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Ročenka
2021
Věřte s námi!
Věříme českému designu, je pro nás svatý a chceme 
pro něj nadchnout české firmy i širokou veřejnost. Zá-
roveň víme, že jen samotná víra by toho moc nezmohla.

Proto už téměř 20 let neúnavně prošlapáváme desig-
nérům cestu ke spolupráci s firmami a institucemi se 
zájmem o design, organizujeme soutěže, workshopy 
a semináře a pomáháme designérům prodávat jejich 
tvorbu. V neposlední řadě píšeme nejstarší a záro-
veň nejčtenější portál o designu v České republice. 
V této Ročence 2021 vám shrnujeme úspěchy, kterých 
jsme dosáhli jako nezávislá organizace Czechdesign.



in
design
we trust

→ Poradenství 
  & soutěže
  Pomáháme firmám a institucím se zájmem o design  
  a architekturu, organizujeme soutěže, workshopy a semináře.

→ Magazín
  Informujeme a edukujeme na stránkách nejstaršího 
  a nejčtenějšího průvodce lokálním designem, online 
  magazínu Czechdesign.cz.

→ Shop
  Pomáháme designérům dostávat originální 
  nápady k jejich zákazníkům.



Czechdesign

Jste skvělí!
Jádro Czechdesignu tvoří už 18 lidí. Přes 30 dalších 
s námi spolupracuje externě. Tolik energie pro český 
design se jen tak někde nepotká. Na prvním místě 
bych proto chtěl poděkovat všem členům, protože to, 
co děláme, pro ně není jen práce. Jdou do toho srd-
cem. S nevídanou vášní a odhodláním – přespí v kan-
celáři, když je třeba, nezaleknou se obřích projektů, 
poradí si i s nejsložitějším klientem nebo designérem 
a podpoří se navzájem. Jen díky tomu jsme tam, kde 
jsme. Z původního nadšeneckého spolku studentů 
jsme za 18 let vyrostli v profesionální organizaci za-
střešující obor designu v Česku.

Vede nás naše společná vize – skvělý český de-
sign v každé domácnosti, firmě i městě. K ní přispíváme 
tím, co umíme nejlépe. Pořádáme profesionální sou-
těže, propojujeme designéry s klienty, popularizujeme 
design přes náš magazín a dostáváme ho do českých 
domácností přes náš shop.

Společensky složitý rok 2021 přinesl i spoustu pří-
ležitostí českému designu a architektuře. Intenzivně 
se staví, lidé si vybavují domácnosti, rozvíjí se online 
a e-commerce. Poptávka po grafických, produktových, 
interiérových designérech i architektech tak stoupá. 
V Czechdesignu jsme realizovali desítky úžasných 
projektů a dosáhli úspěchů, na které jsme moc pyšní. 
O nich si můžete přečíst na dalších stranách.

Czechdesign vedeme poslední roky ve dvou – já 
společně s Janou Vinšovou, jednou ze zakladatelek 

organizace. Ona je srdce, já mozek. Známe se dvacet 
let. Ten poslední rok utekl jako lusknutím prstu, pro-
tože jsme se nezastavili ani na chvíli. Děkujeme všem 
našim klientům, zákazníkům, partnerům, designérům 
za důvěru, příjemnou spolupráci a zajímavé příležitosti. 

Věříme českému designu. Věřte i vy. 

Radim Tuček
Strategický ředitel Czechdesign
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Poradenství 
& soutěže
Rok roků!

Do roku 2021 jsme vstupovali s přáním, aby české firmy 
i instituce nadále věřily v český design. Ačkoliv to na 
jeho začátku vypadalo, že se chuť investovat do de-
signu na trhu ztrácí, nakonec se pro náš tým stal tím 
nejvytíženějším! 

Pokračovali jsme v projektech zaměřených na 
grafický design a soutěžích na vizuální identity měst 
a institucí, v rámci kterých jsme už dnes organizáto-
rem se silným renomé. Vloni jsme pomohli najít no-
vou tvář Blatné, Benešovu a Břeclavi, městům z růz-
ných koutů republiky, která ukázala, že nejsou žádná 
béčka! Hrdí jsme i na soutěž pro Humpolec, kde se 
implementace skvěle daří, a soutěž realizovanou pro 
Technickou univerzitu v Liberci. Nová vizuální iden-
tita kombinuje mladistvou energii s řemeslnou kvali-
tou, tedy charakteristiky, které si tato progresivní uni-
verzita zaslouží. Oslovilo nás také krajské město Ústí 
nad Labem, pro které jsme zorganizovali otevřenou 
soutěž. Do ní nám přišlo neuvěřitelných 84 návrhů 
od profesionálů i začínajících grafických designérů. 

Pokračujeme i v projektech v rámci produktového 
designu. Společně s tradiční firmou Metrie jsme hledali 
funkční a nápaditá řešení stojanů na vína. Zabrousili 
jsme i do ilustrace a zorganizovali mezinárodní soutěž 
na podobu pamětních bankovek, které se budou pro-
dávat ve středoevropských zoo. 

Dokázali jsme proniknout i do specifických vod ar-
chitektonických soutěží a realizovat hned tři atraktivní 

projekty. Poprvé v novodobé historii vzejde podoba 
metro stanice ze soutěže a my jsme jako organizátor 
u toho. Podíleli jsme se i na hledání přístupu k rekon-
strukci zámečku Sokolí hnízdo a obnově areálu Prav-
čické brány a pustili jsme se i do příprav architektonic-
ko-designérské soutěže podoby expozice Českého 
Švýcarska. 

Mezinárodním projektem Jednotného informačního 
systému hl. města Prahy žije celý tým, je to obrovská 
výzva, škola i radost. Soutěž, na kterou se čekalo čtvrt 
století, je bezprecedentní, mezioborovou výzvou a nej-
větší designérskou soutěží, jaká u nás kdy proběhla. 
Zkušenosti pro přípravu, hodnocení i řešení samotné 
proto hledáme nejen doma, ale i v zahraničí. Pevně vě-
říme, že výsledek efektivně sjednotí veškerou navigaci 
a orientaci v metropoli a posune Prahu mezi nejčitel-
nější a nejpřátelštější světové metropole. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří si nás vybrali 
za své partnery, těm, kteří se přihlásili do našich výzev 
a soutěží, těm, kteří nám poskytli mediální podporu, 
a v neposlední řadě všem z vás, kteří věříte v český 
design a držíte nám v našem snažení palce.

Věříme, že se nám společně podařilo vytvořit vý-
jimečné a prospěšné projekty, najít ta správná řešení 
a společně se posunout zase o kousek dál.

Eliška Malečková
Senior manažerka designérských projektů



Projekty roku 
2021

04
Benešov, Jakub Gruber

02
TUL, Filip Dědic, Anežka Minaříková, Marek Nedelka

03
Ústí nad Labem, Trifor studio

02
TUL, Filip Dědic, Anežka Minaříková, Marek Nedelka

ROPID 
Jednotný informační systém 
hlavního města Prahy

01

Technická univerzita v Liberci
Jednotná vizuální identita02

Ústí nad Labem
Jednotná vizuální identita města 03

Benešov 
Jednotná vizuální identita města04

Břeclav
Jednotná vizuální identita města05

Metrie – Raxi
Design stojanů na vína06

Cullinan 
Série ilustrovaných upomínkových 
bankovek pro zoologické zahrady

07

https://www.youtube.com/watch?v=Ut_KdUlM49s
https://youtu.be/opul-lUdYHI
https://www.youtube.com/watch?v=0chlDZIq6YY
https://www.czechdesign.cz/souteze/mezinarodni-soutez-na-jednotny-informacni-system-hlavniho-mesta-prahy
https://www.czechdesign.cz/souteze/mezinarodni-soutez-na-jednotny-informacni-system-hlavniho-mesta-prahy
https://www.czechdesign.cz/souteze/mezinarodni-soutez-na-jednotny-informacni-system-hlavniho-mesta-prahy
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/jested-z-jine-perspektivy-vizualni-identitu-technicke-univerzity-v-liberci-vytvori-graficke-trio-dedic-minarikova-nedelka
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/jested-z-jine-perspektivy-vizualni-identitu-technicke-univerzity-v-liberci-vytvori-graficke-trio-dedic-minarikova-nedelka
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/usti-sebevedome-krajske-mesto-predstavuje-novou-vizualni-identitu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/usti-sebevedome-krajske-mesto-predstavuje-novou-vizualni-identitu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kdyz-vizualni-styl-ladi-s-naladou-mesta-benesov-predstavuje-novou-identitu-od-jakuba-grubera
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/kdyz-vizualni-styl-ladi-s-naladou-mesta-benesov-predstavuje-novou-identitu-od-jakuba-grubera
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-hledame-ucastniky-souteze-na-vizualni-styl-pro-breclav
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/aktualne-z-czechdesignu-hledame-ucastniky-souteze-na-vizualni-styl-pro-breclav
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/firma-na-olomoucku-posilala-sve-vyrobky-do-sveta-uz-za-prvni-republiky-dnes-se-vyrobce-drevenych-metru-soustredi-na-vyvoj-funkcnich-stojanu-na-vino
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/firma-na-olomoucku-posilala-sve-vyrobky-do-sveta-uz-za-prvni-republiky-dnes-se-vyrobce-drevenych-metru-soustredi-na-vyvoj-funkcnich-stojanu-na-vino
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/designeri-navrhuji-pametni-bankovky-pro-stredoevropske-zoo
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/designeri-navrhuji-pametni-bankovky-pro-stredoevropske-zoo
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/designeri-navrhuji-pametni-bankovky-pro-stredoevropske-zoo


Projekty roku 
2021

Metroprojekt
Nová stanice metra Depo Zličín09

Rekonstrukce zámečku Sokolí hnízdo  
a obnova areálu Pravčické brány1 0

VÚKOZ 
Konzultace projektu11

Člověk v tísni
Konzultace projektu1 2

Pozořice
Konzultace projektu & DIY Kit1 3

Východní Krkonoše
Konzultace projektu & DIY Kit14

Ministerstvo pro místní rozvoj
Publikace pro obce a města1 5

České Švýcarsko
Interaktivní expozice v Krásné Lípě08

07
Cullinan, různí autoři

03
Ústí nad Labem, Trifor studio

19
Chrudim, Markéta Steinert

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/roztancena-chrudim-mesto-predstavuje-nove-logo-a-vizualni-identitu-od-markety-steinert
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/praha-vybira-architektonickou-podobu-nove-stanice-metra-depo-zlicin
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/pozorice-kde-to-je-vedet-budete-i-diky-diy-balicku-od-czechdesignu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/pozorice-kde-to-je-vedet-budete-i-diky-diy-balicku-od-czechdesignu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/podoba-expozice-ceskeho-svycarska-vzejde-z-architektonicko-designerske-souteze-ktera-prave-startuje-v-krasne-lipe-ji-vypisuji-za-pomoci-czechdesignu
https://www.youtube.com/watch?v=o572Vt6qmVY
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/designeri-navrhuji-pametni-bankovky-pro-stredoevropske-zoo
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/designeri-navrhuji-pametni-bankovky-pro-stredoevropske-zoo


Projekty roku 
2020 zveřejněné 
ve 2021

Muzeum umění Olomouc
Nová vizuální identita16

Humpolec
Jednotná vizuální identita města17

Kulturní Plantáž Blatná
Jednotná vizuální identita18

Chrudim
Jednotná vizuální identita města19

18
Kulturní Plantáž Blatná, Jakub Vaněk studio

17
Humpolec, Studio Svéráz

16
MUO, Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

https://www.youtube.com/watch?v=gFEcOTnPPJ0
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/dve-tecky-na-mape-republiky-humpolec-prichazi-s-napaditym-vizualnim-stylem-od-studia-sveraz
https://www.google.com/url?q=https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/m-jako-ikona-muzea-muzeum-umeni-olomouc-odtajnuje-novou-vizualni-identitu-od-kolektivu-anezky-hrube-ciglerove-nikoly-wilde-a-richarda-wilde&sa=D&ust=1642770606884074&usg=AOvVaw3VwA0bdKvltwJpZn7d7xkH&hl=en
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/m-jako-ikona-muzea-muzeum-umeni-olomouc-odtajnuje-novou-vizualni-identitu-od-kolektivu-anezky-hrube-ciglerove-nikoly-wilde-a-richarda-wilde
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/m-jako-ikona-muzea-muzeum-umeni-olomouc-odtajnuje-novou-vizualni-identitu-od-kolektivu-anezky-hrube-ciglerove-nikoly-wilde-a-richarda-wilde
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/dve-tecky-na-mape-republiky-humpolec-prichazi-s-napaditym-vizualnim-stylem-od-studia-sveraz
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/dve-tecky-na-mape-republiky-humpolec-prichazi-s-napaditym-vizualnim-stylem-od-studia-sveraz
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/blatna-rozkveta-pod-ruzovou-vizualni-identitou-od-jakub-vanek-studio-jeji-podoba-navazuje-na-tradici-pestovani-ruzi
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/blatna-rozkveta-pod-ruzovou-vizualni-identitou-od-jakub-vanek-studio-jeji-podoba-navazuje-na-tradici-pestovani-ruzi
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/roztancena-chrudim-mesto-predstavuje-nove-logo-a-vizualni-identitu-od-markety-steinert
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/roztancena-chrudim-mesto-predstavuje-nove-logo-a-vizualni-identitu-od-markety-steinert


Udělej si 
designérskou 
soutěž sám

Zorganizovat kvalitní designérskou soutěž není jen tak. 
I my jsme se to učili, ale dnes máme nastavený proces, 
za který můžeme dát ruku do ohně a ze kterého vzešly 
projekty s velkým ohlasem a úspěšnou aplikací do praxe.

Kolem sebe jsme za téměř 20 let viděli mnoho po-
kusů, které skončily neslavně. A zoufalí organizátoři se 
na nás pak obraceli s prosbou o pomoc, jak nastavit 
soutěžní podmínky, koho oslovit, jakou odměnu stanovit 
nebo jak postupovat v implementaci.

Péči designéra si zaslouží také mnoho menších obcí 
a institucí. Nicméně víme, že pro některé klienty může být 
celý proces soutěže finančně náročnější nebo delší, než 
by očekávali. Například nová vizuální identita by jim ale 
mohla pomoci zefektivnit komunikaci s místními a posílit 
image a marketingový potenciál směrem k turistům.

Proto jsme vytáhli z dlouholeté praxe našeho týmu 
to nejpodstatnější a vytvořili návod pro úspěšný proces 
designérské soutěže menšího rozsahu. Jako první jej 
úspěšně vyzkoušela moravská obec Pozořice a vybrala 
si vizuální identitu od Lukáše Matouše, jehož práci su-
pervizoval Štěpán Holič z Lemon Design.

V našem DIY Kitu najdete kompletní soutěžní pravidla, 
jasný postup při výběru odborné poroty i kvalitních sou-
těžících. Pohlídáte si díky němu všechny klíčové prvky 
a nastavíte realistický harmonogram. Pomůže vám i s tím, 
jak dát světu vědět, že tu vaše soutěž je. Hlavně vám ale 
budeme po celou dobu k dispozici a krok za krokem vás 
provedeme na cestě k profesionálnímu výsledku. Ať už 
hledáte novou vizuální identitu, nebo třeba nápad na 
nový produkt.

Pozořice, Lemon Design

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/pozorice-kde-to-je-vedet-budete-i-diky-diy-balicku-od-czechdesignu


Rád bych ocenil nasazení celého týmu z Czechde-
signu. Nezasvěcený člověk si vůbec nedovede před-
stavit, kolik práce a úsilí pro administrátora takovéto 
soutěže je.

Petr Tomčík
Ředitel ROPID

Hlavní výhodu spolupráce vidím v přípravě zadání sou-
těže. Bez zkušeností bychom ji efektivně zřejmě ne-
zpracovali, přitom to vnímám jako nejpodstatnější fázi 
projektu. Dále jsem velmi ocenila oslovení vytipova-
ných designerů. Osobně mi práci usnadnila komuni-
kace s koordinátorkou Kateřinou Matějkovou, která nás 
všemi fázemi projektu bezpečně a mile provedla. Líbí 
se mi i zájem ze strany Czechdesignu po ukončení 
soutěže. V neposlední řadě bych zmínila, že se pra-
covníci Czechdesignu snažili skutečně vyhovět našim 
požadavkům a přáním, spolupráci šili na míru, ale přesto 
nám vždy poradili na základě vlastních zkušeností.

Aneta Slavíková
Mluvčí města Humpolec

Naprostá profesionalita, připravenost a spolehlivost. 
Příjemná, rychlá a jasná komunikace.

Markéta Pazderová
Vedoucí oddělení Propagace 
a vztahů k veřejnosti města Benešov

Tak profesionální přístup, že zároveň slouží jako vzor 
a školení pro všechny městské úředníky, kteří se do 
procesu soutěže zapojili.

Luboš Klabík
Architekt spolupracující 
s městem Benešov

Nemá smysl vymýšlet teplou vodu, když můžete spo-
lupracovat s někým, kdo vás dovede do cíle.

Michal Krejcar
Jednatel společnosti Cullinan

S Czechdesignem spolupracuji převážně na organi-
zaci designérských a architektonických soutěží, a to 
vždy s velkou radostí. Konzultanti CZD mají společné 
vysoké pracovní nasazení, pečlivost a (i přes své velké 
zkušenosti) chuť hledat stále nové cesty na míru kaž-
dému klientovi. Na prvním místě je pro ně vždy kvalita 
výsledku soutěže a jeho realizace, což je ve srovnání 
s obvyklým pojetím administrace veřejných zakázek 
velká přidaná hodnota.

Eva Faltusová
Právní poradce České komory architektů

Navázali jsme spolupráci s Czechdesignem s cílem 
uspořádat soutěž na novou vizuální identitu města Ústí 
nad Labem. Výsledkem byla zdařilá otevřená dvoufá-
zová soutěž, do které se přihlásilo přes 80 účastníků, 
z nichž bylo 5 vybráno do druhého kola. Díky vhodně 
složené odborné porotě se podařilo vybrat vítězný ná-
vrh, který bude pro město jistě přínosem. Celou soutěž 
a vše s ní spjaté uspořádal Czechdesign znamenitě.

Petr Nedvědický
Primátor Ústí nad Labem

Spolupráce s Czechdesignem na přípravě a realizaci 
soutěže pro vizuální identitu našeho městyse probí-
hala dle domluveného plánu, s profesionálním vede-
ním. Velice oceňujeme vstřícnou a přátelskou komu-
nikaci a odborné rady, které nás úspěšně provedly 
k vítěznému návrhu. Czechdesign vřele doporučuji.

Veronika Muselíková
Koordinátorka komunikace Pozořic

V minulém roce se nám s Czechdesignem podařilo 
úspěšně vypsat a zahájit designérskou soutěž na 
Jednotný informační systém pro Prahu a architekto-
nicko–výtvarnou soutěž na novou stanici metra Depo 
Zličín. Přestože jsme stále ještě v procesu a na vý-
sledky se teprve můžeme těšit, mohu říci, že v těchto 
extrémně komplexních a náročných projektech se cí-
tím být v péči profesionálů, kteří pružně oscilují mezi 
měřítky zadání i mnoha zainteresovanými subjekty.

Anna Švarc
Architektka metra DPP

Co o nás říkají naši klienti

Spolupráci s Czechdesignem mohu jen doporučit. 
Odborný vhled, rozsáhlé praktické zkušenosti, spo-
lehlivost, preciznost a profesionální, zároveň přátelský 
a empatický přístup. Pokud potřebujete spolehlivého 
partnera, který vás provede všemi úskalími pořádání 
odborné soutěže, jste na správném místě. 

Marta Urbanová
Vedoucí oddělení komunikace a marketingu 
Technické univerzity v Liberci

S Czechdesignem se pracovalo skvěle. Zástupci spo-
lečnosti jsou ochotní a velmi zodpovědní vzhledem 
ke své práci. Během celého procesu nenastal žádný 
problém s komunikací ani celým procesem organizace 
soutěže. Pokud bychom v budoucnu pořádali jinou 
soutěž, určitě se na Czechdesign obrátíme.

Tomáš Kočí
Vedoucí oddělení strategického rozvoje, 
Magistrát města Ústí nad Labem

„Na prvním místě je pro 
Czechdesign vždy kvalita 
výsledku soutěže a jeho 

realizace.“

„Naprostá profesionalita, 
připravenost a spolehlivost.“

„Chuť hledat nové cesty
na míru každého klienta.“



Model Young
Package

Před 25 lety měla firma Model Group vizionářský nápad 
uspořádat soutěž pro mladé designéry. Czechdesign 
posledních 11 let zaštiťuje celou její organizaci a za tu 
dobu se nám z ní podařilo udělat největší mezinárodní 
soutěž obalového designu pro designéry i studenty. 

Naše spolupráce přinesla několik významných mil-
níků, na které jsme náležitě hrdí. V roce 2016 jsme s ka-
talogem Package Unlimited prezentujícím designérské 
práce získali cenu Fénix Content Marketing za nejlepší 
tisk v České republice. Rok 2018 přinesl rekordních 948 
soutěžních přihlášek a v roce 2019 se zapojilo 66 zemí 
od Japonska přes Afriku až po USA. Kvůli pandemické 
situaci jsme museli v roce 2020 přesunout vyhlášení 
vítězů do online prostředí, ale i tak jsme získali neuvě-
řitelný dosah 78 004 osob a 90 854 zobrazení. Našimi 
aktivitami na webových stránkách a sociálních sítích jsme 
nadchli pro obalový design komunitu o 1 100 000 lidech 
a víc jak zdvojnásobili mediální hodnotu soutěže. 

Do soutěže se pravidelně zapojují nováčci v oboru 
i renomovaní designéři. Někteří výherci Model Young 
Package se stali proslulými designéry, kteří pracují na-
příklad i pro IKEA, NASA, Tescoma, LIEBHERR, mmcité 
a další významné značky.

Rok 2021 byl ve znamení evoluce. Ze soutěže Model 
Young Package se postupně stává mezinárodní plat-
forma pro obaly, design a inspiraci. Tato platforma slouží 
designérům také jako edukační nástroj a vybízí je k hle-
dání nových udržitelných způsobů obalového řešení. 

Tématem dalšího ročníku soutěže je „Food is“ a sou-
těžící se mohou přihlašovat do května 2022.

Jana Vinšová
Ředitelka organizace Czechdesign 

young-package.com

01
Earth Palette (2020), vítězný návrh obalu 

03
Video k 25. narozeninám soutěže Model Young Package 

02
Award ceremony 2019 

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


Magazín

Až ke hvězdám!
Vloni jsem na tomto místě s povděkem kvitovala, jak 
magazínu stále roste čtenost. Zdaleka by mě ne-
napadlo, že tento trend nejen že bude v roce 2021 
pokračovat, ale že předčí všechna naše očekávání. 
Vystoupali jsme na dosud nepoznané mety a každý 
měsíc se nám daří dosáhnout více než 350 000 zob-
razených stránek.

Z původně oborového online webu jsme vyrostli 
do magazínu, který dokáže zasáhnout široké spektrum 
společnosti. A to byl vždy náš cíl. Dostat povědomí 
o funkci a smyslu designu mezi lidi. Nepřesvědčovat 
přesvědčené, ale informovat ty, pro které bylo slovo 
design synonymem zbytečného luxusu. Jenže design 
má být pravým opakem. Má sloužit a pomáhat, kulti-
vovat prostředí a hledat řešení pro celospolečenské 
problémy. Dělat svět nejen hezčí, ale i bezpečnější 
a zdravější. Mám radost, že si to uvědomuje nejen 
mladá generace studentů a tvůrců, ale také stále více 
českých firem a měst. Začínají věřit v sílu designu jako 
nástroje změny. Firmy jako Todus, Slavona, Janošík, LD 
Seating, Egoé nebo mmcité navazují na tu nejlepší 
tradici československého průmyslu. Zdatně kombinují 
kvalitní materiály, funkční tvarosloví a chytrý marke-
ting, ale i ekologickou odpovědnost. Nejsou lhostejné 
k prostředí, ze kterého své výrobky vytvářejí. Jejich 
vize není jen zisk, ale opravdová touha po kultivaci 
prostředí. Podobně začínají přemýšlet i česká města, 
nejprogresivnější Brno, ale také odvážně ambiciózní 

Karlovy Vary nebo kreativě zaslíbená Plzeň. Česká re-
publika se pomalu i díky designu mění k lepšímu a my 
jako Czechdesign tomu chceme pomoct.

Bez vás, našich čtenářů, to ale nepůjde. Zůstaňte 
proto s námi. I v roce 2022 chceme mapovat příběhy 
lokálních tvůrců, ptát se známých i neznámých autorů 
na jejich vize, poukazovat na slepá místa i problema-
tické aspekty, hledat, kde design chybí, a ukazovat, kde 
se mu daří. I díky novým formátům, jako je náš Czech-
design podcast, stálé rubriky Bydlet jako designér, Gra-
fická sklizeň měsíce nebo dotazník Na tělo, chceme 
ukázat český design ze všech stran. Zaslouží si to.

Veronika Pařízková
Šéfredaktorka magazínu Czechdesign



Ženy 64 % | Muži 36 %

ČR 89 % | Slovensko 3 % | USA 2 % | Německo 1 % | UK 0,5 %

Sociální sítě

Referenční

Přímé návštěvy

Vyhledávače

50 % 

34 %

12 %

4 %

463 
publikovaných článků

20 
redaktorů 

3 363 148 
zobrazení stránek  
(tj. + 86 % oproti roku 2020)

2 312 931 
zobrazení článků  
(tj. + 93 % oproti roku 2020)

1 155 005  
uživatelů  
(tj. + 66 % oproti roku 2020)

Hodnoty za období 1. 1. 2021—31. 12. 2021

49 253
Facebook – počet sledujících
(tj. + 6 % oproti roku 2020) 

40 000
Instagram – počet sledujících
(tj. + 13 % oproti roku 2020) 

3 738
LinkedIn – počet sledujících
(tj. + 21 % oproti roku 2020)

2 269 
Twitter – počet sledujících
(tj. + 3 % oproti roku 2020)

862
Pinterest – počet sledujících
(tj. + 2 % oproti roku 2020)

Hodnoty za období 1. 1. 2021—31. 12. 2021

+ 86 %

+ 6 %

+ 13 %

+ 21 %

+ 3 %

+ 2 %

+ 93 %

+ 66 %

Telefon 70 % | Počítač 28 % | Tablet 2 %

Magazín v číslech

Údaje o čtenářích

Zdroje návštěvníků Sociální sítě

23. 11. 2021 
 
Čtenářsky nejúspěšnější den v roce 2021:
35 933 zobrazení

LISTOPAD
Čtenářsky nejúspěšnější měsíc v roce 2021: 
444 907 zobrazených stránek



Nejčtenější články  
roku 2021

Většina dětských produktů je postavena 
na marketingu hloupých pohádek, tvrdí 
tvůrce panenky Zoe, který říká dost zby-
tečným hračkám

01

Opuštěná ruina, která dostala druhou 
šanci. Samotu Hojšín objevila parta ka-
marádů a rozhodla se jí vdechnout nový 
život

02

Bydlet jako designér. Malý pavlačový byt 
Anny Marešové překvapí svým obyčej-
ným neokázalým interiérem a upoutá 
praktičností

03

Tradiční řemeslné techniky byly znásil-
něné. Co si myslí o nástupové kolekci 
pro české olympioniky návrháři?

04

Bydlet jako designér. Zakladatelka Pape-
lote Kateřina Šachová ukázala svůj dům 
v Troji s hravým duchem a čarovným vý-
hledem do údolí

05
02
Zdroj: hojsin.cz

03
Foto: Anželika Rybak

05
Foto: Anželika Rybak

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-zakladatelka-papelote-katerina-sachova-ukazala-svuj-dum-v-troji-s-hravym-duchem-a-carovnym-vyhledem-do-udoli
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-maly-pavlacovy-byt-anny-maresove-prekvapi-svym-obycejnym-neokazalym-interierem-a-upouta-prakticnosti
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/opustena-ruina-ktera-dostala-druhou-sanci-samotu-hojsin-objevila-parta-kamaradu-a-rozhodla-se-ji-vdechnout-novy-zivot
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/vetsina-detskych-produktu-je-postavena-na-marketingu-hloupych-pohadek-tvrdi-tvurce-panenky-zoe-ktery-rika-dost-zbytecnym-hrackam
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/vetsina-detskych-produktu-je-postavena-na-marketingu-hloupych-pohadek-tvrdi-tvurce-panenky-zoe-ktery-rika-dost-zbytecnym-hrackam
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/vetsina-detskych-produktu-je-postavena-na-marketingu-hloupych-pohadek-tvrdi-tvurce-panenky-zoe-ktery-rika-dost-zbytecnym-hrackam
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/vetsina-detskych-produktu-je-postavena-na-marketingu-hloupych-pohadek-tvrdi-tvurce-panenky-zoe-ktery-rika-dost-zbytecnym-hrackam
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/opustena-ruina-ktera-dostala-druhou-sanci-samotu-hojsin-objevila-parta-kamaradu-a-rozhodla-se-ji-vdechnout-novy-zivot
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/opustena-ruina-ktera-dostala-druhou-sanci-samotu-hojsin-objevila-parta-kamaradu-a-rozhodla-se-ji-vdechnout-novy-zivot
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/opustena-ruina-ktera-dostala-druhou-sanci-samotu-hojsin-objevila-parta-kamaradu-a-rozhodla-se-ji-vdechnout-novy-zivot
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/opustena-ruina-ktera-dostala-druhou-sanci-samotu-hojsin-objevila-parta-kamaradu-a-rozhodla-se-ji-vdechnout-novy-zivot
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-maly-pavlacovy-byt-anny-maresove-prekvapi-svym-obycejnym-neokazalym-interierem-a-upouta-prakticnosti
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-maly-pavlacovy-byt-anny-maresove-prekvapi-svym-obycejnym-neokazalym-interierem-a-upouta-prakticnosti
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-maly-pavlacovy-byt-anny-maresove-prekvapi-svym-obycejnym-neokazalym-interierem-a-upouta-prakticnosti
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-maly-pavlacovy-byt-anny-maresove-prekvapi-svym-obycejnym-neokazalym-interierem-a-upouta-prakticnosti
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/tradicni-remeslne-techniky-byly-znasilnene-co-si-mysli-o-nastupove-kolekci-pro-ceske-olympioniky-navrhari
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/tradicni-remeslne-techniky-byly-znasilnene-co-si-mysli-o-nastupove-kolekci-pro-ceske-olympioniky-navrhari
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/tradicni-remeslne-techniky-byly-znasilnene-co-si-mysli-o-nastupove-kolekci-pro-ceske-olympioniky-navrhari
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-zakladatelka-papelote-katerina-sachova-ukazala-svuj-dum-v-troji-s-hravym-duchem-a-carovnym-vyhledem-do-udoli
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-zakladatelka-papelote-katerina-sachova-ukazala-svuj-dum-v-troji-s-hravym-duchem-a-carovnym-vyhledem-do-udoli
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-zakladatelka-papelote-katerina-sachova-ukazala-svuj-dum-v-troji-s-hravym-duchem-a-carovnym-vyhledem-do-udoli
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-zakladatelka-papelote-katerina-sachova-ukazala-svuj-dum-v-troji-s-hravym-duchem-a-carovnym-vyhledem-do-udoli


Nejčtenější články  
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V malých vesnicích vznikají samoob-
služné prodeje květin. Mým snem bylo 
dokázat, že lidé jsou hodní a milí, říká 
zakladatelka Kveetkomatu

06

Bydlet jako designér. Náš dům mi dal 
životní lekci, říká grafický designér Petr 
Babák, který plní minimalistickou pro-
sklenou vilu knihami a uměním

07

Dodávají sebevědomí tam, kde chybí 
centimetry. Česko-vietnamský pár vyrábí 
zvyšující boty pod značkou Dopham's

08

Byl postavený z konopného betonu 
a energii čerpá z těžby kryptoměn. Dům 
v pohoří Chřiby ukazuje, co možná bude 
v budoucnosti běžné

09

Moderní brána do Brna. Jak reagují od-
borníci, ale i strojvedoucí a místní oby-
vatelé na novou podobu vlakového ná-
draží v moravské metropoli?

10

07
Foto: Anželika Rybak

04
Zdroj: Český olympijský tým

09
Foto: Boys Play Nice

10
Zdroj: Kancelář architekta města Brna

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/byl-postaveny-z-konopneho-betonu-a-energii-cerpa-z-tezby-kryptomen-dum-v-pohori-chriby-ukazuje-co-mozna-bude-v-budoucnosti-bezne
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/v-malych-vesnicich-vznikaji-samoobsluzne-prodeje-kvetin-mym-snem-bylo-dokazat-ze-lide-jsou-hodni-a-mili-rika-zakladatelka-kveetkomatu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/v-malych-vesnicich-vznikaji-samoobsluzne-prodeje-kvetin-mym-snem-bylo-dokazat-ze-lide-jsou-hodni-a-mili-rika-zakladatelka-kveetkomatu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/v-malych-vesnicich-vznikaji-samoobsluzne-prodeje-kvetin-mym-snem-bylo-dokazat-ze-lide-jsou-hodni-a-mili-rika-zakladatelka-kveetkomatu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/v-malych-vesnicich-vznikaji-samoobsluzne-prodeje-kvetin-mym-snem-bylo-dokazat-ze-lide-jsou-hodni-a-mili-rika-zakladatelka-kveetkomatu
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-nas-dum-mi-dal-zivotni-lekci-rika-graficky-designer-petr-babak-ktery-plni-minimalistickou-prosklenou-vilu-knihami-a-umenim
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-nas-dum-mi-dal-zivotni-lekci-rika-graficky-designer-petr-babak-ktery-plni-minimalistickou-prosklenou-vilu-knihami-a-umenim
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-nas-dum-mi-dal-zivotni-lekci-rika-graficky-designer-petr-babak-ktery-plni-minimalistickou-prosklenou-vilu-knihami-a-umenim
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bydlet-jako-designer-nas-dum-mi-dal-zivotni-lekci-rika-graficky-designer-petr-babak-ktery-plni-minimalistickou-prosklenou-vilu-knihami-a-umenim
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/dodavaji-sebevedomi-tam-kde-chybi-centimetry-cesko-vietnamsky-par-vyrabi-zvysujici-boty-pod-znackou-dopham-s
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/dodavaji-sebevedomi-tam-kde-chybi-centimetry-cesko-vietnamsky-par-vyrabi-zvysujici-boty-pod-znackou-dopham-s
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https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/byl-postaveny-z-konopneho-betonu-a-energii-cerpa-z-tezby-kryptomen-dum-v-pohori-chriby-ukazuje-co-mozna-bude-v-budoucnosti-bezne
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https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/moderni-brana-do-brna-jak-reaguji-odbornici-ale-i-strojvedouci-a-mistni-obyvatele-na-novou-podobu-vlakoveho-nadrazi-v-moravske-metropoli
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/moderni-brana-do-brna-jak-reaguji-odbornici-ale-i-strojvedouci-a-mistni-obyvatele-na-novou-podobu-vlakoveho-nadrazi-v-moravske-metropoli
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https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/moderni-brana-do-brna-jak-reaguji-odbornici-ale-i-strojvedouci-a-mistni-obyvatele-na-novou-podobu-vlakoveho-nadrazi-v-moravske-metropoli
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/tradicni-remeslne-techniky-byly-znasilnene-co-si-mysli-o-nastupove-kolekci-pro-ceske-olympioniky-navrhari


Vítek Škop
Lenka Kohoutová, Cockerel
Terezie Lexová a Štěpán Smetana
Anežka Podzemská, Durch Duo
Anna Leschinger a Lenka Preussová, Lappa studio
K. Zápotocká a O. Fučík, Prague City University
Lukáš Otevřel
Jiří Krejčiřík
Markéta Steinert
Ondřej Vicena
Karel Drašnar, BrandCloud
Matěj Janský

Foto: Michal Hančovský

V roce 2019 jsme postupně začali naťukávat nový for-
mát – podcast. Od začátku jsme věřili, že rozhovory 
s českými designéry najdou své posluchače. Ostatně 
už jen proto, že nikdo jiný v tuto chvíli podcast zamě-
řený na příběhy lokálních designérů nemá. A ačkoliv 
jsme se vše museli učit za pochodu, teď s radostí 
sledujeme, jak si naše podcastové dítě tvoří svou zá-
kladnu fanoušků a dosahuje prvních úspěchů. 

Do našeho nahrávacího studia ve Vojtěšské ulici 
už zavítala talentovaná šperkařka Eva Růžičková, s níž 
jsme probírali citlivou problematiku plagiátů, Vítek 
Škop nás zase zasvětil do tajů propojení designu a fy-
ziky, s Lukášem Otevřelem jsme zkoumali trend tiny 
housingu a s grafickou designérkou Markétou Steinert 
zase městské vizuální identity.

Naši šéfredaktorku v průběhu roku doplnil u mikro-
fonu David Karásek z bílovické firmy mmcité. Díky jeho 
účasti jsou rozhovory obohacené o insiderský pohled 
zkušeného znalce, který se v oboru pohybuje přes 20 
let. Nedílnou součástí je i fotodokumentace každého 
dílu od talentovaného fotografa Michala Hančovského, 
který vtiskl formátu nezaměnitelný vizuální styl. 

V natáčení budeme pokračovat i v letošním roce 
2022. Potenciál má totiž náš Czechdesign podcast 
veliký. Víme to my a chceme o tom přesvědčit i vás!

Tereza Urban
Zástupkyně šéfredaktorky 

10 020  
Poslechovost všech dílů

12 
Počet vydaných dílů v roce 2021

Czechdesign 
Podcast

Podcast 
v číslech

Spotify Apple Podcast Google Podcast

Design do uší

https://open.spotify.com/episode/7hlV1Q8TKqpjYEHrB6oe14
https://open.spotify.com/episode/0t4pXBAafQ3zoSy42sHl35
https://open.spotify.com/episode/2S4FG483s51WLbgeJbSYBM
https://open.spotify.com/episode/2p0dj4vHCMTSFYHJ379aLC
https://open.spotify.com/episode/7rzMozOoy68D2Q3jgWx3zSl
https://open.spotify.com/episode/2eKzZwwhl9U4qXmcZEtCTQ
https://open.spotify.com/episode/1VzSiiJTSORGkWbnjOQL1w
https://www.google.com/url?q=https://open.spotify.com/episode/3XaoZwNFJMxkbMl1te5Hrq&sa=D&source=editors&ust=1644484251277466&usg=AOvVaw3CUszGTRB5SYGGToenoXOF
https://open.spotify.com/episode/3na568acQteo5EGaVxeqPR
https://open.spotify.com/episode/7BIN50OewLUBAg8Bi4zZEw
https://open.spotify.com/episode/3OLDwKWXMWLJyUWwOdg2tt
https://open.spotify.com/episode/6744j271AozUc4bgl0b91u
https://open.spotify.com/show/1u6JfqOdczGeL52BvsVqcf
https://podcasts.apple.com/podcast/id1519675572
https://podcasts.apple.com/podcast/id1519675572


Jak nás vidí svět designu

Adéla Nováková,
tisková mluvčí TIC BRNO
Foto: KIVA

Czechdesign podporujeme od jeho prvních dět-
ských krůčků a je fajn vidět, že dospěl v profesio-
nální platformu přibližující český i mezinárodní design 
širokému publiku. Coby spolumoderátor podcastů 
jsem rád, že se dostáváme více pod povrch tvorby 
a přemýšlení českých designérů a doufám, že po-
sluchače bavíme i vzděláváme.

David Karásek
Hlavní designér a spolumajitel mmcité

Czechdesign jsme si vybrali jako jedno z médií, přes 
které komunikujeme různá témata o naší firmě a pro-
duktech pro ČR a Slovensko. Funguje to skvěle. 
Nevím, kde jinde bychom se jako česká firma, která 
se zaměřuje na designové sezení, mohli lépe pre-
zentovat. Na články jsou vždy skvělé ohlasy a s lidmi 
z Czechdesignu je super komunikace. Těšíme se na 
další spolupráci.

Jakub Huráb
Jednatel firmy LD Seating

Magazín Czechdesign je pro nás místo, kam se obrá-
tit, když se chceme dozvědět, co je nového v oblasti 
českého designu. Nebo když se chceme podívat 
„pod pokličku“ českým výrobcům. Z těchto důvodů 
pro nás bylo partnerství s Czechdesignem logic-
kou volbou, když jsme se rozhodli zvýšit povědomí 
o značce Todus v ČR.

Zuzana Kollárovitsová
Kreativní manažerka firmy Todus

Hloubka zájmu o řešenou tematiku a celé odvětví 
včetně jejich přiblížení čtivou formou širokému publiku –  
to jsou atributy, kterých si na redakci Czechdesign 
moc vážím. Stejně tak i rychlého a milého přístupu 
všech v týmu.

Bartoloměj Holubář
Spoluzakladatel firmy Blocks

Magazín Czechdesign je z mého pohledu nejkom-
plexnější a nejzajímavější portál o českém designu 
v republice. Jako oborové médium si vybudovalo 
za dobu své existence renomé na trhu a stalo se 
nejčtenějším magazínem o lokálním designu, o kte-
rém dokáže redakce fundovaně, přitom srozumitelně 
psát. Nejen proto nás taková spolupráce těší. Cítíme 
radost i z toho, že jsme součástí kontinuální snahy 
podporovat kvalitní český design v celé jeho šíři.

Richard Vodička
Ředitel Egoé studio

Jsme přesvědčeni, že i destinační kampaně se dají 
dělat stylově a mohou přinášet umělecká témata. 
Spolupráce s magazínem Czchedesign byla na pro-
fesionální úrovni a hlavně nám poskytla trochu jiný 
náhled na aktivity, které my sami už kolikrát vnímáme 
téměř rutinně. Je to velmi inspirativní a utvrzuje nás 
to v tom, že má smysl se jimi zabývat.

Adéla Nováková
Tisková mluvčí TIC BRNO



Shop

Boží design na dosah!
Start každého roku provází velmi důležité plánování 
a rozhodování. Přestože jsme si vše v lednu peč-
livě a s rozumem nachystali, rok 2021 byla zase velká 
jízda. Zvětšili jsme sklad, tým se nám rozrostl o nové 
členy a všichni jsme se zúčastnili několika vzděláva-
cích workshopů a školení. Každým rokem náš Shop 
roste tak zásadně, že nás to nutí měnit zaběhnuté 
procesy a vymýšlet, jak ten růst zvládnout, abychom 
byli spokojeni my, naši zákazníci i dodavatelé – desig-
néři. Proto v nás vždy cukne, když vidíme volné pro-
story k pronájmu, ale zatím stojíme nohama na zemi.

Rádi si připomínáme úspěchy, a proto jsme 
v červnu s týmem oslavili rok od otevření shopu v My-
slíkově. S našimi designéry jsme zase vymysleli pop up 
prodejní výstavy ve výloze. Už se stihly odprezentovat 
značky ROE a Apis Candela. 

Nevídané úspěchy oslavil náš „láskaprojekt“ 
Snoubení. Tolik párů, příběhů, prstenů, spoustu lásky 
a opravdu milých setkání jsme nečekali. Nad rámec 
plánů byla účast Snoubení na Designbloku, kde jsme 
se přes nejistotu a obavy nakonec celkem odvázali. 

Víc než deset tisíc zákazníků si u nás loni našlo 
to své designové uspokojení. S tím souvisí i redesign 
e-shopu, který jsme spustili na podzim, ale práce na 
něm zabrala celý rok. To bylo asi naše největší vzrušení. 
Vzrušující bylo i vánoční období, kdy se nám poda-
řilo odbavit rekordní počet objednávek v jednom dni! 
Stihli jsme toho prožít opravdu hodně. Jsem moc 

vděčná za malé i velké úspěchy a za tým, se kterým 
je můžu slavit. Obdivuju hlavně Janu a Radima za to, 
jak Czechdesign díky nim šlape, a těším se na další 
vzrušující plány v roce 2022.

Dita Plicková
Czechdesign Shop manažerka



10 992
Počet odbavených objednávek
(tj. + 74 % oproti roku 2020)

145
Počet zastoupených designérů a značek

332
Počet dní, kdy jsme měli 
v Myslíkově otevřeno

2 125 574
Zobrazení stránek e-shopu
(tj. + 25 % oproti roku 2020)

324 076
Uživatelé (tj. + 37 % oproti roku 2020)

Shop v číslech
 

JIŘÍ PELCL
Nejprodávanější designér

 

1 097
Počet dárkově zabalených objednávek

 

98
Počet prodaných zásnubních prstenů

 

52
Počet prodaných snubních prstenů

 

74
Počet recenzí obchodu na Googlu

 

HRNEK PRAHA, 
CZECHDESIGN 
(595 KUSŮ)
Nejprodávanější produkt

 

DU COEUR
(435 KUSŮ)
Nejprodávanější značka šperků

 

15. 12. 2021
(181 OBJEDN.)
Nejúspěšnější den

14
Počet zemí, kam jsme balíček poslali

AUSTRÁLIE
Kam nejdále doputoval náš balíček

Ženy 73 % | Muži 27 %

ČR 91 % | Ostatní 9%

Online nákupy 71 % | Nákupy v kamenném obchodě 29 %

+ 74 %

+ 37 %

+ 25 %
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Produkty, které 
dělají radost 
nám i vám

Tyformy pohárek hory moře
Pavla Vachunová01

Náušnice zlaté granátové
Zdeněk Vacek02

Plakát Gazing
Tomski & Polanski03

Náušnice Lístky
Anežka Juhová04

ROE polštář Collage 
Linda Retterová05

Brýle Statečnost 
Nastassia Aleinikava06

Sklenice Bubbles na červené víno
Lukáš Houdek07

https://shop.czechdesign.cz/hrnky-a-pohary/poharek-hory-more-lesk/
https://shop.czechdesign.cz/zlate-nausnice/granatove-pecky-s-ceskymi-granaty/
https://shop.czechdesign.cz/povleceni/povlak-na-polstar-50x50-collage/
https://shop.czechdesign.cz/na-vino/sklenice-bubbles-na-cervene-vino-2ks/
https://shop.czechdesign.cz/stribrne-nausnice/nausnice-listky-ag/
https://shop.czechdesign.cz/novinky/plakat-gazing/
https://shop.czechdesign.cz/bryle-3/bryle-pro-prvni-ceskou-prezidentku-statecnost/
https://shop.czechdesign.cz/hrnky-a-pohary/poharek-hory-more-lesk/
https://shop.czechdesign.cz/hrnky-a-pohary/poharek-hory-more-lesk/
https://shop.czechdesign.cz/zlate-nausnice/granatove-pecky-s-ceskymi-granaty/
https://shop.czechdesign.cz/zlate-nausnice/granatove-pecky-s-ceskymi-granaty/
https://shop.czechdesign.cz/novinky/plakat-gazing/
https://shop.czechdesign.cz/novinky/plakat-gazing/
https://shop.czechdesign.cz/stribrne-nausnice/nausnice-listky-ag/
https://shop.czechdesign.cz/stribrne-nausnice/nausnice-listky-ag/
https://shop.czechdesign.cz/povleceni/povlak-na-polstar-50x50-collage/
https://shop.czechdesign.cz/povleceni/povlak-na-polstar-50x50-collage/
https://shop.czechdesign.cz/bryle-3/bryle-pro-prvni-ceskou-prezidentku-statecnost/
https://shop.czechdesign.cz/bryle-3/bryle-pro-prvni-ceskou-prezidentku-statecnost/
https://shop.czechdesign.cz/na-vino/sklenice-bubbles-na-cervene-vino-2ks/
https://shop.czechdesign.cz/na-vino/sklenice-bubbles-na-cervene-vino-2ks/


Foto: Lenka Šulcová Foto: Maria Furletova

Foto: Anna Postniková Foto: Anna Postniková

Snoubení
na Designbloku

Snoubení je platforma, která prezentuje tvorbu českých 
designérů v oblasti svatebního šperku a nabízí párům al-
ternativu při výběru zásnubních a snubních prstenů. Pro-
jekt s rokem 2021 odstartoval svou druhou sezónu, která 
se k naší radosti opět nesla ve znamení příběhů lásky. 
Zároveň ukázala, že si Snoubení na české scéně našlo 
své pevné místo.

Rok 2021 přinesl hned několik novinek. K desítce au-
torů se začátkem roku přidali další úžasní designéři Zdeněk 
Vacek a Mária Kobelová. Prstýnkové realizace a zajímavosti 
ze Snoubení nově sdílíme také na vlastním Instagramu. 

Velkou událostí, na kterou jen tak nezapomeneme, 
byla naše účast na Designbloku. V prostorách kouzelné 
architektury Gabriel Loci jsme návštěvníkům představili 
láskyplnou instalaci odrážející téma přehlídky – štěstí. 
V expozici, které dominoval motiv srdce, jsme prezentovali 
zásnubní a snubní prsteny a svatební dary z naší nabídky. 
Poselství ztělesňoval neonový nápis YOU DECIDE – jsme 
to my, kdo svou volbou rozhoduje, ať už jde o partnera, 
nebo o prsten. Tématem jsme se zabývali také při veřejné 
diskuzi s designérkami Klárou Šípkovou, Evou Růžičkovou 
a Kristýnou Malovanou na Reflex Stage.

Instalace byla společným dílem několika designérů. 
O celkový koncept a mobiliář se postaraly Veronika 
Watzková a Monika Matějková ze studia MY DVĚ, banner 
plný srdcí vytvořila ilustrátorka Eva Maceková, o provoně-
nou atmosféru se zasloužilo Perfumed Prague a do hed-
vábných šatů nás oblékla značka WeConcept. Produkce 
a koordinace se skvěle zhostila Adéla Ščurková z týmu 
Czechdesign.

Veronika Soukupová
Manažerka projektu Snoubení

snoubeni.com

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cesi-hledaji-alternativy-ke-klasickym-snubnim-krouzkum-roste-zajem-o-prsteny-z-dilen-ceskych-designeru
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cesi-hledaji-alternativy-ke-klasickym-snubnim-krouzkum-roste-zajem-o-prsteny-z-dilen-ceskych-designeru
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cesi-hledaji-alternativy-ke-klasickym-snubnim-krouzkum-roste-zajem-o-prsteny-z-dilen-ceskych-designeru
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cesi-hledaji-alternativy-ke-klasickym-snubnim-krouzkum-roste-zajem-o-prsteny-z-dilen-ceskych-designeru
https://www.instagram.com/snoubeni/?hl=en
https://shop.czechdesign.cz/zasnubni-prsteny/


Ondřej Stára,
šperkař

Se spoluprací jsem spokojen maximálně! Nejvíce si 
cením míry profesionality, s jakou jsem se u žádných 
jiných design shopů nesetkal. Vyzdvihnout musím 
skvělou propagaci, rámcové a koncepční řešení pro-
jektů, jako je Snoubení, vždy včasné proplácení fak-
tur a také to, že s každou žádostí mi Czechdesign 
vyjde vždy vstříc. Nic nemusím připomínat, vše běží 
podle dohody.

Ondřej Stára
Šperkař

„Vyzdvihnout musím 
skvělou propagaci, 

rámcové a koncepční 
řešení projektů.“

„Vše běží 
podle dohody.“

„Je to jedna velká radost 
hned od počátku.“

Na Czechdesign Shopu z pohledu skláře a designéra 
si cením především toho, že mohu být součástí plat-
formy, která prodává unikátní design, a podporuje tak 
umění a kvalitní řemeslo. Czechdesign není ovšem jen 
e-shop, ale i magazín a organizace, která komplexně 
podporuje český design. Nemohu nezmínit bezvad-
nou profesionální spolupráci s týmem Czechdesignu, 
obzvlášť s Ditou Plickovou a Veronikou Pařízkovou.

Lukáš Houdek
Produktový designér

Spolupráce s Czechdesign Shopem si nesmírně 
vážím, a je to jedna velká radost hned od počátku, 
co jsme to společně před několika lety nastartovali. 
Velkou jejich předností je skvělá komunikace, která 
je konstruktivní a velmi rychlá. Je vidět, že tým to 
baví a každý z nich do toho vkládá kus své energie. 
Zároveň dělají produktům dokonalou reklamu a díky 
tomu se nejen má značka, ale i šperky a ostatní pro-
dukty dostávají do povědomí a zájmu širšího publika 
a cílových klientů. Oceňuji i jejich rozsáhlý záběr 
v nabídce produktů, které jsou kvalitní, za kterými 
stojí poctivá práce, řemeslo a jsou vybírány s láskou. 
A v neposlední řadě také to, že se můžete formou 
rozhovorů dozvědět nejen o uměleckém světě více. 
Jejich etablovaný web je přehlídkou toho nejzají-
mavějšího a nejaktuálnějšího, co se u nás děje, a já 
můžu být součástí, za což jsem nesmírně vděčná. 

Karla Olšáková 
Šperkařka

Co o nás říkají designéři



Foto: Lenka Šulcová

Foto: Maria Furletova

Foto: Lenka Šulcová

Výstavní projekt
Pop Up
Pro loňský, potažmo letošní rok 2022, jsme jako výstavní 
prostor vybrali naši luxusní černou výlohu v kamenném 
obchodě v Myslíkově ulici, kterou jsme nabídli designérům 
k jejich prezentaci. Oslovili jsme takové tvůrce, se kterými 
jsme doposud nespolupracovali, ale jejich tvorba nám 
přijde něčím výjimečná, unikátní a zároveň lehce extra-
vagantní.

První vlaštovkou, která tento prostor úžasně zabydlela, 
byla ROE – Linda Retterová. Linda vystudovala UMPRUM 
a je textilní designérka, která si sama navrhuje a tiskne 
autorské látky a z nich vytváří limitované kolekce oděvů 
a bytových doplňků. Abstraktní vzory a originální barev-
nost z Lindiny dílny nalákala nejednoho kolemjdoucího.

Druhou odvážnou designérkou, která dechberoucím 
způsobem vyšperkovala naši výstavní výlohu, byla Vendula 
Fiedlerová se svojí značkou Apis Candela ve spolupráci 
s Eliškou Monsportovou. Vendula se věnuje poctivé ře-
meslné výrobě svící ze včelího vosku, které zůstávají buď 
takto absolutně přírodně čisté, nebo jsou obalené v černé 
směsi asijských vykuřovadel. Její vůni si budeme opravdu 
dlouho pamatovat. Eliščiny svícny z organického „křišťálu“, 
mosazi a bronzu navíc tvoří s přírodními svíčkami absolutní 
souznění.

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

Anna Pokorná
Kurátorka Czechdesign Shopu



Kolekce 
Czechdesign
Tento rok se naše kolekce opět rozrostla, a to nejen 
o produkty, ale i o prodejní místa. Tím nejvzdálenějším, 
které stojí za zmínku, je určitě obchod Czech Concept 
Store Paříž.

Letos jsme se s naší kolekcí vydali i směrem na vý-
chod. K hrnku Praha přibyl hrnek Brno, který spolu s našimi 
dalšími kousky najdete v TIC Brno. Design pro nás znovu 
navrhla ilustrátorka a grafická designérka Klára Plicová.

Oblíbené pražské motivy ozdobily nejen talířek od 
Jiřího Pelcla, ale také naše nové ponožky, které vznikly 
ve spolupráci s We are Ferdinand. Vybírat můžete mezi 
červenou a modrou variantou. 

Ke konci roku jsme s Helenou Krásovou udělali nový 
batoh Komplic Midnight, který je jedinečný svou do 
modra laděnou podšívkou od Lindy Retterové. Motivy 
se objevují také na nových ledvinkách. 

Ilustrátorka Klára Plicová pro nás navrhla pět geo-
metrických motivů v barvách našeho vizuálního stylu. 
Najít je můžete na plakátech a utěrkách.

Ani naše dárkové balení nezůstalo pozadu a pro-
šlo redesignem. Grafička Kristýna Jenčová navrhla dva 
druhy balicího papíru a samolepky, které povýší jakýkoliv 
balíček.

S novým rokem se pustíme do dalších porceláno-
vých kousků, v plánu máme také vlastní mýdlo. Jsme 
zvědaví, jak se vám budou novinky líbit.

Radka Machalická
Kurátorka kolekce Czechdesign

https://shop.czechdesign.cz/ledvinky/ledvinka-midnight/
https://shop.czechdesign.cz/roll-top-batohy/komplic-midnight-minimalisticky-mestsky-batoh/
https://shop.czechdesign.cz/plakaty-2/cutout-shapes-plakat/
https://shop.czechdesign.cz/papirnictvi-2/sada-samolepek-bozi-narozeniny/
https://shop.czechdesign.cz/hrnky-a-pohary/hrnek-brno/
https://shop.czechdesign.cz/talire/talirek-praha/
https://shop.czechdesign.cz/papirnictvi-2/darkovy-balici-papir-barevne-konfety/


Komunikace

V roce 2021 ušla vizuální stránka Czechdesignu kus cesty. 
Prvním několikaměsíčním projektem byl redesign e-shopu. 
Dělali jsme ho tak, aby byl pro zákazníky přívětivý, odpo-
vídal jejich požadavkům a vycházel z naší zbrusu nové 
vizuální identity. Redesign nastartovala naše Art directorka 
Klára Plicová, kterou v průběhu roku na této pozici vystří-
dala Beáta Palíková. Nová identita je plná dynamických 
barev, které nás charakterizují. V roce 2022 budeme po-
kračovat redesignem celého webu czechdesign.cz. 

Na podzim jsme obnovili newsletter, který pravidelně 
přináší příběhy nových designérek a designérů z portfolia 
obchodu. Chceme v něm upozorňovat na nové talenty 
a představit, v čem je jejich tvorba jedinečná. Fanoušky 
českého designu ale newsletter informuje i o speciálních 
akcích a novinkách v obchodu. 

Posílili jsme i jednu z klíčových platforem naší komuni-
kace, sociální sítě, kde teď jedním postem umíme zasáh-
nout až 200 000 lidí! O našich designérských projektech 
pravidelně píší jak v oborových médiích, tak v těch main-
streamových. S dalšími médii spolupracujeme a dodá-
váme jim autorský obsah o českém designu. Náš shop se 
objevil dokonce v Louis Vuitton The City Guide Prague.

Jarmila Řehořková
Manažerka komunikace

Ze života Czechdesignu



IKEA
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy
Isotra
Janošík
Javorina
Ještěd f Kleci
Karlovy Vary
KOMA Modular
KRUH
Kulturní Plantáž Blatná
Kunsthalle
Laufen
LD Seating
Lejaan
Lithio
Metrie
Mikrobiologický ústav AV ČR
MILE magazín
Ministerstvo pro místní rozvoj
mmcité1
Model Obaly
Moravská galerie v Brně
Mouvo
Muzeum umění a designu Benešov

Antalis
ArtMap
Benešov
BrandCloud
Břeclav
Budějovický Budvar
Bulb
Cena Bohuslava Fuchse
Cullinan
Česká cena za architekturu
Česká komora architektů
České Švýcarsko, o. p. s.
Člověk v tísni
Design portál
Designcité+
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Duravit
Fakulta designu a umění 
 Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta multimediálních komunikací
 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta umění a designu 
 Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
IDU — Institut Umění

Partneři a klienti roku 2021

Muzeum umění Olomouc
Národní cena za studentský design
Nejkrásnější česká kniha roku
Nové proměny bydlení
Olověný Dušan
Open House Praha
PALL
Památník národního písemnictví
Plzeň
Pozořice
Prague City University
Praha 6
Pražská tržnice
Retromuzeum Cheb
RISING
ROPID
S Paper
Sapeli
Slavona
studio 519
Superstudio
Svazek obcí Východní Krkonoše
Sympozium ilustrace
Technická univerzita v Liberci

TIC Brno
Todus
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Univerzita Tomáše Bati
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Vitra
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví
We are Ferdinand
Znojmo

ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME

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

Děkujeme za vaši 
podporu a spolupráci

http://www.czechdesign.cz


Kontakty

Chcete uspořádat designérskou 
soutěž nebo najít vhodného 
designéra?

Radim Tuček
Strategický ředitel Czechdesignu
radim.tucek@czechdesign.cz
+420 734 422 405

Potřebujete tiskové 
informace? 

Jarmila Řehořková
Manažerka komunikace
marketing@czechdesign.cz
+420 724 021 575

Máte designovou novinku, 
o které bychom měli napsat?

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

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

Jana Vinšová
Ředitelka organizace Czechdesign
jana.vinsova@czechdesign.cz
+420 777 611 426

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

Tereza Urban
Zástupkyně šéfredaktorky
tereza.urban@czechdesign.cz
+420 720 442 414

Zajímáte se 
o náš obchod? 

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

KANCELÁŘ
Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1

SHOP 
Myslíkova 5, 110 00 Praha 1

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

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

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

O grafickou podobu Ročenky 
2021 se postarala grafická 
designérka Kristýna Jenčová 
ve spolupráci s Art directorkou 
Czechdesignu Beátou Palíkovou.

Masarykovo nábřeží

Czechdesign
Shop

Vojtěšská
Czechdesign
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Nadchneme vás pro design!

www.czechdesign.cz

http://www.czechdesign.cz

