


O českém  
designu 
víme vše!

MAGAZÍN
Provozujeme nejčtenějšího a nejstaršího průvodce 
světem designu, online magazín czechdesign.cz

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

SHOP
Pomáháme designérům dostávat originální 
nápady k jejich zákazníkům.



CZECHDESIGN

Co se nám loni povedlo? Největší úspěch je, že po-
řád jsme, že existujeme. Nepovažuji to vůbec za sa-
mozřejmost a každý rok se za to cítím jako hrdina. 
To, co děláme, dělá například ve většině evropských 
států státem podporovaná organizace. My jsme ne-
závislí, ale i přes to každý rok rosteme, personálně, 
finančně a profesionálně. Pomalu, skromně, už 18 let. 
V minulém roce se dařilo všem třem stěžejním pro-
jektům — online magazínu, který je nejdůležitějším 
design médiem u nás, organizování designérských 
soutěží, jejichž pomocí měníme letos hlavně podo-
bu komunikace českých měst a v neposlední řadě 
pak našemu obchodu, který se stal nejdůležitějším 
zdrojem nákupu českého designu u nás. E-shop ros-
te doslova, loni se nám pro něj povedlo získat velmi 
příjemný prostor v Myslíkově ulici, dvacet sekund od 
našeho hlavního sídla. Plánujeme ho otevřít v polo-
vině roku 2020. CZECHDESIGN nově vedeme dva, já 
jsem k vedení přistupovala vždy opatrně, intuitivně, 
mateřsky a postupnými kroky se ke mně přidal kolega 
Radim Tuček, který přišel z korporátního prostředí. 
On je narozdíl ode mě stratég, radikální, nebojí se 
riskovat. Z každého z nás se snažíme pro naši ma-
lou společnost kombinovat to nejlepší. Naší misí je 
nadchnout pro design českou veřejnost i podniky 
a ukázat jim cestu ke spolupráci s designéry. Věříme, 
že takto posílené vazby prospějí všem — zvýší kon-
kurenceschopnost firem, nabídnou lepší uplatnění 

designérů a přinesou kvalitní a funkční design široké 
veřejnosti. Jsem přesvědčená, že na mnoha frontách 
se nám to již podařilo. Naší misí a cílem je stát se 
leaderem v oblastech nacházení nových cest a ino-
vativních přístupů k designu a intenzivněji se věnovat 
také často opomíjenému designu služeb. Abychom 
mohli růst, hledáme partnery, kteří sdílí naši filozofii.

Rok 2020 ochromil svět nákazou nebývalých rozmě-
rů. Věřím, že vždy platí, že všechno zlé přináší také 
něco dobrého. Design je často obor plný rozmarů, 
zbytečností, nabubřelosti — přehání, zveličuje, uzu-
rpuje si, i to na něm mám ráda, ale někdy je toho 
moc. Karanténa a přirozený strach z budoucnosti nás 
všechny donutil zastavit se a přemýšlet o smyslu naší 
práce, její potřebnosti, ale také dopadech. Věřím, že 
design bude skromnější, pokornější, ale o to víc bude 
skutečně sloužit veřejnému blahu.

Jana Vinšová,
CEO organizace CZECHDESIGN

Dospělá, zkušená 
i smysluplnější organizace



Rok 2019 byl pro magazín CZECHDESIGN v mnoha 
ohledech přelomový. Dosáhli jsme rekordní čtenosti. 
Navázali prestižní dlouhodobá partnerství. Vytvořili 
stabilní redakční tým. A těšili se, že v roce 2020 na to 
všechno navážeme a vydáme se vstříc dalším úspě-
chům. Koronavirová pandemie naším optimismem 
bohužel otřásla — je jasné, že ekonomické dopady 
krize se nevyhnou ani světu designu a médií. Tím 
spíše je v této nelehké době příjemné ohlédnout se 
do minulosti, a právě to je cílem této ročenky. Je dru-
há v pořadí a shrnuje vše podstatné, co se v našem 
magazínu v loňském roce odehrálo.

Magazín v loňském roce dokázal přilákat velké množ-
ství nových čtenářů. Naše stránky byly za 12 měsíců 
zobrazeny více než milión a půl krát. Nejčtenější člá-
nek o novém obchodu Textile Mountain si přečetlo 
více než 15.000 lidí a podobně na tom byl i článek 
o Soně Juríkové a jejích emodži pro typické Čechy, 
který od nás následně převzala řada dalších médií. 
Ostatně, objevovat nové talenty, designéry, místa, ale 
i nešvary českého designu, je naše hlavní poslání, 
kterého se pevně držíme. A čtenáři to oceňují. Baví 
je nejen tipy na stylové kavárny, hotely nebo kvalitní 
architekturu, ale čím dál tím víc je zajímají i články 
zaměřené na nevkusné merche českých institucí, 
slabou kvalitu hudebních plakátů nebo kolísavou úro-
veň akcí spojených s designem. CZECHDESIGN to 

v českém prostředí staví do unikátní role média, které 
dokáže kriticky nahlédnout stav oboru a nabídnout 
alternativní pohled. Stejně tak jsme jediným magazí-
nem, který pravidelně mapuje stav designu v regio-
nech — sledujeme dění na univerzitách v Plzni, Ústí 
nebo Zlíně, ale i přehlídky designu v Ostravě nebo 
Brně. Pravidelně vyrážíme i na mezinárodní akce, 
a vloni jsme tak čtenářům zprostředkovali osobní 
zkušenost z prestižních světových veletrhů — paříž-
ského Maison Objet, milánského Salone del Mobile, 
polských festivalů v Poznani a Lodži, design weeku 
v Bratislavě i londýnského Design Festivalu. I díky 
tomu si budujeme pozici zkušeného a důvěryhod-
ného média, které má ambici být nejen nejčtenějším 
onlinem zaměřeným na design v republice, ale pře-
devším respektovaným zdrojem zásadních informací. 
Věřím, že i v komplikovaném roce 2020 se nám po-
daří jít dál. Po někdy náročné, ale vždy dobrodružné 
cestě mapující úspěchy a propady českého designu. 

Veronika Pařízková,
Šéfredaktorka magazínu CZECHDESIGN

MAGAZÍN
Nejčtenější magazín  
o lokálním designu



MAGAZÍN V ČÍSLECH

ÚDAJE O ČTENÁŘÍCH

Ženy 64 % | Muži 36 %

Češi 93 % | Slováci 5 % | Další 2 %

Telefon 55 % | Počítač 43 % | Tablet 2 %

29. 3. 2019 
 
Čtenářsky nejúspěšnější den v roce 2019: 
Pátek 29. března 2019 | 14 369 přečtení

BŘEZEN 2019
Čtenářsky nejúspěšnější měsíc v roce 2019: 
156 044 přečtení

SOCIÁLNÍ SÍTĚZDROJE NÁVŠTĚVNÍKŮ

Vyhledávače

Další

Referenční

Přímé návštěvy

Sociální sítě

44 % 

40 %

12.5 %

2.5 %

1 %

386 
publikovaných článků

14 
redaktorů 

1 581 634 
zobrazení stránek  
(tj. + 22 % oproti roku 2018)

933 970 
zobrazení článků  
(tj. + 42 % oproti roku 2018)

549 025 
uživatelů  
(tj. +42 % oproti roku 2018)

Hodnoty za období 1. 1. 2019—31. 12. 2019

43 582
Facebook

28 475
Instagram

2 129
Twitter

1 953
LinkedIN

824
Pinterest

Hodnoty k 1. 4. 2020, srovnání vůči 31. 12. 2018

+ 22 %

+ 12 %

+ 90 %

+ 6 %

+ 176 %

+ 9 %

+ 42 %

+ 42 %



NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY  
ROKU 2019
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Češi na olympiádě obléknou
modrotisk. Kolekci navrhne
designérka, která hledá inspiraci
Japonsku i místním folklóru

07

foto: Zuzana Osako

03 Kde káva voní designem. 
10 nových pražských kaváren,
které si zamilujete

foto: Pauseteria

01 Na Letné vznikl Textile Mountain.
Koncept, který nemá obdoby 
v Česku ani v zahraničí

foto: Karolína Ketmanová

02 Fernet nebo chlebíček?
Designérka navrhla emoji 
pro typické Čechy

foto: Soňa Juríková

04 Výstava Šílený hedvábník.  
Zika & Lída Ascher: textil a móda

foto: UPM

05 Ztracená česká popkultura. 
Představujeme vám nejlepší 
a nejhorší merchandise 
hudební scény

foto: Ivy E. Morwen

06 Navrhla šaty na porod
a šestinedělí. Módní návrhářka
ctí tradice i bourá tabu

foto: Veronika Bijok

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fernet-nebo-chlebicek-designerka-navrhla-emoji-pro-typicke-cechy
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/na-letne-vznikl-textile-mountain-koncept-ktery-nema-obdoby-v-cesku-ani-v-zahranici
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kde-kava-voni-designem-10-novych-prazskych-kavaren-ktere-si-zamilujete-1-dil
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ztracena-ceska-popkultura-predstavujeme-vam-nejlepsi-a-nejhorsi-merchandise-hudebni-sceny
https://www.czechdesign.cz/kalendar-akci/vystava-sileny-hedvabnik-zika-lida-ascher-textil-a-moda
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cesi-na-olympiade-obleknou-modrotisk-kolekci-navrhne-designerka-ktera-hleda-inspiraci-v-japonsku-i-mistnim-folkloru
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/navrhla-saty-na-porod-a-sestinedeli-modni-navrharka-cti-tradice-i-boura-tabu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cesi-na-olympiade-obleknou-modrotisk-kolekci-navrhne-designerka-ktera-hleda-inspiraci-v-japonsku-i-mistnim-folkloru
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cesi-na-olympiade-obleknou-modrotisk-kolekci-navrhne-designerka-ktera-hleda-inspiraci-v-japonsku-i-mistnim-folkloru
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cesi-na-olympiade-obleknou-modrotisk-kolekci-navrhne-designerka-ktera-hleda-inspiraci-v-japonsku-i-mistnim-folkloru
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cesi-na-olympiade-obleknou-modrotisk-kolekci-navrhne-designerka-ktera-hleda-inspiraci-v-japonsku-i-mistnim-folkloru
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kde-kava-voni-designem-10-novych-prazskych-kavaren-ktere-si-zamilujete-1-dil
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kde-kava-voni-designem-10-novych-prazskych-kavaren-ktere-si-zamilujete-1-dil
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kde-kava-voni-designem-10-novych-prazskych-kavaren-ktere-si-zamilujete-1-dil
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/na-letne-vznikl-textile-mountain-koncept-ktery-nema-obdoby-v-cesku-ani-v-zahranici
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/na-letne-vznikl-textile-mountain-koncept-ktery-nema-obdoby-v-cesku-ani-v-zahranici
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/na-letne-vznikl-textile-mountain-koncept-ktery-nema-obdoby-v-cesku-ani-v-zahranici
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fernet-nebo-chlebicek-designerka-navrhla-emoji-pro-typicke-cechy
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fernet-nebo-chlebicek-designerka-navrhla-emoji-pro-typicke-cechy
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fernet-nebo-chlebicek-designerka-navrhla-emoji-pro-typicke-cechy
https://www.czechdesign.cz/kalendar-akci/vystava-sileny-hedvabnik-zika-lida-ascher-textil-a-moda
https://www.czechdesign.cz/kalendar-akci/vystava-sileny-hedvabnik-zika-lida-ascher-textil-a-moda
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ztracena-ceska-popkultura-predstavujeme-vam-nejlepsi-a-nejhorsi-merchandise-hudebni-sceny
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ztracena-ceska-popkultura-predstavujeme-vam-nejlepsi-a-nejhorsi-merchandise-hudebni-sceny
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ztracena-ceska-popkultura-predstavujeme-vam-nejlepsi-a-nejhorsi-merchandise-hudebni-sceny
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ztracena-ceska-popkultura-predstavujeme-vam-nejlepsi-a-nejhorsi-merchandise-hudebni-sceny
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/navrhla-saty-na-porod-a-sestinedeli-modni-navrharka-cti-tradice-i-boura-tabu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/navrhla-saty-na-porod-a-sestinedeli-modni-navrharka-cti-tradice-i-boura-tabu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/navrhla-saty-na-porod-a-sestinedeli-modni-navrharka-cti-tradice-i-boura-tabu
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Současné učebnice jsou zastaralé.
Nakreslila proto kreativní slabikář 
pro všechny (ne)obyčejné děti

09
foto: Soňa Juríková

Textil místo ibalginu. Kateřina Rydlová
vymyslela funkční body 
proti menstruačním bolestem

10

foto: Zuzana Veselá

Poslední svého druhu. Filip Kubák 
udržuje tradici českého tkalcovství 
a daří se mu

11

foto: Archiv Kubák

Ulice jsou plné designových omylů, 
říká designérka Veronika Rút 
Nováková, která vytvořila oceňovaný 
manuál proti vizuálnímu smogu

12

foto: Veronika Rút Nováková

Šance na lepší svět? Designéři hledají
řešení, jak z ekologické krize13

foto: Vojtěch Veškrna

Je pro přírodu šetrná textilní 
neboplastová taška? Selský 
rozum odpověď vždy nenabídne,
říká docent Vladimír Kočí

14

foto: Tomáš Rubín

Čerstvý vítr z jižní Moravy. 
5 nových míst v Brně, která 
snoubí vkus a kvalitu

08

foto: 3F by Mori

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY  
ROKU 2019

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cerstvy-vitr-z-jizni-moravy-5-novych-mist-v-brne-ktera-snoubi-vkus-a-kvalitu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/textil-misto-ibalginu-katerina-rydlova-vymyslela-funkcni-body-proti-menstruacnim-bolestem
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/posledni-sveho-druhu-filip-kubak-udrzuje-tradici-ceskeho-tkalcovstvi-a-dari-se-mu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/je-pro-prirodu-setrna-textilni-nebo-plastova-taska-selsky-rozum-odpoved-vzdy-nenabidne-rika-docent-vladimir-koci
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ulice-jsou-plne-designovych-omylu-rika-designerka-veronika-rut-novakova-ktera-vytvorila-ocenovany-manual-proti-vizualnimu-smogu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soucasne-ucebnice-jsou-zastarale-nakreslila-proto-kreativni-slabikar-pro-vsechny-neobycejne-deti
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/sance-na-lepsi-svet-designeri-hledaji-reseni-jak-z-ekologicke-krize
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soucasne-ucebnice-jsou-zastarale-nakreslila-proto-kreativni-slabikar-pro-vsechny-neobycejne-deti
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soucasne-ucebnice-jsou-zastarale-nakreslila-proto-kreativni-slabikar-pro-vsechny-neobycejne-deti
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soucasne-ucebnice-jsou-zastarale-nakreslila-proto-kreativni-slabikar-pro-vsechny-neobycejne-deti
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/textil-misto-ibalginu-katerina-rydlova-vymyslela-funkcni-body-proti-menstruacnim-bolestem
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/textil-misto-ibalginu-katerina-rydlova-vymyslela-funkcni-body-proti-menstruacnim-bolestem
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/textil-misto-ibalginu-katerina-rydlova-vymyslela-funkcni-body-proti-menstruacnim-bolestem
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/posledni-sveho-druhu-filip-kubak-udrzuje-tradici-ceskeho-tkalcovstvi-a-dari-se-mu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/posledni-sveho-druhu-filip-kubak-udrzuje-tradici-ceskeho-tkalcovstvi-a-dari-se-mu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/posledni-sveho-druhu-filip-kubak-udrzuje-tradici-ceskeho-tkalcovstvi-a-dari-se-mu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ulice-jsou-plne-designovych-omylu-rika-designerka-veronika-rut-novakova-ktera-vytvorila-ocenovany-manual-proti-vizualnimu-smogu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ulice-jsou-plne-designovych-omylu-rika-designerka-veronika-rut-novakova-ktera-vytvorila-ocenovany-manual-proti-vizualnimu-smogu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ulice-jsou-plne-designovych-omylu-rika-designerka-veronika-rut-novakova-ktera-vytvorila-ocenovany-manual-proti-vizualnimu-smogu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ulice-jsou-plne-designovych-omylu-rika-designerka-veronika-rut-novakova-ktera-vytvorila-ocenovany-manual-proti-vizualnimu-smogu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/sance-na-lepsi-svet-designeri-hledaji-reseni-jak-z-ekologicke-krize
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/sance-na-lepsi-svet-designeri-hledaji-reseni-jak-z-ekologicke-krize
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/je-pro-prirodu-setrna-textilni-nebo-plastova-taska-selsky-rozum-odpoved-vzdy-nenabidne-rika-docent-vladimir-koci
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/je-pro-prirodu-setrna-textilni-nebo-plastova-taska-selsky-rozum-odpoved-vzdy-nenabidne-rika-docent-vladimir-koci
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/je-pro-prirodu-setrna-textilni-nebo-plastova-taska-selsky-rozum-odpoved-vzdy-nenabidne-rika-docent-vladimir-koci
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/je-pro-prirodu-setrna-textilni-nebo-plastova-taska-selsky-rozum-odpoved-vzdy-nenabidne-rika-docent-vladimir-koci
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cerstvy-vitr-z-jizni-moravy-5-novych-mist-v-brne-ktera-snoubi-vkus-a-kvalitu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cerstvy-vitr-z-jizni-moravy-5-novych-mist-v-brne-ktera-snoubi-vkus-a-kvalitu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cerstvy-vitr-z-jizni-moravy-5-novych-mist-v-brne-ktera-snoubi-vkus-a-kvalitu


Důležitost CZECHDESIGN poznáme u nás ve 
studiu jednoduše — máme ho mezi záložkami 
prohlížeče a patří rozhodně mezi TOP 10, které 
sledujeme.

Eva a Marcel Mochalovi,  
designéři a zakladatelé studia LLEV

„spolehlivý zdroj 
z české designové 
scény“

„patří rozhodně 
mezi TOP 10,  
které sledujeme“

foto: Jan Zátorský

Czechdesign.cz, to jsou především lidé, kteří 
soustřeďují do jednoho místa logickým a pře-
hledným způsobem informace o nových pro-
jektech, produktech, o výstavách, o sociálních 
interakcích, o dění na školách, o přednáškách, 
o soutěžích, o zajímavých knihách, lidé, kteří 
píší články a recenze, překládají, cestují, a všemi 
těmito činnostmi propojuji úžasnou komunitu 
lidí, kterým jde o to aby byl svět vybaven vším 
možným, co spadá do kategorie materiálního 
světa v oblasti designu, architektury, módy, vědy, 
výzkumu a dalších. Současný stav věcí — kata-
stroficky ohrožené životní prostředí, rozpínající 
se epidemie, napjaté mezinárodni vztahy, však 
nabádá k tomu, abychom zpomalili a přijali jako 
absolutní prioritu uvažování o tom, kde může-
me přispět ve věci udržitelnosti vývoje a jakým 
způsobem zpracovat a recyklovat to, co jsme 
doposud jako lidstvo nakupili. 

Eva Eisler, designérka, vedoucí ateliéru  
K.O.V. na UMPRUM

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI ČTENÁŘI

Magazín CZECHDESIGN čtu pravidelně a je to 
spolehlivý zdroj z české designové scény. Zvláště 
mě baví, když je v kondici a přináší původní, ne-
závislé informace a vlastní názory, ne jenom PR.

Karolína Vránková,  
publicistka, redaktorka časopisu Respekt



PORADENSTVÍ 
Lepší design  
pro všechny

Co je cílem našeho design poradenství? Přivádět 
na svět kvalitní design. Když mluvíme o kvalitě, roz-
hodně nemáme na mysli jen estetickou úroveň. Sna-
žíme se razit cestu designu, který mění každodenní 
život k lepšímu. Je snadné představit si to třeba na 
zdravotních pomůckách pro nemocné či postižené, 
které když jsou správně navržené, umožňují mno-
hem kvalitnější život svým uživatelům. Náročnější je 
ale vidět ten přínos u grafiky. Má nové logo, vizuální 
identita nebo obal produktu sílu změnit něco k lepší-
mu 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 médiích, na ulici, v obchodě, 
na produktech, ve škole, v práci… Ač bychom moc 
rádi pomáhali na svět těm zmiňovaným zdravotním 
zařízením nebo hledali metodami design thinkingu 
lepší řešení veřejných služeb (například komunikace 
s úřady či zdravotní péče), takových zadání v Čes-
ku zatím mnoho není. Třeba se letos najde nějaký 
osvícený ředitel nemocnice, knihovny, muzea nebo 
dětské školy, který si uvědomuje možnosti zkvalitnění 
poskytovaných služeb — nejste to právě vy? 

Loňský rok byl pro nás rekordní — organizovali jsme 
21 projektů pro soukromé i veřejné zadavatele.  
Do vyzvaných soutěží jsme zapojili stovky českých 
designérů, do našich otevřených soutěží se přihlásilo 

přes osm set účastníků. Rostoucí zájem o naše služby 
potvrzuje to, že spolupráce firem, institucí a designé-
rů 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 zorganizo-
vat designérskou soutěž a skončilo to propadákem. 

V čem naše služby spočívají? Zadavatele provedeme 
celým procesem soutěže, kterou nastavíme tak, aby-
chom maximalizovali šanci na úspěch. Pro designéry 
se snažíme zajistit férové podmínky, co nejmenší 
bariéry a zjednodušení spolupráce díky naší facili-
taci celého kreativního procesu. Jsme tak určitým 
můstkem mezi dvěma světy.

Radim Tuček,
Design konzultant



79
Firem, veřejných organizací, měst 
a jednotlivců, kteří nás oslovili s poptávkou

50
Zrealizovaných úvodních schůzek

38
Připravených nabídek

PORADENSTVÍ V ČÍSLECH

21
Realizovaných projektů

15
Kompletně zorganizovaných design soutěží

14 
Souteží úspěšně dokončeno 

9 000 000 Kč
Hodnota zakázek pro vítěze soutěží

872 
Zapojených účastníků do našich soutěží

812 
Zapojených účastníků do otevřených souteží

z toho 4 otevřené

a 11 vyzvaných tendrů

pro veřejné instituce

řešilo vizuální identitu

pro soukromé firmy a NGO

interiér a architekturu

produktový /
průmyslový design

z nich

z nich

pro města

jiný grafický design

42 % 4

11

67 % 

29 %

14 %

29 %

10 %

10 %



PORADENSKÉ PROJEKTY 
ROKU 2019

Česká filharmonie: 
Návrh vstupních prostor Rudolfina01

05

Památník národního písemnictví: 
Jednotná vizuální identita 
Muzea literatury

06

Litoměřice: 
Jednotná vizuální identita města02 Kadaň:

Jednotná vizuální identita města07

ROPID:  
Jednotná vizuální identita
integrované dopravy

03 Luhačovice:
Jednotná vizuální identita města08

Napajedla: 
Audit vizuální komunikace města04 Rathgeber:

Ideová soutěž — inovace v oblasti
produktových štítků

09

08

01

02

06

foto: Eva Vopelková

foto: Toman Designfoto: Tomáš Varga, Jakub Jansa a 20YY Designers

foto: Lenka Míková foto: archiv Památníku národního písemnictví

Uměleckoprůmyslové 
muzeum v Praze:
Kreativní řešení nové stálé expozice

05 10 Aveflor: 
Rešerše a doporučení designérů

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/7-studii-soutezicich-o-zakazku-na-vizualni-styl-muzea-literatury-pnp
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/rudolfinum-cekaji-zmeny-zname-vysledky-souteze-na-navrh-vstupnich-prostor-vyznamne-budovy
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/vyuzila-dominanty-mesta-a-uspela-novy-vizualni-styl-pro-litomerice-vytvorila-rodacka-eva-vopelkova
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/napadite-a-zive-luhacovice-mesto-predstavuje-historicky-prvni-vizualni-styl-a-logo
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/expozice-21-stoleti-prostory-upm-se-promeni-k-nepoznani-prinasime-vysledky-projektove-souteze
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/rudolfinum-cekaji-zmeny-zname-vysledky-souteze-na-navrh-vstupnich-prostor-vyznamne-budovy
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/rudolfinum-cekaji-zmeny-zname-vysledky-souteze-na-navrh-vstupnich-prostor-vyznamne-budovy
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/7-studii-soutezicich-o-zakazku-na-vizualni-styl-muzea-literatury-pnp
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/7-studii-soutezicich-o-zakazku-na-vizualni-styl-muzea-literatury-pnp
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/7-studii-soutezicich-o-zakazku-na-vizualni-styl-muzea-literatury-pnp
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/vyuzila-dominanty-mesta-a-uspela-novy-vizualni-styl-pro-litomerice-vytvorila-rodacka-eva-vopelkova
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/vyuzila-dominanty-mesta-a-uspela-novy-vizualni-styl-pro-litomerice-vytvorila-rodacka-eva-vopelkova
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-realizujeme-soutez-na-vizualni-styl-kadane-a-hledame-soutezici
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-realizujeme-soutez-na-vizualni-styl-kadane-a-hledame-soutezici
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-hledame-podobu-hromadne-dopravy-prahy-a-stredoceskeho-kraje
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-hledame-podobu-hromadne-dopravy-prahy-a-stredoceskeho-kraje
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-hledame-podobu-hromadne-dopravy-prahy-a-stredoceskeho-kraje
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/napadite-a-zive-luhacovice-mesto-predstavuje-historicky-prvni-vizualni-styl-a-logo
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/napadite-a-zive-luhacovice-mesto-predstavuje-historicky-prvni-vizualni-styl-a-logo
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soutez-rathgeber-zna-sve-vysledky-kdo-navrhl-nejlepsi-stitek
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soutez-rathgeber-zna-sve-vysledky-kdo-navrhl-nejlepsi-stitek
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soutez-rathgeber-zna-sve-vysledky-kdo-navrhl-nejlepsi-stitek
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/expozice-21-stoleti-prostory-upm-se-promeni-k-nepoznani-prinasime-vysledky-projektove-souteze
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/expozice-21-stoleti-prostory-upm-se-promeni-k-nepoznani-prinasime-vysledky-projektove-souteze
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/expozice-21-stoleti-prostory-upm-se-promeni-k-nepoznani-prinasime-vysledky-projektove-souteze


14

Lékaři bez hranic:
Jednotná vizuální identita16

Muzeum hlavního města Prahy:
Konzultace při soutěži na vizuální
identitu organizace

11 Minute Screen:
Rešerše a doporučení designérů17

Svitavy:
Jednotná vizuální identita města12 Model Young Package:

Inovace v obalovém designu18

Jezero Milada:
Jednotná vizuální identita
jezera Milada

13 Výstaviště Praha:
Jednotná vizuální identita19

Česká filharmonie:
Konzultace při soutěži
na vizuální identitu

15 Cardinal Point: 
Jednotná vizuální identita značky 
Grantissimo

21

Celní správa:  
Jednotná vizuální identita20Praha 3:

Jednotná vizuální identita
městské části

14

13

grafické zpracování: Adam Uchytil, ilustrace: Barbora Idesová

foto: Jakub Vaněk Studio, Matrin Poláček, Bros in Trikos

PORADENSKÉ PROJEKTY 
ROKU 2019

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/tvoje-jezero-milada-adam-uchytil-zvitezil-v-soutezi-na-novou-vizualni-identitu-byvaleho-lomu-ktery-dnes-slouzi-k-rekreaci
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/predstavujeme-vam-finalove-navrhy-v-soutezi-na-vizualni-identitu-prahy-3
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-hledame-novou-vizualni-identitu-organizace-lekari-bez-hranic
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-hledame-novou-vizualni-identitu-organizace-lekari-bez-hranic
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/predstavujeme-5-studii-soutezicich-o-zakazku-na-vizualni-styl-mesta-svitavy
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/predstavujeme-5-studii-soutezicich-o-zakazku-na-vizualni-styl-mesta-svitavy
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/hravost-zazitek-z-rozbalovani-a-ekologie-mezinarodni-soutez-obaloveho-designu-predstavuje-vysledky
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/hravost-zazitek-z-rozbalovani-a-ekologie-mezinarodni-soutez-obaloveho-designu-predstavuje-vysledky
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/tvoje-jezero-milada-adam-uchytil-zvitezil-v-soutezi-na-novou-vizualni-identitu-byvaleho-lomu-ktery-dnes-slouzi-k-rekreaci
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/tvoje-jezero-milada-adam-uchytil-zvitezil-v-soutezi-na-novou-vizualni-identitu-byvaleho-lomu-ktery-dnes-slouzi-k-rekreaci
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/tvoje-jezero-milada-adam-uchytil-zvitezil-v-soutezi-na-novou-vizualni-identitu-byvaleho-lomu-ktery-dnes-slouzi-k-rekreaci
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-hledame-novou-vizualni-identitu-vystaviste-praha
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-hledame-novou-vizualni-identitu-vystaviste-praha
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/predstavujeme-vam-finalove-navrhy-v-soutezi-na-vizualni-identitu-prahy-3
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/predstavujeme-vam-finalove-navrhy-v-soutezi-na-vizualni-identitu-prahy-3
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/predstavujeme-vam-finalove-navrhy-v-soutezi-na-vizualni-identitu-prahy-3


MODEL YOUNG 
PACKAGE

Mezinárodní soutěž obalového designu pro designéry 
i studenty vyhlašuje společnost Model Group. Soutěž 
je největší svého typu na světě a dává účastníkům je-
dinečnou možnost porovnat své návrhy v mezinárod-
ní konkurenci. Organizaci má již deset let na starosti 
CZECHDESIGN.

Čtyřiadvacátý ročník soutěže vyzval designéry k za-
myšlení se nad propojením obalu, funkce, ekologie 
a zážitku z rozbalování. Přihlášeno bylo 666 prací z 66 
zemí světa. Soutěžící přicházeli s hravými koncepty. 
Každý našel jinou cestu, jak překvapit porotu při ote-
vírání obalu. Přicházely návrhy založené na ilustracích, 
na tvarování papíru nebo na dobře vymyšleném me-
chanismu. Někteří kladli víc důrazu na ekologii, jiní zase 
mysleli na důkladnou ochranu produktu. 

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 23. září 2019 
v prostoru C.A.M.P. Práce finalistů představila výstava 
v galerii CZECHDESIGN od 2. září do 4. října 2019.

Tématem 25. ročníku soutěže je Personal Care a sou-
těžící se mohou přihlašovat do 15. června 2020.

young-package.com

https://young-package.com/


Soutěž nám přinesla velmi dobrý návrh od Lenky  
Míkové a návrhy řešení od dalších studií, které pro nás 
byly také velmi cenné, kontakty a vazby na další archi-
tektonická studia a přátelské vztahy s CZECHDESIGN.

Lenka Čápová,
oddělení marketingu Česká filharmonie

Spolupráce s lidmi z CZECHDESIGNu byla pro AVU 
velice přínosná. Společné konzultace nad tématem 
vizuální identity instituce, metodologie a organizo-
vání myšlenkových a tvůrčích sezení a nakonec sa-
motné 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 doporuču-
jeme všem institucím, které uvažují o změně vizu-
ální identity. Profesionální přístup, odborná znalost 
i zkušenosti pracovníků CZECHDESIGNu nám celý 
proces velmi ulehčily.

Daniel Přibyl, 
ředitel Městských divadel pražských

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI

„moje očekávání 
to předčilo!“

Velmi nám pomohly a ušetřily čas předběžné rešerše 
designerů. Ocenili jsme i zkušenosti CZECHDESIGNu 
z jejich předchozích realizací, díky kterým jsme se 
vyhnuli obvyklým chybám. Přesně z těchto důvodů 
bychom spolupráci doporučili i dalším institucím.

Hana Morávková, 
PR a marketing manager, 
Městská divadla pražská

Moje očekávání to nesplnilo, protože moje očekávání 
to předčilo!

Kateřina Bělešová,
Head of Fundraising, Lékaři bez hranic 

„profesionální 
přístup, odborná 
znalost i zkušenosti 
pracovníků“ 

Návrh plakátů MDP
foto: Ondřej Zámiš, Roman Černohous



SHOP
Platforma, která dostává český 
design k veřejnosti

S nápadem, jak dostat český design blíže k lidem, 
jsme si začali hrát už během roku 2015. Cítili jsme, že 
se česká designérská scéna za poslední roky znač-
ně rozrostla 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 pro-
dávala. Zda nás šestý designový smysl neklame jsme 
si tehdy rovnou otestovali v rámci dvou prodejních 
pop-up projektů, které nám daly jasnou odpověď, že 
je opravdu vhodný okamžik šlápnout do toho napl-
no a spustit vlastní e-shop. A tak koncem roku 2016 
vzniklo naše online designové lahůdkářství.

Od samotného spuštění sice neuběhla až tak dlou-
há doba, ale posunuli jsme se mílovými kroky a další 
a další zkušenosti sbíráme každým dnem. Do naše-
ho CZECHDESIGN SHOPu kontinuálně a kurátorsky 
vybíráme kvalitní design, ať už se jedná autorskou 
práci nebo sériovou výrobu, jež vzešla ze spoluprá-
ce s designérem. Začali jsme s desítkou designérů 
a stovkou produktů a dnes je naše nabídka mnoho-
násobně vyšší — na výběr je z téměř sto padesáti 
lokálních značek a takřka dvou tisí produktů. Desig-
néři získali platformu k prezentaci své tvorby, veřej-
nost zase přehlednou a kvalitní nabídku současné-
ho českého, a sem tam i slovenského designu. Díky 
našemu e-shopu mohou designové výrobky putovat 

od tvůrců přímo k jejich obdivovatelům a to až do 28 
evropských zemí. Pro ty, co online nakupování ne-
holdují a raději se kochají českým designem osobně, 
máme dveře otevřené v naší komorní galerii na Praze 
1 ve Vojtěšské ulici, která je již více než 10 let nezá-
vislou půdou českého designu. To se ovšem už letos 
v květnu změní, až se obchod přestěhuje — nebude 
to dál než za roh, konkrétně na Myslíkovu 5, kde od 
ledna připravujeme ve spolupráci s architektonickým 
studiem Prokš Přikryl náš první oficiální obchod. Slav-
nostní otevření si rozhodně nenechejte ujít.

Věřím, že v roce 2020 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 představovat 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 svý-
mi prodejními, redakčními, výstavními a poradenskými 
aktivitami plní funkci kulturně společenské organiza-
ce, takového českého centra současného designu, 
jakým byla na začátku 20. století Krásná jizba. Třeba 
není náhodou, že sídlila právě v Myslíkově ulici.

Veronika Rukriegelová, 
Shop Manager



5 943
Počet odbavených objednávek:
5 943 (růst o 43 % oproti roku 2018)

148
Počet zastoupených designérů a značek:
148 (růst o 19 % oproti roku 2018)

60 %
Meziroční růst obratu

1 379 379
Zobrazení stránek (tj. +31 % oproti roku 2018)

220 410
Uživatelů (tj. +16 % oproti roku 2018)

SHOP V ČÍSLECH

+ 43 %

+ 19 %

+ 31 %

+ 16 %

 

1 732 
Počet produktů v nabídce

 

1 051
Produktů v kategorii pro ženy

 

276
Produktů v kategorii pro muže

 

291 
Produktů v kategorii domov

 

699
Produktů v kategorii šperky

 

46
Produktů v kategorii kosmetika

 

ŠÁLEK NA 
ČAJ KOBALT 
OD JIŘÍHO 
PELCLA 
(379 KUSŮ)
Nejprodávanější produkt

 

 

MINKA — 
MARTINA  
KLBEČKOVÁ 
(322 KUSŮ)
Nejprodávanější šperkař

 

Ženy 76 % | Muži 24 %

online nákupy 57 % | nákupy v galerii 43 %

Češi 90 % | Slováci 3 % | další země 7 %



Náušnice COCOON SPIKE zlacené
Zorya01

01

Řetízek s kroužkem růžový 
(Ag 925/1000)
DU COEUR

02

02

Kožená kabelka Laura černá
KRAS03

03

Váza LOVE — růžová
Jakub Berdych04

04
Gold leather Matisse-inspired earrings
Benu Made05

05

Ledvinka Kras
KRAS06

06
Tetovačky Gréta
Kresky07

07

OCHUTNÁVKA 
Z NAŠEHO SHOPU

https://shop.czechdesign.cz/nausnice/nausnice-coccon-spike-zlacene/
https://shop.czechdesign.cz/domov/unnamed-vaza-love-ruzova-berdych/
https://shop.czechdesign.cz/damske-designove-ledvinky/ledvinka-kras/
https://shop.czechdesign.cz/hracky/tetovacky-greta-kresky/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/gold-leather-matisse-inspired-earrings/
https://shop.czechdesign.cz/nahrdelniky/retizek-s-krouzkem-ruzovy/
https://shop.czechdesign.cz/damske-kabelky-psanicka/kozena-kabelka-kras-cerna/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/nausnice-coccon-spike-zlacene/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/nausnice-coccon-spike-zlacene/
https://shop.czechdesign.cz/nahrdelniky/retizek-s-krouzkem-ruzovy/
https://shop.czechdesign.cz/nahrdelniky/retizek-s-krouzkem-ruzovy/
https://shop.czechdesign.cz/nahrdelniky/retizek-s-krouzkem-ruzovy/
https://shop.czechdesign.cz/damske-kabelky-psanicka/kozena-kabelka-kras-cerna/
https://shop.czechdesign.cz/damske-kabelky-psanicka/kozena-kabelka-kras-cerna/
https://shop.czechdesign.cz/domov/unnamed-vaza-love-ruzova-berdych/
https://shop.czechdesign.cz/domov/unnamed-vaza-love-ruzova-berdych/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/gold-leather-matisse-inspired-earrings/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/gold-leather-matisse-inspired-earrings/
https://shop.czechdesign.cz/damske-designove-ledvinky/ledvinka-kras/
https://shop.czechdesign.cz/damske-designove-ledvinky/ledvinka-kras/
https://shop.czechdesign.cz/hracky/tetovacky-greta-kresky/
https://shop.czechdesign.cz/hracky/tetovacky-greta-kresky/


Ponožky květinové
We are Ferdinand08

08

Prsten Root Flower M (Ag 925/1000)
Veronika Watzková09

09

KRAS batoh černý
KRAS10

10

Plecháček pokojovky
CZECHDESIGN11

11 Neposedný ptáček — šedý
KUTULU12

12

Mýdlo s kofeinem
Ushuaya/Smyssly13

13 Soča Ear (Ag 925/1000)
Ondřej Stára (ex MAMORI)14

14

OCHUTNÁVKA 
Z NAŠEHO SHOPU

https://shop.czechdesign.cz/ponozky-damske/ponozky-kvetinove-bacak/
https://shop.czechdesign.cz/prsteny/prsten-root-flower-m--ag-925-1000/
https://shop.czechdesign.cz/panske-rolltop-mestske-batohy/kras-mestsky-batoh-cerny/
https://shop.czechdesign.cz/plechacky/plechacek-pokojovky/#
https://shop.czechdesign.cz/hracky/neposedny-ptacek-sedy/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/soca-ear--ag-925-1000/
https://shop.czechdesign.cz/prirodni-kosmetika/mydlo-kofein/
https://shop.czechdesign.cz/ponozky-damske/ponozky-kvetinove-bacak/
https://shop.czechdesign.cz/ponozky-damske/ponozky-kvetinove-bacak/
https://shop.czechdesign.cz/prsteny/prsten-root-flower-m--ag-925-1000/
https://shop.czechdesign.cz/prsteny/prsten-root-flower-m--ag-925-1000/
https://shop.czechdesign.cz/panske-rolltop-mestske-batohy/kras-mestsky-batoh-cerny/
https://shop.czechdesign.cz/panske-rolltop-mestske-batohy/kras-mestsky-batoh-cerny/
https://shop.czechdesign.cz/plechacky/plechacek-pokojovky/#
https://shop.czechdesign.cz/plechacky/plechacek-pokojovky/#
https://shop.czechdesign.cz/hracky/neposedny-ptacek-sedy/
https://shop.czechdesign.cz/hracky/neposedny-ptacek-sedy/
https://shop.czechdesign.cz/prirodni-kosmetika/mydlo-kofein/
https://shop.czechdesign.cz/prirodni-kosmetika/mydlo-kofein/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/soca-ear--ag-925-1000/
https://shop.czechdesign.cz/nausnice/soca-ear--ag-925-1000/


2020:  
NOVÝ OBCHOD

V květnu otevíráme na nové adrese nový 
CZECHDESIGN SHOP, který připravujeme ve 
spolupráci s architektonickým studiem Prokš 
Přikryl. 

Myslíkova 5, 110 00 Praha 1
 

Vojtěšská

CZECHDESIGN

Mánes

CZECHDESIGN

SHOP

Masarykovo nábřeží

M
ys

lík
ov
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2020: KATALOG 
SNOUBENÍ

Po loňské výstavě svatebních šperků Snoubení, která 
sklidila mimořádný úspěch, jsme se rozhodli posunout 
projekt Snoubení dále. V roce 2020 představujeme 
katalog, e-shop snoubeni.com a poradenskou službu. 
Díky široké nabídce šperků od českých designérů v naší 
prodejní galerii se na nás začali zákazníci přirozeně 
obracet také s prosbou zařízení snubních i zásnubních 
prstenů. A právě těm chceme teď zásadním způsobem 
usnadnit cestu za prstenem od českého designéra.

Odpadá tedy složité shánění informací a orientace na 
designérské scéně, ve Snoubení mají zákazníci mož-
nost vidět prstýnky na jednom místě, včetně materiá-
lových možností, úprav, cen a mohou si je hned online 
i objednat. Představujeme i filozofii jednotlivých tvůrců 
tak, aby si každý mohl vybrat přesně ty prsteny, které 
sedí naturelu jejich lásky.

Propojujeme tvorbu deseti českých šperkařů v do jed-
noho místa a věříme, že Snoubení přispěje k rozvoji 
oboru českého šperku. 

V katalogu Snoubení hrdě prezentujeme tvorbu těchto 
designérů: Nastassia Aleinikava, studio JA-RA, Kristýna 
Malovaná, Věra Nováková, Hana Polívková, Eva Růžič-
ková, Adéla Schicker, Ondřej Stára, Klára Šípková a Jan 
Vlasák. 

www.snoubeni.com

Snubní prsteny od českých designérů 
na jednom místě.

http://www.snoubeni.com


V rámci našeho projektu KlokArt, který spadá pod 
Fond ohrožených dětí, spolupracujeme s e-shopem 
CZECHDESIGN již přes rok. Prostřednictvím e-shopu 
prodáváme naše produkty a výtěžek z prodeje jde 
na dobročinné účely. E-shop CZECHDESIGN po-
važujeme za stabilní a kvalitní platformu pro prodej 
a velmi kladně hodnotíme férové nastavení podmínek 
s přihlédnutím k účelu prodeje produktu. Navázání 
spolupráce proběhlo rychle a bez problémů a stejně 
funguje i pravidelná komunikace.

Mgr. Ivana Valkusová, 
zakladatelka a manažerka projektu KlokArt

Na spolupráci oceňujeme hlavně férové jednání 
a nastavení podmínek, vřelou komunikaci a v pří-
padě potřeby i operativní jednání. CZECHDESIGN 
provozuje z našeho pohledu jeden z nejkvalitnějších 
a především nejstabilnějších e-shopů.

Zdeněk Vacek a Daniel Pošta, 
designéři a zakladatelé studia Zorya

Organizace CZECHDESIGN působí na poli českého de-
signu více než 15 let, po celou dobu podporuje a rozvíjí 
český design a pomáhá jeho tvůrcům mediální pro-
pagací, přednáškami, workshopy atd. Propojuje firmy 
a designéry a tím přispívá k lepším podmínkám a po-
vědomí o designu v ČR. V posledních letech také pro-
vozuje e-shop s českým designem, kterým podporuje 
jak mladou generaci designérů, tak české designérské 
stálice. Oceňuji, že CZECHDESIGN dává prostor stu-
dentům uměleckých škol, objevuje nové talenty, zve je 
do soutěží a někteří z nich mají šanci získat své první 
zkušenosti s prodejem svých produktů právě přes jejich 
e-shop.

Prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr.h.c., 
designér, profesor a bývalý rektor 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

CO O NÁŠ ŘÍKAJÍ DESIGNÉŘI

„Oceňuji, že 
CZECHDESIGN 
dává prostor 
studentům 
uměleckých 
škol, objevuje 
nové talenty.“

„férové  
nastavení 
podmínek“ 

Daniel Pošta a Zdeněk Vacek  
foto: Lenka Šulcová



KONTAKTY
Chcete uspořádat designérskou soutěž 
nebo najít vhodného designéra? 
 
Radim Tuček
Design konzultant
radim.tucek@czechdesign.cz
+420 734 422 405

Potřebujete tiskové informace? 

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

Máte designovou novinku, o které  
bychom měli napsat? 

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

Chcete se o nás dozvědět víc?  
Zeptejte se naší ředitelky

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

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

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

Zajímáte se o náš online shop? 

Online prodej českého designu
shop@czechdesign.cz
+420 777 190 774

KANCELÁŘ
GALERIE, SHOP  
(do května 2020)
Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1

SHOP  
(od května 2020)
Myslíkova 5, 110 00 Praha 1

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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

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

 

Vojtěšská

CZECHDESIGN

CZECHDESIGN

SHOP

Masarykovo nábřeží
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Mánes



IKEA
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy
Ještěd f Kleci
KRUH
Lékaři bez hranic
Lemarket
Lithio
Město Kadaň
Město Litoměřice
Město Luhačovice
Město Napajedla
Město Svitavy
Městská část Praha 3
MILE magazín
mmcité1
Model Obaly
Moravská galerie v Brně
Mouvo
Muzeum Designu Benešov
Muzeum hlavního města Praha
Národní cena za studentský design
Národní muzeum
Nejkrásnější česká kniha roku

AITAA
Antalis
ArtMap
Blum
Bulb 
Cardinal Point
Celní správa ČR
Cena Bohuslava Fuchse
Česká filharmonie
ČVUT Katedra Architektury Ústav Designu
Design portál
Designcité+
DesignVille
Fakulta designu a umění Západočeské 

univerzity v Plzni
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta umění a designu Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně
Festival LITR
Generální ředitelství cel
Happy Materials
IDU — Institut Umění

PARTNEŘI A KLIENTI

Nové proměny bydlení
Office Depot
Olověný Dušan
Open House Praha
Památník národního písemnictví
Plzeňský Prazdroj
Prague College
Pražská integrovaná doprava
Rathgeber
RAVAK
Retromuzeum Cheb
RISING
S Paper
Superstudio
Sympozium ilustrace
Technická Univerzita Liberec
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Univerzita Tomáše Bati
Vitra
Výstaviště Praha
We are ferdinand

ZA FINANČNÍ 
PODPORU DĚKUJEME

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

Děkujeme za vaší podporu 
a spolupráci



NADCHNEME VÁS PRO DESIGN!

WWW.CZECHDESIGN.CZ

http://www.czechdesign.cz

