A když to tedy porovnáš se 
soukromými zadavateli, v čem se jejich potřeby nejvíce liší?
MICHAELA: Pokud zůstaneme u grafického designu, tak 
tam je to pro značky spíše forma PR, contentu, který pak 
mohou prezentovat například na svých sociálních sítích. 
Není neobvyklé, že se po nějaké době „zacyklí“, že stále dělají 
ty samé věci. My jim pomáháme najít něco nového, zajímavé-
ho, spolupráci s lokálními autory. Velmi často právě formou 
otevřených soutěží na výběr grafického designu, jako tomu 
bylo například u Nescafe Azera nebo u Fruttima pro Kar-
lovarské minerální vody. Nový svět kreativců jim zpřístupní 
odlišný pohled na věc. 

Na co jsi za poslední dobu 
nejvíce hrdá?

MICHAELA: Samozřejmě, že úspěchů CZECHDESIGNu 
bych mohla vyjmenovat více, co ale vidím jako úspěch ve sfé-
ře, které se konkrétně věnuji já, je rozhodně projekt Model 
Young Package. Konkrétně loňské předávání cen vítězům, 
které se konalo v CAMPu. Na tento ceremoniál přijeli sou-
těžící z mnoha zemí světa, měli jsme krásnou animaci od naší 
grafičky Kláry Plicové, bylo tam spousta novinářů a celko-
vě se tato akce vydařila. Výsledek ročníku 2018 mě celkově 
potěšil, jelikož téma vítězného návrhu v podobě komposto-
vatelných kávových kapslí rezonoval společností a jeho de-
signérka Veronika Janečková se dostala do užších nominací 
Czech Grand Design. My stále hledáme cestu, jak tuto sou-
těž posouvat dál a myslím, že i tímto se nám povedlo dosáh-
nout úrovně mezinárodní soutěže. 

 
Na co se teď pracovně 

nejvíce těšíš?
MICHAELA: Aktuálně jsem ponořena do produkce výstavy, 
která bude mít vernisáž 1. května. Ponese název „Snoubení“ 

a bude to přehlídka zejména svatebních šperků, ale i sva-
tebních darů od českých designérů. Dále pak samozřejmě 
pokračuje Model Young Package. Tento rok na téma „Záži-
tek z rozbalování“. Zaměřuje se na nakupování na e-shopech 
a na balíky, které k nám doputují. Často frustrující zážitek 
rozbalování balíčků by měli soutěžící nahradit takovým ře-
šením, které i samotné rozbalování promění v potěšení. To 
vše včetně samozřejmého ekologického aspektu. V září nás 
pak čeká vyhlášení a já doufám, že se nám podaří zopakovat 
loňský úspěch. 

Co ti přijde na tvé práci nejzajímavější?
MICHAELA: Co mě na mé práci celkově neskutečně baví, je 
fakt, že každý projekt je úplně jiný. Přijde nový klient, nové 
téma, které může pokrývat vše od obalů na čokoládu až po 
design výdejních stojanů na pohonné hmoty. Já se pro nový 
projekt vždy velmi nadchnu a užívám si ten proces, kdy si ho 
musím pečlivě nastudovat. Jelikož pracuji na několika pro-
jektech zároveň, je vždy velmi zajímavé ohlédnout se zpět na 
uplynulý rok. Velmi příjemné je také to, když třeba v obchodě 
náhodně narazím na nějaký produkt a zjišťuji, kam se jeho 
vývoj posunul. CZECHDESIGN totiž funguje jako taková 
počáteční jiskra a je velmi milé, když po letech zaznamenáte 
úspěšný projekt, u jehož počátku jste stáli.

 
Radim
Tuček

design & brand konzultant

V CZECHDESIGNu působíš jako brand 
a design konzultant, mohl bys přiblížit, 

co je přesně náplní tvé práce? 
RADIM: Já stojím u projektů úplně na začátku, jelikož při-
pravuji hlavně návrh celého projektu a nabídky. Vedu úvodní 
výzkumnou část. Postupně pak z projektu odcházím a předá-
vám jej projektovým manažerkám Kamile Matouškové či Mi-
chaele Holubec Birtusové, které poté ve spolupráci s CEO 
Janou Vinšovou jednají s designéry. Moje spolupráce probí-
há spíše s klientem. Dříve jsem pracoval v marketingu a po-
hled z této strany se mi teď hodí. Dovedu si tedy představit, 
jaké mají potřeby. 
 

Jaké jsou největší problémy pramenící ze snahy 
propojit svět umění a marketingu?

RADIM: Častým problémem bývá třeba nejednotnost názo-
rů na straně zadavatele – každý očekává něco jiného a není 
pak možné vybrat správné řešení. Dalším problémem bývá 
nejednoznačné, příliš složité nebo naopak příliš vágní zadání. 
Pokaždé je samozřejmě problém někde jinde a vyřešit ho je 
právě součástí naší práce. My zajišťujeme hlavně ten proces. 
Nemáme tu žádné vlastní designéry, nikdo z nás není desig-
nér, jak si někteří lidé myslí. Právě proto ale také klientům 
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CZD tým

rozumíme lépe. Našim úkolem je potenciální problémy odhalit.  
Ať už diskuzí s klientem a nebo zkušeností se samotným pro-
cesem, jelikož už víme, kde jsou třecí plochy, kde a jaké pro-
blémy mohou vyvstat. 

Stává se často, že klienti přijdou 
s nereálným očekáváním, 
které nedokážete splnit?

RADIM: Ano, to se stává docela pravidelně. Tato očekávání 
se týkají například času, kdy zadavatel přijde s představou, 
že za měsíc chce mít hotový design. Připravit výstup je ale 
reálné minimálně za dva měsíce. Samotná příprava zadání 
a výběru designérů trvá nejméně jeden měsíc a tu samou 
dobu pak příprava návrhů. 

Jaká je na soutěžích průměrná 
účast designérů?

RADIM: Nemusí to být vždy soutěž. Pro některé klienty vy-
pracujeme jen rešerši, která znamená to, že například ově-
řujeme předběžný zájem designérů. Klient pak ani nemusí 
soutěž uspořádat a vybere si designéra přímo. Když ji ale 
uspořádáme, tak minimální počet účastníků jsou tři soutě-
žící, optimálně pět, mluvíme-li o uzavřené vyzvané soutěži. 
U otevřených soutěží, které organizujeme, bývají pak desítky 
či stovky přihlášených návrhů.

Za tu dobu, co v CZECHDESIGNu 
pracuješ, vidíš nárůst zájmu na straně 

zadavatelů a designérů?
RADIM: Růst zájmu na straně soutěžících můžeme vidět jen 
v případě otevřené soutěže, kdy se přihlásí sami. Určitě ale 
nárůst zájmu zaznamenáváme i tak. Věřím, že se nám za něko-
lik posledních let podařilo zvednout renomé soutěží a důvěru 
v nás jako prostředníka. Jsme pro designéry zárukou toho, 
že ta soutěž bude férová a že má více než reálnou šanci na 
realizování. Díky tomu má ten projekt větší šanci, že do něj 
půjdou. Každá reference s sebou často přinese další projekt 
a zájem zadavatelů tedy roste. Není neobvyklé, že poptávky 
chodí několikrát týdně. 

A kolik jste tedy ročně schopni 
zvládnout projektů?

RADIM: V  loňském roce to bylo okolo dvaceti projektů. 
CZECHDESIGN ale ani větší kapacitu v  současné době 
nemá. Některé projekty jsou náročné a dlouhodobé, jako 
třeba Model Young Package, který se řeší skoro celý rok. 
Jiné projekty máme hotové za týden.  

Co ti přijde na tvé práci 
nejzajímavější? 

RADIM: Různorodost. Práce na zakázkách pro veřejné insti-
tuce jsou pro mě komplikovanější, jelikož jsem nikdy předtím 
nepracoval ve veřejné sféře. V komerční sféře vše funguje 

trochu jinak. Pracuje tam úplně jiný typ lidí, stejně jiné jsou 
i samotné procesy. Pro mě to byl na začátku trošku šok. 
Dneska jsem za to ale rád, jelikož mám náhled do úplně jiné-
ho světa. Zrovna teď pracujeme pro Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze, což je velmi zajímavý projekt a já se velmi 
těším na výsledek. 

V čem vidíš zatím největší úspěch 
CZECHDESIGNu?

RADIM: Úspěch vidím celkově v tom, že je naše služba dnes 
už tak vysoce profesionální, že si získala důvěru jak desig-
nérů, tak zadavatelů. Před třemi lety jsme byli schopni reali-
zovat dva až tři projekty za rok, dnes už to je okolo dvaceti 
projektů na úplně jiné úrovni. Dříve byla naše služba omeze-
ná, byla to spíše jen samotná organizace soutěže. My už teď 
ale dokážeme odhadnout i případná rizika v projektu ještě 
dávno před samotnou soutěží. A to tím, že dokážeme zapojit 
správné lidi, provedením výzkumu nebo třeba workshopem 
s potenciálními uživateli produktu.
 

Chtěli byste v blízké budoucnosti 
kvůli zvyšující se poptávce nějakým 

způsobem expandovat? 
RADIM: Spíše bychom chtěli rozšířit naše portfolio o další 
typy projektů. Například design služeb, který je v České re-
publice ještě v plenkách. Naši expertízu bychom chtěli tedy 
směřovat do toho, abychom se v tomto oboru stali takovými 
průkopníky. 

Kamila
Matoušková

design konzultantka

Mohla bys přiblížit, co přesně je náplní tvé 
práce v CZECHDESIGNu?

KAMILA: Věnuji se hlavně design konzultacím a organizo-
vání design soutěží, a to především pro veřejné instituce. 
Obracejí se na nás s různými potřebami, například hledají 
nový vizuální styl, orientační systém nebo prostě potřebují 
oslovit designéry ke spolupráci. Pomáhám jim najít tu nej-
lepší a nejférovější cestu, jak si designéra pro spolupráci 
vybrat, jak konkrétní úkol zadat, nacenit i  jak s designéry 
komunikovat.

Kdybys měla porovnat státní 
sektor s tím soukromým, v čem je 

tvá práce specifická?
KAMILA: Státní instituce mají většinou daleko přísnější 
pravidla pro to, jak vůbec mohou designéra oslovit a vybí-
rat. Nejčastěji to řešíme právě zorganizováním designerské 
soutěže. V úvahu musíme brát zákonné limity, různé interní 
směrnice a další právní souvislosti. Vybírat vizuální styl ve-
řejné instituce je náročnější také na komunikaci. Často je 
to téma, které je pro veřejnost citlivé, především pokud jde 
o „národní" instituce.

Jaké jsou výhody toho, 
obrátit se v tomto směru na 

CZECHDESIGN?
KAMILA: Pro státní instituce jsou výběrová řízení na různé 
zakázky na denním pořádku a umí si s nimi poradit. Problém je 
v tom, že mají taková pravidla, která nejsou pro kreativní za-
kázky vhodná. Hlavním kritériem bohužel nejčastěji zůstává 
cena. Ve světě designu (a věřím, že ani v mnoha jiných oblas-
tech) však cena nevypovídá o kvalitě produktu nebo služby. 
My se snažíme najít řešení, díky němuž je možné uspořádat 
soutěž na základě kvality. Pracovníci veřejných institucí, se 
kterými jsme spolupracovali, také velmi oceňovali naši od-
bornost a přehled ve sféře designu, naše doporučení k tomu 
koho oslovit a  jak nastavit celý proces od začátku, kde je 
spousta neznámých, až po komplexní řešení jejich potřeby.

Jaká část tohoto procesu 
je nejsložitější?

KAMILA: Jednou z nejdůležitějších částí projektu je samot-
né zadání pro práci designérů. Vědět přesně, co po designé-
rech požadovat, je často něco, co samotné instituce nevědí. 
To, co má vizuální styl prezentovat, na čem má být založen, je 
velmi důležité, ale mnoho institucí v tomto bodě stále tápe. 
Samotná cesta k tomuto zadání je někdy hodně dlouhá.

Věnujete se projektům kompletně 
od začátku do konce, nebo je 

možná spolupráce jen na 
určitých částech?

KAMILA: Obojí je možné. Častěji ale bývají instituce rády za 
kompletní zaštítění, tedy když se jejich projektu věnujeme od 
začátku do konce. Naše práce většinou končí ve chvíli, kdy 
se vybere vítěz. Pak už s ním daná instituce jedná o projektu 
zpravidla sama. V minulosti jsme už ale také fungovali jako 
takový „mediátor“ jejich spolupráce. Další možností je, že 
působíme jen jako konzultanti zadání nebo doporučujeme 
jaké designéry vůbec oslovit.
 

Co považuješ za dosud největší 
úspěch CZECHDESIGNu, 

právě co se týče organizace 
těchto soutěží?

KAMILA: Z mého pohledu bylo velkým úspěchem uspořádání 
soutěže pro Národní galerii v Praze, v níž se hledala nová vi-
zuální identita. Tam jsme už přišli do situace, kdy měla Národ-
ní galerie jednu neúspěšnou soutěž, ze které nevzešel žádný 
vítěz, za sebou. To je samozřejmě nepříjemné pro samotné 
designéry, kteří věnují velké usilí něčemu, co se nakonec ne-
ohodnotí ani nezrealizuje. Navíc to nevyslalo moc dobrý sig-
nál o tom, jak se instituce k práci grafiků staví obecně. Nám 
se ale nakonec podařilo obnovit důvěru i u těch designérů, 
kteří se soutěže zúčastnili už při prvním pokusu. Radost jsme 
měli také z toho, že se nám do procesu podařilo zapojit řadu 
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důležitých odborníků z této instituce, kteří o výsledku spolu 
s nezávislou částí poroty rozhodovali.

S kým bude CZECHDESIGN 
spolupracovat v roce 2019?

KAMILA: Hned ze začátku roku jsme začali spolupracovat 
s organizací ROPID, která bude v letošním roce hledat novou 
vizuální identitu pražské integrované dopravy. Pokud tato 
soutěž dopadne dobře, tak se můžeme těšit na nový vizuální 
styl dopravního systému, ale i na nový vzhled autobusů, vlaků 
nebo tramvají. Dále jsme navázali spolupráci s Uměleckoprů-
myslovým museem, kterému pomáháme s kreativním řešením 
stálé expozice, jež hodlá v nejbližší době otevřít. Novinkou, 
se kterou jsme začali už minulý rok, jsou soutěže, do kte-
rých zapojujeme nejen designéry, ale také architekty. První 
zkušeností bylo hledání orientačního systému pro Národní 
muzeum, kde soutěžily týmy architekt-grafik. Dále pak ar-
chitektonické řešení vstupních prostor Rudolfina, na které 
jsme organizovali soutěž pro Českou filharmonií.

Co ti přijde na tvé práci 
nejzajímavější?

KAMILA: Vystudovala jsem Dějiny umění a zároveň Arts ma-
nagement na VŠE v Praze. Líbí se mi, jak se v mé práci tyto 
dvě roviny propojují. CZECHDESIGN je vlastně takový pro-
středník mezi „uměleckým" světem designu a „praktičtějším" 
světem státních nebo soukromých organizací, kde nemusí 
být prostředí pro kreativce tak příznivé. My ho pomáháme 
vytvořit zapojením správných lidí a procesů ve správný čas. 
Často si pak ověřujeme, že se nám tento postup vyplácí, je-
likož jsme se zatím vždy dobrali dobrého výsledku.

Jana
Vinšová

CEO 

Jak bys charakterizovala 
hlavní poslání CZECHDESIGNu?

JANA: Naším hlavním úkolem je dostávat design do praxe. 

Pozoruješ, že jsou soukromé či státní instituce 
ochotny do kvalitního designu investovat 

ve větším měřítku než tomu bylo třeba před 10 lety?
JANA: V současné době je motivovaných a odhodlaných kli-
entů poměrně dost. Zpočátku to bylo daleko těžší, o jednot-
livé zakázky jsme v uvozovkách prosili, vysvětlovali přínosy 
designu. Dnes je ta situace úplně někde jinde. Na druhou 
stranu se to už někdy s designem přehání a každá nesmyslná 
událost vyžaduje své logo. To rozhodně není potřeba. 

Mají dnes klienti například ucelenější představu o tom, 
s čím se na vás mají obrátit a co očekávat?

JANA: Základní motivace, se kterou se na nás všichni obrací, 
je potřeba najít toho jednoho správného designéra. Není to 
jako když hledáte truhláře, kde potřebujete vědět kolik to 
bude stát a jestli má čas. Potřebujete najít takového desig-
néra, který pochopí vaše představy, bude je umět ztvárnit, 
bude mít podobný vkus, ale i takového, se kterým si sednete 
osobně. Takže ve většině případů se na nás obrací právě 
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s touto potřebou, najít vhodného designéra přesně pro svůj 
projekt. My jim pak pomůžeme s celým procesem, protože 
„sednout si“ je jen začátek. 
V případě soutěží na grafický design přichází zadavatelé, 
zejména z řad veřejných institucí, poměrně připraveni. Pod-
le našich realizací očekávají, že si umíme poradit s ledasčím. 
Jsou rádi, že umíme dobře nastavit parametry celé soutěže 
a zároveň řešit administrativní náležitosti veřejné zakázky.

Máte nějaký předobraz 
v zahraničí? 

JANA: Samozřejmě že je tu stále tendence vzhlížet k zá-
padu, Skandinávii nebo Anglii, ale já si nemyslím, že by tam 
byla situace výrazně jiná. Mně se velmi líbí, že zastřešující 
instituce našeho typu mají v zahraničí daleko volnější ruku. 
To samozřejmě souvisí i se státní podporou, která v těchto 
zemích funguje daleko lépe, a tím pádem mají tyto institu-
ce větší volnost při hledání inovativnější cesty a neřeší tolik 
svou obživu. Jako zastřešující organizace pro svůj obor mají 
pro nějakou svoji část práce podporu. 
Design má v poslední době tendence vstupovat i do sekto-
ru služeb. Takovou ukázkovou institucí je podle mě Design 
Council, který funguje už od roku 1944 a úzce spolupracuje 
s  londýnským magistrátem. Tato organizace dělá projekty 
jako my (větší samozřejmě), ale více spolupracuje s magist-
rátem Londýna, jinými municipalitami a vstupuje do projektů, 
které řeší i určité společenské problémy. 

V čem vidíš největší překážku rychlejšího 
rozvoje v této oblasti?

JANA: Česká republika nemá vlastně ani jednoho zástup-
ce veřejné instituce, který by se designu věnoval a nějakým 
způsobem ho prosazoval. Za celou dobu, co v CZECHDE-
SIGNu působím, tu nic takového nebylo. Ve státním sektoru 
přitom pracuje obrovské množství zaměstnanců. Každý obor 
od výtvarného umění po divadlo má nějakou organizaci, kte-
rá je zaštiťuje. Oblast designu však ale není nijak dotovaná. 
Myslím si, že je to mimo jiné také tím, jakou „bublinu“ design 
tvoří. Pro mnoho lidí slovo design navozuje představu něče-
ho předraženého, luxusního, nedostupného a mají pocit, že 
se v tomto oboru točí miliony. Ale to je pouze jedna část. My 
uvažujeme o designu jako o nástroji, který může pomoci měs-
tu v komunikaci se svými občany stejně dobře jako k většímu 
růstu malé rodinné firmě z Jablůnkova. Abych se ale vrátila 
k otázce. Jako překážku dalšího rozvoje designu vidím v ne-
schopnosti státu, měst ho efektivněji využívat. Jinak si ale 
myslím, že se mu teď daří vlastně velmi dobře. 

Co považuješ za dosud největší úspěch 
CZECHDESIGNu?

JANA: Pro mě jsou to 2 milníky, takové hranice, kde jsme mu-
seli trochu překonat sami sebe. Prvním zlomem bylo, když se 
z dobrovolného, mnohaletého pachtění stala práce. To je čas, 

kdy původně dobrovolnická, nadšenecká organizace stojí na 
prahu, jestli se z nich stanou profesionálové, nebo to zabalí. 
Ta původní motivace, která vás žene věnovat tomu každou 
druhou noc nebo víkend za ta léta postupně zmizí. A to se 
určitě nepovede každému. 
Druhý zlom byl, když jsme po zrušení státní organizace roz-
víjející design v České republice � Design centra v roce 
2008, otevřeli ten náš komorní prostor v centru Prahy, kde 
se tomuto oboru, s cílem dostávat design do praxe, věnuje-
me komplexně. 
Z projektů jsem pyšná na GHMP (soutěž na vizuální styl Ga-
lerie hlavního města Prahy v roce 2017 – poznámka red.), což 
je projekt, který proměnil vnímání této organizace a posunul 
ji úplně někam jinam. Ale samozřejmě tam dodnes funguje 
odhodlání, motivace a hlavně každodenní práce zaměstnanců 
GHMP i grafiků samotných. Neskončilo to jen u odevzdání 
grafického manuálu, jak to často bývá, ale značce se nadále 
věnují s velkou péčí. 

Máte nějakou pomyslnou metu, na kterou byste 
v budoucnosti chtěli dosáhnout?

JANA: CZECHDESIGN bude určitě rozšiřovat své portfo-
lio v oblasti designu služeb. Je ale samozřejmě důležité najít 
partnery a povzbudit celkově zájem a zvýšit erudici lidí, kteří 
za tyto instituce (nemocnice apod.) odpovídají. Osobně pak 
vidím potenciál v expanzi mimo Prahu, do menších měst. Bo-
hužel trochu narážíme na problém v tom, že tam jsou celkové 
náklady na organizaci soutěže, na vizuální styl nebo například 
i na následnou práci grafiků dost podobné, práce je pořád 
stejně jako ve velkých městech. Můj sen je najít cestu, jak 
spolupracovat i s menšími institucemi, které mají menší roz-
počty, a častěji vyjíždět z Prahy. 
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Veronika  

Pařízková
šéfredaktorka

Jakým způsobem vybíráte témata článků? 
Posílají vám někdy samotní čtenáři své návrhy? 

VERONIKA: Ve většině případů vymýšlím témata článků 
sama nebo s dalšími členy našeho týmu. Určitě bychom ale 
uvítali, kdyby nám instituce nebo například grafická studia 
a studenti své novinky pravidelně posílali a my díky tomu měli 
informace z první ruky. To se bohužel často nestává. Témata 
by měla odrážet celospolečenské nebo lokální trendy, být 
aktuální, ale nebojíme se ani kritických reflexí. 

Máte nějaký dlouhodobější plán, 
kterého se při psaní článků držíte?

VERONIKA: Snažíme se akcentovat současné dění ve spo-
lečnosti. Konkrétním příkladem byly třeba prezidentské vol-
by, při nichž jsme se zaměřili na grafiku billboardů u jednot-
livých kandidátů. V létě jsme připravili „guide“, kam vyrazit 
do stylových míst v přírodě. Při předávání cen Český lev 
jsme zase hledali jak k designu podobných trofejí přistupují 
jiné soutěže. Snažíme se zkrátka vztáhnout články o designu 
k obecnějším aktivitám. Podstata našeho magazínu sice není 
reagovat ze dne na den, ale stejně se snažíme zůstat aktuální. 

Když se zaměříme konkrétně na tvůj editorial, víš už 
alespoň trochu dopředu, na co se daný měsíc zaměříš?

VERONIKA: Během celého měsíce se snažím chodit na nejrůz-
nější akce a celkově sledovat, co se děje. Výsledná podoba pak 
vznikne úplně na konci, kdy i vykrystalizuje jedno téma, které 
dané motivy spojuje. S editorialem jsme začali, protože v čes-
kém designu chybí zcela kritický pohled. A vše se chválit nedá. 

Jak často dostáváte zpětnou vazbu?
VERONIKA: Nejvíc lidé reagují na kritiku nebo na články, které 
jsou nějakým způsobem kontroverzní. To je ale popravdě jejich 
cíl. Podobný záměr mají i mé editorialy. Chceme vzbudit dis-
kuzi a přitáhnout k některým problémům pozornost. Zpětná 
vazba je důležitá v každém oboru a i když se to možná občas 
někomu nelíbí, věříme, že to má smysl. Pozitivní ohlas je vždy na 
české úspěchy v zahraničí nebo na témata spojená s ekologií. 
A z poslední doby nás překvapil třeba velký ohlas na článek 
o kuchyních Jitona. Retro táhne zkrátka také. 

Jak dlouho už tvé editorialy vycházejí?
VERONIKA: První editorial vyšel v červenci loňského roku. 
Svým způsobem navazují na mé předešlé články v rubrice 
Kdo se bojí designu. I tam jsem se snažila poukázat na české 
firmy nebo značky, které mají velký potenciál, ale stále si 
s designem moc nerozumí. 

Řídíte se podle toho, u jakých typu článků 
vám nejvíce přibývá čtenost? 

VERONIKA: Ano, myslím si, že je to přirozená tendence, jak 
zvyšovat čtenost a nabídnout čtenářům přesně to, co je 
baví. V poslední době se cíleně snažíme psát o trendech jako 
je právě zmíněná ekologie, udržitelnost, ale i o regionálních 
uměleckých školách. Design nevzniká jen v Praze a práce 
studentů z Plzně nebo Ústí naše čtenáře baví. 

Kam byste s magazínem CZECHDESIGN 
chtěli do budoucna směřovat?

VERONIKA: I přes to, že nám stále roste čtenost, většinou 
se pohybujeme jen mezi uzavřenou skupinou lidí, kteří chá-
pou design jako přirozenou součást života. Přála bych si, 
aby se naše články dostaly i mezi lidi, kteří design chápou 
stále jako zbytnou věc pro pár snobů. Přitom dobrý design, 
to je především kombinace řemesla a nápadu, který dokáže 
zpříjemnit a zefektivnit život. 

Tak to máte před sebou velmi náročný úkol. 
Ano, dostat se mimo svoji sociální bublinu je těžké. Za po-
sledních pět let nám ale vzrostla čtenost na 100 000 čte-
nářů měsíčně, což je v českém mediálním světě velký úspěch. 
Šance tedy pořád existuje. Jedním z nástrojů by mohla být 
právě naše ročenka, která nabízí zase nové možnosti, jak 
oslovit jinou skupinu lidí. A dostat povědomí o tom, co je to 
opravdu dobrý design, zase dál.
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Radka
Machalická

manager Model Young Package

Na co jsi za dobu působení na pozici šéfredaktorky 
magazínu CZECHDESIGN nejvíce hrdá?

RADKA: Podařilo se mi dát dohromady schopné redaktory 
a díky nim a volbě tématu se nám mnohonásobně zvýšila čte-
nost. Začali jsme intenzivně spolupracovat s vysokými ško-
lami, přinášeli aktuální novinky a reporty z výstav a klauzur. 
Většina českých designérů nás zase začala číst a webovému 
portálu se podařilo znovu stát nejčtenějším médiem o desig-
nu v České republice.
Spokojená jsem také s tím, jak je náš magazín zpracovaný 
graficky. Pro nový design jsme v roce 2015 oslovili studio 
Anymade. Úprav a změn bylo nakonec potřeba tolik, že jsme 
nad tím strávili skoro celý rok, výsledek je vesměs úplně nový 
portál. Určitě to ale stálo zato, máme web, který se vyrovná 
těm zahraničním.

V čem vidíš největší změnu od doby, 
co jsi tuto pozici opustila?

RADKA: S novou šéfredaktorkou Veronikou Pařízkovou se 
proměnila i skoro celá redakce. Témata jsou v zásadě podobná 
a redakce mapuje aktuální události ve světě designu. Rozdíl je 
možná v míře kritiky. Přiznám se, že jsem se soustředila spíše 
na věci a témata, která mě oslovují… tedy z mého pohledu po-

dařené realizace a zkušenosti designérů u nás i v zahraničí. 
Veronika se zaměřuje i na ty, kde vnímá nedostatky a považuje 
za nutné na ně upozornit. Nicméně případné porovnání by měl 
dělat někdo jiný, jako „insider“ nemám odstup. 

Vidíš nějaký posun v zájmu o design u široké veřejnosti?
RADKA: Asi nedokážu objektivně hodnotit, jestli nastala ně-
jaká zásadní změna, ale určitě se to trochu zlepšuje. Lidé se 
více obrací na profesionály a kvalita už skoro dohání kvanti-
tu. Proměňuje se sortiment včetně obalového designu a ten 
ovlivňuje vnímání i u široké veřejnosti. Jediné, co mi pořád 
vadí, je určitá naivita většiny uchazečů o studium, předsta-
vují si design tak trochu s růžovými brýlemi a neuvědomují 
si, že za mnoha dobrými výsledky je spoustu práce. Ne jenom 
sebeprezentace. Nic proti ní, ale všeho s mírou.

Jaká témata u české společnosti nejvíce rezonují?
RADKA: Těžko říct, ale zdá se mi, pokud mluvím o designe-
rech, že se inspirují i v současném umění… někdy možná až 
moc a produkty tím ztrácí na účelnosti. Židle, na kterých se 
nedá sedět, světla, která nesvítí. Může to být zajímavé, ale 
často jde o nefunkční rozmezí, produkt neobstojí ve světě 
užitého ani současného umění. Pokud mluvím o zákaznících, 
možná je to něco podobného, často se chtějí jenom před-
vést. Obecně je ale vidět, že české prostředí sází čím dál 
tím více na kvalitu.

V současné době působíš také jako projektová manažerka 
soutěže Model Young Package, která funguje už přes 
dvacet let. CZECHDESIGN ji zaštiťuje od roku 2009. 

V čem vidíš za těch deset let největší posun?
RADKA: Velký pokrok nastal v konstrukci obalů, materiá-
lech i povrchovém zpracování. Když se vrátím k prvním roč-
níkům soutěže, tak je vidět, že designéři nad návrhy strávili 
několik dní s maketou či modelem, zkoušením přicházeli na 
nová řešení. Oproti tomu práce v posledních letech jsou 
tvořeny hlavně u počítače.  
Do prvních ročníků se hlásili designéři z Česka a Slovenska. 
Každým rokem přibývaly další země a například do ročníku 
2018 přišly obaly z 56 zemí světa. Co se týče soutěžních 
podmínek, za poslední roky se dvojnásobně navýšila odměna. 
 

Kde vidíš největší potenciál této soutěže?
RADKA: Soutěž je mezi designéry celkem známá a díky této 
publicitě se daří obor obalového designu zviditelňovat. Sou-
visí s tím také větší zájem ze strany veřejnosti. Největší pří-
nos ale vnímám v příležitosti, kterou přináší mladým tvůrcům 
a rozvíjí tím jejich kreativitu.

Jakým směrem se chcete dále posouvat?
RADKA: Soutěž si za tu dobu vydobyla renomé hlavně u čes-
kých designérů a určitě je mým cílem, abychom oslovili také 
profesionály v zahraničí. Fo
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CZD tým

 
Veronika

Rukriegelová
shop manager

Co je náplní tvé práce jako manažerky 
CZECHDESIGN shopu?

 Komunikace s designéry, zároveň oslovování nových desig-
nérů a řešení podmínek spolupráce. Dále pak administrativní 
činnosti, objednávání zboží či zajišťování personálního pokry-
tí galerie. A sem tam ještě píšu copy produktů a medailonky 
designérů.
 

Podle čeho si vybíráte, jaké designéry oslovíte?
Designéry oslovujeme podle toho, zda jsme je v poslední době 
někde zaregistrovali, nebo když nás nějaká práce zaujme na 
nějaké akci jako jsou klauzury nebo výstavy. Někdy se zamě-
řujeme, hlavně v rámci výstav, na určitý typ produktu a podle 
tohoto kritéria hledáme vhodné tvůrce. Loni to byla třeba 
výstava kůže, takže jsme se zaměřovali na designéry, kte-
ří pracují s tímto druhem materiálu. Konkrétně na výrobce 
peněženek, pásků nebo kabelek. Dále pak proběhla třeba 
výstava šperků, kde jsme postupovali stejně. Tento rok nás 
v květnu čeká výstava „Snoubení“, která se bude zaměřovat 
na svatební tématiku s důrazem na (zá)snubní prsteny.
 

Stává se někdy, že se vám ozvou 
samotní designéři s tím, že by chtěli, abyste rozšířili 

své portfolio o jejich tvorbu?
 Poslední dobou je to čím dál častější jev, že nám designéři 
sami od sebe zasílají nabídky a sem tam se i zastaví osobně 
u nás ve Vojtěšské. Beru to jako pozitivní signál, že se nám 
úspěšně daří budovat jméno a existujeme v povědomí nejen 
veřejnosti, ale i designérů. Co se týče nabídek, ne vždy jsou 
všechny nabídky spolupráce adekvátní. Nemáme tu například 
prostory na to, abychom nabízeli produkty větších rozměrů, 
jako je třeba nábytek.
 

Jak dlouho trvá proces od oslovení designéra 
po vystavení jeho produktu v shopu?

To je velmi individuální. Záleží na tom, jestli je samotný de-
signér už nějakým způsobem zvyklý prodávat v  jiných ob-
chodech, což je pak samozřejmě jednodušší, jelikož ví, co 
všechno to obnáší. Pro některé je to ale první zkušenost a to 
pak činí vyjednávání o trochu složitější. Dále pak záleží třeba 
na tom, jak dlouho trvá samotná výroba daného produktu.
 

Spolupracují nějací designéři exkluzivně jen s vámi?
Pár takových určitě je, ale častěji nabízejí své produkty i jiným 
způsobem. Často ale nemají svůj vlastní e-shop. Pro zákazníky 
je tím pádem jednodušší zakoupit si výrobek u nás on-line.
 

Jaký typ produktu je mezi zákazníky nejvíce žádaný?
Takovými bestsellery jsou rozhodně batohy, šperky a také 
porcelán, konkrétně hrnečky.
 

Máte nějaké stálé zákazníky, 
kteří se opakovaně vrací pro novinky?

Ano, a to můžeme sledovat u nás v galerii i při nákupu on-line. 
Není neobvyklé, že se i samotní zákazníci připomenou, že už 
jsou u nás poněkolikáté.
 

Existuje designér, u nějž jste obzvláště rádi, 
že jeho práci můžete zastupovat?

My si stojíme za každým designérem, jehož produkty nabízíme. 
Snažíme se nevyzdvihovat jednoho na úkor ostatních. Spíše 
si myslím, že jsme velmi rádi za to, že je naše portfolio takto 
široké, že tu máme i stálice, jména jako je Maxim Velčovský či 
Jiří Pelcl, která jsou známá i mezi širokou veřejností. Na dru-
hou stranu jsme ale pyšní i na to, že objevujeme i méně známé 
autory, kteří se třeba tou stálicí časem teprve stanou.
 

Jak často vyhledáváte nové designéry?
Ve větším objemu je to většinou v rámci výstav, kdy je cílem 
mít více nových produktů současně. Vyhledáváme ale samo-
zřejmě i průběžně. Nejvíce od března zhruba tak do října, 
jelikož například před Vánoci nemáme kapacitu na to řešit 
nové dodavatele.
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Plánujete do budoucna rozšíření svého portfolia?
Určitě plánujeme. Uvažovali jsme i o jiných kategoriích, ale 
pořád jsme zatím limitováni prostorem. Momentálně je lehké 
doplňovat nabídku o sortiment menších rozměrů, s větším 
prostorem by pak samozřejmě mohla přijít větší volnost.
 

A co sortiment specializující se 
na dětského zákazníka?

Nyní uvažujeme třeba nad batohy pro děti, jelikož i někteří 
výrobci, se kterými spolupracujeme, pro děti batohy vyrábí. 
Kategorii pro děti máme od samého začátku a to nejen díky 
výstavě hraček, kterou jsme u nás pořádali před dvěma lety. 
Celkově ale nijak zásadně dětský sortiment rozšiřovat ne-
budeme, jelikož zde existují specializovanější obchody, přímo 
na produkty pro děti.
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Tým CZD
Jana Vinšová, CEO 

Veronika Pařízková, šéfredaktorka
Radim Tuček, design & brand konzultant
Kamila Matoušková, design konzultantka

Michaela H. Birtusová, design konzultantka
Veronika Rukriegelová, shop manager

Radka Machalická, manager Model Young Package
Hana Havlová, redaktorka

Klára Plicová, grafická designérka
Jarmila Řehořková, PR & Digital Manager

Anežka Adamíková, konzultantka design projektů
Dorota Kubincová, výkonná produkční

Pavla Zemanová, design & shop asistentka
Anna Pokorná, provozní ředitelka

Kateřina Michálková, shop manager
Tereza Dolinová, redaktorka
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www.designcite.cz

vztahy

prostředí

zážitky

produkty

značky

hledat → pozorovat → chápat  
→ vymýšlet → tvořit → zvažovat → oživit  

→ vysvětlovat → sklízet → pečovat

Spojujeme lidi, věci 
a místa napříč měřítky

www.janosik.cz

Vyrábíme okna a dveře. 
S ohledem na osobitost domů.
Nerušené výhledy. Světlem zalité prostory.
Na funkčnost i krásu architektury.



www.halla.cz

Jsme Halla. Za 27 let jsme se ze sklepa 
pražského Břevnova vypracovali ve 
firmu exportující do 50 zemí.

Vyrábíme světlo. Zakládáme si na 
preciznosti ve vlastní výrobě se 
světelnou laboratoří v Novém Městě 
nad Metují, ale také na spolupráci 
s designery jako jsou Matůš Opálka, 
Kryštof Nosál, Simona Hrušková  
nebo Rob van Beek.

Nestojíme, vyvíjíme se. Jako ryze český 
výrobce technických designových 
svítidel umíme nabídnout svítidla, 
co splní ta nejpřísnější kritéria pro 
kanceláře nebo školy, jsou vybavena 
nejnovějšími ovládacími prvky 
a technologiemi pro zdravé budovy 
nebo jen oku lahodící designové  
kousky pro jakýkoli prostor.

www.mmcite.com

Pixel



Žádný den není stejný, ale každý může 
příjemně začít v koupelně vytvořené 
srdcem. Pod značkou RAVAK vyrábíme 
ucelené koncepty pro každou životní 
etapu, pro koupání i sprchování, pro 
spokojené soužití s vodou.

Naším primárním cílem jsou domyšlená 
řešení, která jsou zároveň originálním 
otiskem konkrétního autora.

 www.ravak.cz Your life, your choices.

Jsme RISING STUDIO. Novým značkám 
umožníme odstartovat strmě a těm  
stávájícím pomáháme vystoupat výše. 

Specializujeme se na branding, firemní  
design & kreativu. Pro naše klienty vytváříme 
konkurenční výhodu díky imageově silným 
řešením. Naší misí je spojování atraktivního 
designu s motivujícím sdělením.

Firmě, produktu či službě rádi usnadníme 
cestu ke správné cílové skupině také díky 
výstižnému obchodnímu názvu, který nastaví 
obsahovou linku celé komunikace. V harmonii 
s logotypem, vizuálním stylem a sloganem 
vytvoříme jedinečný brand ve vesmíru značek.

Mezi naše klienty patří společnosti jako 
Kavalier, Moser, Lukrom, KOH–I–NOOR, 
Petrof, Česká zbrojovka, Pilana a řada 
dalších. Čerstvě jsme odstartovali designově 
orientované značky Light Works, Hagos, 
Rovax či WerkBad. Aktuálně připravujeme 
vizuální identity z oblasti luxusních svítidel, 
fashionu, nábytku & interiérového designu.

Brandonauti z RISING STUDIA se těší,  
až vynesou na oběžnou dráhu i Váš brand.

Věříme, že Vaše značka může stoupat.

www.rising.cz



SUTNARKA � Fakulta designu a umění Ladislava 
Sutnara sídlí ve městě Plzni, Evropském hlavním městě 
kultury. SUTNARKA je škola pro 21. století, otevřená 
současným trendům. Je situována v unikátně řešené 
budově s nejmodernějším vybavením, která svojí dispozicí 
podporuje mezioborové prostupy a inspirace. 

Atraktivita studia SUTNARKY je také dána týmem 
vynikajících pedagogů s mezinárodním kreditem, 
působících v široké nabídce oborů designu s návazností 
na výrobu a praxi. SUTNARKA má mezinárodní uměleckou 
radu a spolupracuje s řadou světových kulturních 
a vzdělávacích institucí. Každoročně absolvuje na  
70 studentů zahraniční stáže. SUTNARKA vede  
ArtCamp � v České republice největší mezinárodní 
letní školu, která dosáhla mezinárodního věhlasu stejně 
jako Cena Ladislava Sutnara a známá Galerie Ladislava 
Sutnara. Na SUTNARCE se dobře studuje i žije studentům  
z celé republiky i zahraničí. Absolvent SUTNARKY  
nalezne uplatnění zde i za hranicemi Evropy.

Pro své absolventy fakulta zřídila klub absolventů  
pod názvem Unie umění a designu (UUD).

fdu.zcu.cz

Partneři a klienti

Akademie výtvarných  
 umění v Praze
Antalis
Arthouse Hejtmánek
Blum
Cardinal Point
Česká filharmonie
design cité +
Eva Faltusová
Fakulta multimediálních komunikací  
 Univerzity Tomáše Bati
Fakulta designu a umění 
 Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta umění a designu Univerzity  
 Jana Evangelisty Purkyně
Halla
Happy Materials (Material Times)
IKEA
Ingredi Europa
Institut plánování a rozvoje  
 hl. města Prahy
KRUH
Lemarket
Lithio
Městská divadla pražská
mmcité1
Model Obaly
Moravská galerie v Brně
Národní galerie v Praze
Národní muzeum
Office Depot
Okna Jánošík
Prague College
RAVAK
Retromuzeum Cheb
RISING
S Paper
Třinecké železárny
U1
Vitra
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



This year has been 
the most successful 
in our history! What 
have we achieved?

CZECHDESIGN, Centre of design 
You may not find it easy to define all 
our activities, we have so many of them! 
We run the most popular magazine on 
design, we help Czech companies with 
product design, we organize design 
competitions, especially graphic com-
petitions, we organize exhibitions and 
focus on how design can improve our 
(your) life. We are selling Czech design 
in our e-shop as well. We are not able 
to compromise on any of our activi-
ties as we can see a clear contribution 
to the development of the field. The 
magazine brings design to the general 
public, helps to shape people's tastes, 
inspires. It is the strongest platform 
where young designers can present 
themselves. Through competitions 
and collaboration with companies, we 
put design into practice, and that's our 
main aim. In e-shop we help designers to 
sell their art design.
 
We do all of this with the same enthusi-
asm and dedication as 16 year ago when 
we founded CZECHDESIGN as volun-
teers. We have been however already 
taught several lessons and learned a lot 
from our mistakes… and also mistakes of 
our clients before they came to us!

What have we achieved last year? 
Our results for the past year confirm 
our hard work: every 30th Czech citi-
zen came to our server czechdesign.cz 
in 2018 (which is an incredible number 
in regard to the number of competent 
Internet users in the Czech Repub-
lic). 1.714 designers registered to our 
competitions last year (some of them, 
of course, repeatedly) and also all the 
leading design studios.
 
Thanks to our design competitions, 
the face of Prague City Gallery, the 
National Gallery, Prague City Theat-

ers, the Academy of Fine Arts was 
transformed last year. We provided 
an orientation system for the newly 
opened National Museum and a graph-
ic design of the upcoming permanent 
exhibitions. We managed to find a way 
to open the Rudolfinum from the side 
of Jan Palach Square thanks to inte-
rior modifications. We also influence 
directly the form of products you can 
find in stores. Azera coffee or Frutti-
mo juice packaging are decorated by 
Czech illustrators thanks to us. Our 
beloved project Young Package, which 
has attracted more interest than ever 
before, is consistently cultivating the 
packaging design industry and with 
the participation of 948 competitors 
from 61 countries has become the 
world's largest packaging competition.
Through our “job” section, we have 
helped to find jobs to 118 Czech de-
signers, mainly graphic, industrial and 
product designers last year.
 
Our curatorial selection of Czech 
products found 4.153 customers and 
a significant part of them live outside 
of Prague. We are also pleased with the 
number of represented Czech design-
ers (129!) in our shop.

Too much logos. Logo design 
contest in three rounds

We have our own processes for each 
project, but first and foremost it must 
be clear why, for whom and with what 
ambition we do what. Although it 
sounds banal, our clients often do not 
seek answers to these three fundamen-
tal questions before coming to us. In 
every institution they know that they 
need a visual identity and a  logo, but 
for whom, with what purpose, where it 
should lead them and how to change 
the organization's perception are the 
aspects they don´t think about. More-
over, it is not true that every institution 
must have its own logo, especially when 
it comes to public administration…

It is not easy to organize a quality con-
test with a guaranteed result. Often, 

the organizations that are coming to us 
have already launched a competition, 
sometimes even twice, and ended up 
with bad or no results. However, the 
third round organized by us has always 
been a success. 

Jana Vinšová
CEO CZECHDESIGN

CZECHDESIGN 
magazine

The journey, that CZECHDESIGN mag-
azine has made in a relatively short pe-
riod of time, does not have an adequate 
comparison in the Czech media envi-
ronment — from its founding by UM-
PRUM students in 2003 to the pres-
ent day, when more than 100.000 users 
visit the website every month. Thanks 
to the vision, consistency and pressure 
on quality content, all under the lead-
ership of Radka Machalická, CZECH-
DESIGN magazine has become, without 
any exaggeration, the only professional 
online magazine that tracks design in 
all its aspects. We publish professional 
articles, book reviews and exhibitions, 
and we follow both, new talents and es-
tablished companies. Our numbers in 
readership are gradually growing, and 
so is our reputation. We work togeth-
er with universities, take part in expert 
committees, and our articles are often 
published by other media. We relay not 
only on praise and admiration, but also 
on criticism and reflection, which is 
not always appreciated by others. Not 
praising to the stars, but pointing out 
mistakes and misleads, sometimes even 
iniquity is, we believe, the only way to 
help Czech design. Publication of the 
yearbook, summarizing what has been 
crucial in the past year, was just an-
other logical step towards the popu-
larization of the industry. Please find 
a selection of the best we released in 
2018 on the following pages. This se-
lection takes into account both, the 
attractiveness of the topic along with 
the quality of the processing, as well as 
readership. We are happy to say that 
these three aspects overlap in a major-
ity of our cases. So, without hesitation, 
we can say that those who read our 
magazine are demanding, picky readers 
who have good overview of current is-
sues and good taste. Such a reader is 
a commitment, but also a hope that we 
will improve not only ourselves, but also 
the whole Czech design environment 

each year. It is no coincidence that 
ecology and sustainability are among 
the absolute highlights, articles map-
ping innovations that help save the 
planet Earth and therefore hold sus-
tainability in the first place. Articles 
bringing up stories of local success 
are ahead of the game as well. Zlín and 
its traditional business talent “hatch-
ery” is a safe bet. Nowadays, however, 
the ideas of students from Pilsen and 
Ústí nad Labem are not behind those of 
the traditionally strong students from 
UMPRUM in Prague. We can often 
observe young designers turning back 
to local traditions and being eager to 
try resurrecting the original region-
al crafts. They cooperate with small 
manufactories and, thanks to their in-
terest, the tradition of handicrafts is 
coming slowly back. The growing level 
could be felt every year from packaging 
and interior design. Wine or beer labels 
are a  showcase of ideas of talented 
Czech graphic designers. Moreover, 
those drinks can be found in stylish ca-
fes growing staggeringly throughout 
the country. But of course, all that glit-
ters is not design. The “golden Czech 
hands” still tend to break out and show 
what they can do. Unfortunately, not 
only the election posters but also the 
festival ones are still a room of shame 
of Czech graphic design. But I dare to 
say that thanks to CZECHDESIGN and 
all its activities, the visual environment 
around us is gradually growing and im-
proving. And that is a lot!

Veronika Pařízková
Editor in Chief

Whom, how and 
why is our service 

Design consultancy 
helping?

What is the goal of our design consul-
tancy? Bringing quality design to the 
world. Speaking of quality, aesthetic 
level is not the only thing we have in 
mind. We try to pave the way for a de-
sign that makes our everyday lives bet-
ter. For better understanding, medical 
aids for sick or disabled people can be 
taken as an example, as when proper-
ly designed, they provide much higher 
life quality for their users. However, it 
is more difficult to see benefits of the 
graphic design. Do features such as 
a new logo, visual identity, or product 
packaging have the power to change 
something in our society or in an indi-
vidual's life? I believe so, it just happens 
much more at a subconscious level. The 
power of graphics is even greater as it 
surrounds us everywhere and through-
out every day — in the media, on the 
street, in the shop, on products, at 
school, at work…

As much as we would like to support 
development of mentioned health aids 
or research for better solutions in pub-
lic service, by means of design thinking 
methods (such as communication with 
health care authorities), there are not 
that many related tenders in the Czech 
Republic. Maybe this year, there will be 
an enlightened director of a hospital, 
library, museum or elementary school, 
who is aware of possibilities that im-
proving brings in the service sector — 
isn't that just you?

Considering consultancy, the last year 
was record-breaking for us – we imple-
mented 19 projects for both, private 
and public authorities. We invited doz-
ens of Czech designers to participate 
in tenders, and nearly 2.000 partici-
pants entered our open competitions. 
This growing interest in our services 
is confirmed by a fact, that collabora-
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tion of companies / institutions and de-
signers is so complex that there is very 
often an intermediary necessary. Most 
of public authorities contacted us only 
after they had tried to organize a de-
sign competition themselves and it was 
a complete failure (the National Gal-
lery, the National Museum, Liberec...).
And what to expect when it come to 
our services? We will guide the con-
tracting authority through the entire 
competition process, which will be set 
up to maximize the chance of his suc-
cess. For designers, we strive to en-
sure fair conditions, minimize barriers 
and simplify collaboration through our 
facilitation of the entire creative pro-
cess. We are proud to say that we cre-
ate a bridge between those two worlds.

The most visible project last year was 
a tender for a new visual identity of the 
National Gallery in Prague. The point 
of interest for both, the media and the 
public, could be summarized in 2 points. 
The first one was the price. For jour-
nalists, yet for the general public, the 
price “for the logo" is unbelievable, in-
comprehensible, and they perceive it 
as a simple money waste, in this case, 
public money. This simplification and in-
formation twist into the "logo for a mil-
lion" headlines is something that is hap-
pening repeatedly, and we have not yet 
found a way to change it. No one cares 
about the fact, that such a  process 
takes hundreds of hours and months 
of teamwork, involving additional costs. 
And this public discussion brings us 
back to the aforementioned benefit of 
design — is there an adequate price?
 
The second "case" of the National Gal-
lery logo deals with similarity to other 
existing logos, especially to the one of 
the Australian Gallery of Perth. The me-
dia provoked case disappeared as fast 
as it had occurred. Plagiarism did not 
happen, the situation calmed down af-
ter a few days or weeks. Unfortunate-
ly, nowadays, when the whole world is 

interconnected, and graphic design is 
developing dynamically, it is hardly pos-
sible to come up with a proposal that 
is 100 % original and at least seemingly 
dissimilar to anything existing.

What also makes me happy is the re-
branding of the Prague City Theaters, 
where new leadership along with new 
visuals brought blood into the organ-
ization’s  veins. Extremely challenging 
but inspiring at the same time was the 
collaboration with the Academy of 
Fine Arts at the end of which stood 
a  new visual style. Another amazing 
experience was the organization of an 
international competition in 6 Europe-
an markets of Nescafé Azera, with all 
beautiful realizations across the whole 
Europe. I  am also proud of the 23rd 
annual of the legendary Model Young 
Package, which you can read about on 
following pages.

I believe, that in 2019 even more com-
panies and institutions will become en-
thusiastic about design. And I wish we 
realized projects that will have a clear 
benefit and will contribute to a better 
design image in the public eyes.

Radim Tuček
Design Consultant

Young Package

948 competitors from 61 countries 
registered for Coffee Mania in 2018, 
two dozen experts participated in 
two different juries, and hundreds of 
competitors and fans from all over the 
world took part in the final ceremony. 
During the evening at the Center for 
Architecture and Urban Planning in 
Prague, Model Obaly presented a  fi-
nancial award of € 6.200 to winners 
from the Czech Republic, Slovakia, Po-
land and Taiwan. Media impact values 
in millions, but brand value is priceless. 

That is Model Young Package, the 
world's largest packaging contest, and 
the largest contest CZECHDESIGN 
organizes. In 2009, we won a tender for 
n organizer of a contest for the inter-
national company Model Obaly. Since 
then, in collaboration with the client, 
we have been innovating the contest 
every year, getting closer to a new gen-
eration of young designers, spreading 
to other countries around the world, 
and expanding it to professional de-
signers’ area.

The project grew out of Model Obaly 
visionary idea to organize a contest for 
the youngest generation of designers 
— high school and university students, 
offering them materials the compa-
ny works with (plain and corrugated 
cardboard) and encouraging them to 
bring their own packaging design ideas 
in form of prototypes. The competition 
used to be called Mladý Obal for many 
years and used to be focused only on 
the Czech Republic and Slovakia. When 
CZECHDESIGN took over the project, 
the contest grew into multiple dimen-
sions. We started more intense promo-
tion, we made it to foreign media, we 
opened up to participants from all over 
the world and in 2017, we changed the 
name to Model Young Package, an in-
ternational and proud brand.

Winners of one of the categories have 
a unique opportunity to participate in 
a trainee program in the company in-
novation center, while the company 
can use new ideas in their production. 
Thanks to the contest, Model Obaly is 
building its open, creative and innova-
tive brand.

Michaela Birtusová
Design Consultant and  

Model Young Package Manager

The story of our 
e-shop

During 2015, we started to play with 
an idea of a platform that would bring 
Czech design closer to the public. We 
felt that the Czech design scene had 
grown considerably by numerous prom-
ising designers over the last years, peo-
ple, who are successful not only home 
but also abroad. In our day-to-day co-
operation with them, we realized what 
they needed the most — their work 
being sold. Whether the sixth design 
sense of ours was not deceiving us at 
that time, was tested during two sales 
pop-up projects that gave us a clear 
answer, showing us that it was the 
right time to step into running our own 
e-shop. Following that, at the end of 
2016, our online design delicatessen 
was created.

Although it has not been such a  long 
time since the launch itself, we have 
moved on with leaps and bounds, and 
we are gathering more and more expe-
rience every day. For our (e-) SHOP, we 
choose, continually and carefully, qual-
ity design, may it be an author's work 
or a serial production which came from 
cooperation with a designer. We start-
ed with a dozen designers and a hun-
dred products, and since then, our 
offer has grown to hundreds of local 
brands and almost thousands of prod-
ucts to choose from. Designers have 
gained a  platform to present their 
work, while the public gained clear and 
quality offer of contemporary Czech  
and sometimes Slovak design. Thanks 
to our e-shop, design products can 
be delivered from creators directly 
to their admirers, up to 28 European 
countries. Those who are not big fans 
of online shopping and they rather en-
joy Czech design personally, are wel-
comed in our chamber gallery in Voj- 
těšská Street in Prague 1, which has 
been an independent Czech design en-
vironment for more than 10 years.

 

I believe that in 2019 we will continue 
to strengthen our friendly relation-
ship with our constituents, but at the 
same time, we will not stop discovering 
new talents and we will be delighted to 
present their great work to the general 
public and spread it to households all 
the way from Aš to Bukovec. And even 
further ... maybe beyond the borders 
of the Schengen area. I  dare to say 
that with its sales, editorial, exhibition 
and consultancy activities, CZECHDE-
SIGN represents a  sociocultural or-
ganization, a Czech center of contem-
porary design, similar to Krásná jizba 
at the beginning of the 20th century. 
Perhaps it is not a coincidence, that it 
was located just around a corner from 
our offices – in Myslíkova street.

Veronika Rukriegelová
Shop Manager
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