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Mediálními partnery soutěže
Vynikající výrobek roku 2007 jsou
Hospodářské noviny a Technický
týdeník
Partnery soutěže jsou Veletrhy
Brno, a. s., Mobitex a Znovín
Znojmo, a. s.
Media partners of the 2007
Excellent Product of the Year
competition are Hospodářské noviny and Technický týdeník.
Competition partners are Veletrhy
Brno, Inc., Mobitex and Znovín
Znojmo, Inc.
Od roku 2002, kdy Rada ČR pro jakost převzala nad soutěží záštitu,
je národní designérská soutěž
Vynikající výrobek roku součástí
Národní politiky podpory jakosti.
The Excellent Design of the Year
competition has been part of the
National quality policy since 2002
when the Quality Council of the
Czech Republic took patronage
over the competition.
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VYNIKAJÍCÍVÝROBEKROKU

EXCELLENTPRODUCTOFTHEYEAR

M E Z I N Á R O D N Í P O R O TA T H E I N T E R N AT I O N A L J U R Y
Martin Beeh – ředitel společnosti Material
ConneXion® Cologne (Německo) Director of Material
ConneXion® Cologne company (Germany) Mgr.A.
Jan Hora – odborný asistent Katedry vizuální komunikace FUUD UJEP v Ústí nad Labem Senior lecturer at the Department of Visual Communication of
FUUD UJEP in Ústí nad Labem Mgr. Václav Houf
– vedoucí Ateliéru grafického designu FaVU VUT
v Brně Head of the Graphic Design Studio, Faculty
of Art, Technical University in Brno Akad. mal. Pavel
Hrach – místopředseda TypoDesignClubu vicechairman of the TypoDesignClub Doc. akad. soch.
Ferdinand Chrenka – designér a pedagog VŠVU
v Bratislavě (Slovensko), předseda Designer and
teacher, VŠVU in Bratislava (Slovakia), Chairman of
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the Jury Doc. ing. akad. soch. Štefan Klein – vedoucí Ateliéru transportdesignu VŠVU v Bratislavě
(Slovensko) Head of the Transport Design Studio
at VŠVU in Bratislava (Slovakia) Karel Kobosil
– ředitel Design centra české Republiky Director
of the Design Centre of the Czech Republic Akad.
arch. Jiří Kočandrle – designér architect and
designer Ing. Pavel Marek – jednatel společnosti
MARCO, reklamní agentura, spol. s r.o. managing
clerk of MARCO company, an advertising agency,
Ltd. Akad. soch. Zdeněk Zdařil – vedoucí Ateliéru
průmyslového designu FaVU VUT v Brně Head of
the Studio of Industrial Design at the Faculty of Art
of the Technical University in Brno Tajemníkem poroty byl Ing. Milan Kabát, Design centrum České
republiky. Ing. Milan Kabát of the Design Centre of
the Czech Republic was the secretery of the Jury.
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Foto Photo by Michal Bartoš
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GRAFICKÝGRAPHICDESIGN
Jednotný vizuální styl Královéhradeckého kraje Corporate Identity of
Královéhradecký region
Design Design by Jan Kolář
Přihlašovatel Submitter kolargrafik/studio
Zadavatel Client Královéhradecký kraj
Královéhradecký region
Foto Photo by Michal Bartoš
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Výrok poroty
Logotyp Královéhradeckého kraje vychází z umístění kraje na mapě ČR. Značka
stylizuje výseč na mapě, zároveň vychází
z písmene K, počátečního písmene názvu.
Rozvinutí loga v komunikaci červené plochy
– zbytku republiky s bílým výřezem – symbolizuje Královéhradecký kraj, umožňuje
platformy komunikace mezi celkem a výřezem (ale i mezi krajem a občanem, krajem
a návštěvníkem). Logotyp je rozpracovaný do vyčerpávajícího manuálu, obsahuje veškeré aplikace. Jde o profesionálně
odvedenou práci s velkým komunikačním
potenciálem pro budoucnost.

GRAFICKÝGRAPHICDESIGN
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The verdict of the Jury
The logotype of Královéhradecký region is
based on the location of this region in the Czech
Republic. It is based on the letter K, not only
because K is the initial letter of the name of the
region, but also because the bounderies of the
region are set to form an area looking like the
letter K.
The logotype is discussed in greater detail
in a comprehensive manual, which contains
all applications. It is a logotype designed with
great professionalism and it has a great communication potential in the future.

VYNIKAJÍCÍDESIGN
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GRAFICKÝGRAPHICDESIGN
Manuál vizuálního stylu prezentace
České republiky v zahraničí Visual style
manual for the presentation of the Czech Republic
abroad
Design Design by Tomáš Machek, Luděk Kubík
& Karel Haloun, spolupráce cooperation with:
Alena Ježková, Jan Konopásek, Marek Prokop &
Jiří Císler (©SIDE 2, 2006)
Přihlašovatel Submitter Side2, s.r.o., Praha
Zadavatel Client Ministerstvo zahraničních
věcí ČR, Odbor zahraniční prezentace Ministry
of Foreign Affairs of the Czech Republic,
Department of Presentation Abroad
Foto Photo by Filip Šlapal a Michal Bartoš
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Výrok poroty Manuál jednotného vizuálního stylu pro propagaci ČR v zahraničí
definuje pravidla pro jednotnou prezentaci
marketingových aktivit českého státu v zahraničí vyvíjených pod různými značkami.
Základem manuálu je marketingový logotyp,
který může být užíván v případech, kde zákon nedovoluje použít státní symboly a kde
je přesto nutné aktivity státu jasně certifikovat a oddělit od aktivit komerčních subjektů. Je ztvárněn netypicky, v bublinách nad
písmovým logotypem, kde lze měnit obrazy
a piktogramy podle potřeby konkrétní akce
(státní instituce). Je flexibilní, hravé a inspirující. Má vtip a obsah. Může mít všechny
jazykové mutace a výrazově i obsahově se
může nekonečně měnit. Použití logotypu bude inspirující pro propagaci ČR v zahraničí.
The verdict of the Jury The manual of
a uniform visual style intended as an aid to
promote the Czech Republic abroad defines
the rules for the uniform presentation of
marketing activities of the Czech Republic
carried out by various makes and brands.
The manual is based upon a marketing logotype, which can be used where the law
does not allow the use of state symbols and
where it is necessary to clearly certify the
the activities of the country and to separate
them from those performed by commercial
entities. The logotype is designed in the form
of bubbles, an untypical way, over the letters
where the images and pictograms can be
changed as needed for the particular event
(state institution). The logotype is flexible
and inspiring. Being witty and having an
interesting content, the logotype allows all
languages to be used for the bubbles, and
its content and expression can be changed
without any limitation. This logotype will
certainly make a good tool to promote the
Czech Republic abroad.

GRAFICKÝGRAPHICDESIGN
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Jednotný vizuální styl pro společnost
KNIHY DOBROVSKÝ Corporate Identity for
KNIHY DOBROVSKÝ Company
Design Design by Petr Šejdl, Zdeněk Šejdl,
(Design studio Šejdl, Praha)
Výrobce vazby Covers manual Studio Činčera,
Praha
Foto Photo by Michal Bartoš

Výrok poroty Manuál vychází z motivu (konstrukce) čárového kódu EAN, prostředku pro
automatizovaný sběr dat u prodávaného zboží,
jenž je tvořen sekvencí čar a mezer různých
šířek a je i nedílnou součástí knižních přebalů.
Analogie nově navrženého logotypu pro společnost KNIHY DOBROVSKÝ s čárovým kódem
EAN umožňuje inteligentní zapojení tohoto obchodního značení zboží do kompozice knižních
přebalů. Barevné provedení kódu EAN dále
evokují i hřbety knih v knihovně i pestrost výběru. Manuál obsahuje aplikace využití dle potřeb
zadavatele. The verdict of the Jury The manual is based upon the motif (construction) of the
EAN barcode, a means designed for automated
data collection for the goods to be sold. Formed
by a sequence of lines and spaces, the barcode is
also an integral part of book jackets. The analogy
of the designed logotype for KNIHY DOBROVSKÝ
Company with the EAN barcode makes it possible
to integrate this commercial marking of goods in
the composition of book jackets. Furthermore,
the colours of the EAN barcode evoke also book
jackets in the library and the diversity of the choice.

GRAFICKÝGRAPHICDESIGN

DOBRÝDESIGN

Cena za manažerský počin v oblasti
designu The Design Managerial Deed Prize
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Vizuální styl a design obalů společnosti
NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s., Měřín Visual style
and package design of NOVÉ VINAŘSTVÍ company, Inc., Měřín
Design Design by Jindřich Dušek, Tono Stano &
Marek Špalek
Zadavatel Client NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s., Měřín
Foto Photo by – Vít Mádr, Michal Bartoš
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Manuál jednotného vizuálního stylu
Národní koordinační skupiny pro zavedení eura Manual of the uniform visual style
of the National Coordination Group for Euro
Introduction
Design Design by Boris Meluš
Zadavatel Client Ministerstvo financí ČR,
Národní koordinační skupina pro zavedení eura Ministry of Finance of the Czech
Republic, National Coordination Group for Euro
Introduction
Foto Photo by Michal Bartoš

GRAFICKÝGRAPHICDESIGN
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Jednotný vizuální styl pro společnost
KLENOTY AURUM Corporate Identity for
KLENOTY AURUM Company
Design Design by Petr Šejdl a Zdeněk Šejdl
(Design studio Šejdl, Praha)
Výrobce vazby Covers manual Studio Činčera,
Praha
Foto Photo by Michal Bartoš
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Knižní publikace Jiří Pelcl x design
Publication Jiří Pelcl x design
Design Design by Petr Babák (Laboratoř)
Výrobce Manufacturer ERA group, spol. s r. o.,
Brno
Foto Photo by Michal Bartoš, Petr Babák

NÁRODNÍCENAZADESIGN
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PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
Škoda Joyster Škoda Joyster
Design Design by Designérské oddělení
ŠKODA AUTO, a. s., vedl Jens Manske Design
Department ŠKODA AUTO, a. s., headed by Jens
Manske
Výrobce Manufacturer ŠKODA AUTO, a. s.,
Mladá Boleslav
Foto Photo by archiv ŠKODA AUTO, a. s.
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Výrok poroty
Joyster je ve stadiu velmi pokročilé studie,
na níž porota oceňuje optimismus, dynamiku a „sportovního ducha“ vozu určeného
pro mladší a střední generaci. Výrobce
chce nabídnout sportovní vůz skupině uživatelů se středními příjmy. Studie Joyster
zdůrazňuje sportovní rysy, které dříve vozy Škoda mívaly a které byly pro značku
Škoda významné.

PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
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The verdict of the Jury
Joyster is in a stage of a very advanced
study, in which the jury appreciates the
optimism, dynamics and „the sports spirit“
of a car designed for the young and middle-aged generations. The carmaker wants to
offer a sports car to the group of middle-class users. The study of Joyster puts emphasis on sports features, which the Škoda
car used to have earlier and which used to
be of importance to this make.

PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
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Cena za manažerský počin v oblasti
designu The Design Managerial Deed Prize
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THEEXCELLENTDESIGN

Nanospider™ Nanospider™
Design Design by Alexius Appl
Výrobce Manufacturer ELMARCO, s. r. o.,
Liberec
Foto Photo by Jan Liška & Lucie Chramostová
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Výrok poroty Nanospider Elmarco je
špičkové zařízení na výrobu netkaných
textilií z nanovláken. Představuje unikátní technologii, která umožňuje produkci
nanovlákenných materiálů v průmyslovém
rozsahu. Design celého zařízení (výrobní
linky) vychází ze stavebnicové koncepce,
kterou opticky zdůrazňuje barevným rytmizováním jednotlivých modulů. Jejich prostý
kubický tvar je vypointován osobitým tvarovým detailem zámku, probíhajícím celou
linkou v místě průchodu textilie. The verdict of the Jury Nanospider Elmarco
is a top-quality equipment intended for the
manufacture of non-woven textiles from
nanofibres. It is a unique technology, which
enables to manufacture nanofibre materials
at industrial scale. The design of the entire
equipment (production line) is based upon
a modular concept, which is emphasised
by a rhytmical alteration of colours of the
individual modules. Their plain cubic shape
is accentuated by a unique shape of the auxiliary cam passing throug the entire line at
the point where the textile comes through.
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Tepelné čerpadlo vzduch – voda Air-water
heat pump
Design Design by Martin Tvarůžek
Výrobce Manufacturer PZP KOMPLET, a. s.,
Dobruška-Semechnice
Foto Photo by Pavel Sůva, vizualizace Ján
Mosnák, Petra Dostálová (portrét)
Cena za ekologický design The
Environmental Design Prize

Výrok poroty Lapidárně čisté řešení zohledňující
unifikaci povyšuje vzhled výrobku nad kategorii průmyslového zařízení. Jednoduchá, inteligentní konstrukce
sleduje funkci v úsporné graciézní linii. Průhledné plastové krytování výrobek odlehčuje. The verdict of the
Jury Taking unification into account, this pure design
promotes the image of the product above the category
of an industrial device. A simple, intelligent construction
follows the function in an „economical“, gracious line.
The transparent plastic cover makes the product look
lighter.
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PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
Soubor polygrafických strojů SOMA
SOMA, a set of printing machines
SOMA FLEX CASINGS – flexotiskový stroj
flexoprinting machine SOMA CUT PURESHEET
– archovací stroj sheeting machine
Design Design by Jaromír Chmelař
Výrobce Manufacturer Soma, spol. s r. o.,
Lanškroun
Foto Photo by Pavel Sůva
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Výrok poroty Soubor polygrafických strojů
Soma Flex Casings a Soma Cut Puresheet
vyniká přehlednou a logicky vystavěnou
koncepcí designu opírající se o precizní
výrobní technologii a ergonomii. I když se
jedná o dvě zcela odlišné struktury vycházející z různých funkčních vlastností, jsou
vzájemně propojeny tvaroslovnými atributy,
barevností a grafikou. Výrobková image tak
propojuje jednotlivosti do vyzrálého a emotivního projevu v této skupině výrobků nevídaného. The verdict of the Jury The set
of printing machines Soma Flex Casings and
Soma Cut Puresheet stands out because of
its well-conceived and logical design based
upon a precise production technology and
ergonomics. Even if they are two completely different structures based upon different
functions, they are interconnected through
their shapes, colours and graphic design.
Thus, the product image interconnects the
individual features creating a whole whose
mature and emotional expression is unique
in this group of products.
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Výrok poroty Design balónového hořáku Ignis se vyznačuje jasnou a ucelenou
kompozicí korpusu členěného barevnou
a povrchovou úpravou jednotlivých funkčních dílů. Ergonomie ovladačů a regulace
plamene tvoří výrazný organický prvek
technického celku. Příjemně kontrastuje
s tradičním pojetím koše. The verdict of
the Jury The design of the balloon burner
IGNIS is characterised by a clear and homogenous composition of the body segmented
by the colour and the finish of the individual
functional elements. The ergonomics of controls and the regulation of fire form a strong
organic element of this technological unit.
It pleasantly contrasts with the traditional
nacelle design.
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Balónový hořák IGNIS a balónový koš
Ballon burner IGNIS and nacelle
Design Design by Ladislav Křenek & Ivan
Kubíček
Výrobce Manufacturer Balóny Kubíček, spol.
s r. o., Brno
Foto Photo by Michal Bartoš, Ladislav Křenek,
Archiv Balóny Kubíček, spol. s r. o.

PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
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Vertikální obráběcí centrum MCV 1210
Vertical machining centre MCV 1210
Design Design by Ondřej Slováček
Výrobce Manufacturer TAJMAC – ZPS, a. s.,
Zlín-Malenovice
Foto Photo by František Vojtěšek
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Výrok poroty Vertikální obráběcí centrum
MCV 1210 pro obrábění složitých prostorových tvarů ve třech nebo pěti osách je
kultivovaným výrobkem, jehož design navazuje na tradice úspěšných řešení této firmy.
Jednoduchá lapidární forma objekt architektonizuje a dává stroji nadčasovou eleganci.
Střízlivá barevnost akcentuje význam prvků
ovládacího panelu a soustře-uje pozornost
k funkčním agregátům výrobního prostoru.
Komise oceňuje koncepční řešení i dalších
dvou strojů (TMZ 642 a H 50) od stejného výrobce, které byly přihlášeny do soutěže VVR
2007. Demonstrují snahu vytvořit identitu
firmy opřenou o kvalitní a sofistikovaný design. The verdict of the Jury The vertical
machining centre MCV 1210 intended for the
machining of complex spatial shapes in three
or five axes is a cultivated product whose
design carries on the tradition of successful
designs made by this company. A simple,
plain shape of the object makes the machine
look like an architectural unit, giving it timeless elegance. Sober colours accentuate the
importance of the elements of the control
board, and draw attention to the functional
aggregates of the production space. The
jury also appreciates the conceptual design
of another two machines (TMZ 642 and H
50) made by the same manufacturer. Both of
them were submitted to the 2007 Excellent
Design Competition. They demonstrate the
endeavour to create corporate identity based
on good-quality and sophisticated design.
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Motocykl BLATA 125 Motorcycle BLATA 125
Design Design by Stanislav Hanuš & Pavel
Blata
Výrobce Manufacturer Blata, s. r. o., Blansko
Foto Photo by Dalibor Michal, Michal Bartoš

Výrok poroty Motocykl Blata 125 navržený ve třech kategoriích (Enduro, Motard
a City Bike) je určen pro mladé jezdce
od 16 let. Stávající světovou produkci
motocyklů o objemu 125 ccm překonává
moderním a nápaditým designem, který
vychází z požadavků mladých jezdců, ale
i originálním, promyšleným konstrukčním
řešením. V porovnání se špičkovou produkcí japonských a evropských výrobců
konstrukční přednosti tohoto motocyklu
hrají roli při získávání pozic na světových
trzích. Motocykl Blata 125 je dobrým příkladem kvalitního českého designu a strojírenského průmyslu v naší zemi. The
verdict of the Jury Designed in three
categories (Enduro, Motard and City Bike),
the motorcycle Blata 125 is designed for
young riders aged 16 and more. Based on
the requirements of young riders, but also
on an original, well-thought design, this
motorcycle surpasses other models of the
125 ccm-category available on the world
markets. In comparison with the top-quality
models manufactured by Japanese and
European motorcycle makers, the design
of this motorcycle helps it to gain position on the world markets. The motorcycle
Blata 125 exemplifies the high level of design and engineering industry in the Czech
Republic.
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Cena za manažerský počin v oblasti
designu The Design Managerial Deed Prize
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Speciální dětský zdravotní kočárek TOM
5 Streeter Special children´s health perambulator TOM 5 Streeter
Design Design by Jiří Kotík
Výrobce Manufacturer PATRON Bohemia, s. r. o.,
Mělník
Foto Photo by Michal Bartoš, Jaroslav Zaoral
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Výrok poroty Kočárek TOM 5 Streeter pro
handicapované děti představuje základní typ
nové generace transportních prostředků vybavených bohatou škálou funkčních doplňků. Odlehčená konstrukční koncepce nabízí
vysokou rozměrovou a tvarovou flexibilitu.
Civilní pojetí designu zbavuje uživatele tohoto výrobku stigmatu handicapovaných. The
verdict of the Jury The perambulator
TOM 5 Streeter for handicapped children
represents the basic type of a new generation of transport means equipped with a
wide variety of functional accessories. The
lightweight design concept offers a high
flexibility in dimensions and shapes. The
„civic“ design concept helps the user of this
product to get rid of the stigma of being
handicapped.
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Výdejní stojany pohonných látek Adamov
V-line Petrol pump Adamov V-line
Design Design by Martin Tvarůžek
Výrobce Manufacturer ADAMOV – SYSTEMS, a. s.,
Adamov
Foto Photo by Filip Šlapal, Petra Dostálová (portrét)

Výrok poroty Komplet zařízení postavený
na systému unifikovaných dílů se vyznačuje vytříbeným stylem tvarového provedení. Formotvorný prvek profilovaných dílů
vynikajícím způsobem snoubí funkčnost
s estetickou kvalitou. The verdict of
the Jury A unit based upon a system of
unitized parts is characterised by sophisticated shapes. The shape-giving element of
profiled parts combines functionality and
aesthetic quality in an excellent way.
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PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
Ozařovací komplet TERABALT Radiation unit
TERABALT
Design Design by David John (FaktumDesign)
Výrobce Manufacturer UJP PRAHA, a. s.
Foto Photo by David John

Výrok poroty Technologické řešení ozařovacího kompletu Terabalt je představitelem nové moderní generace
v megavoltové kobaltové radioterapii. Velkoryse tvarovaný přístroj má odvážnou emocionální formu, která
pomáhá obsluhujícímu personálu tuto lékařskou technologii pozitivně přibližovat pacientovi. The verdict
of the Jury The technological design of the radiation
unit Terabalt represents a new generation of modern
devices designed for megavolt cobalt radiotherapy. The
„broadminded“ shapes of the device give it a special
emotional expression, which helps the medical personnel to bring this medical technology closer to the patient
in a pleasant way.
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Multifunkční terminál AVJH Multifunctional
terminal AVJH
Design Design by Michal Horáček (Exact technology)
Výrobce Manufacturer Mikroelektronika,
spol. s r. o., Vysoké Mýto
Foto Photo by Michal Horáček
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Obráběcí centrum MCU630V-5X Machining
centre MCU630V-5X
Design Design by Filip Fremer & Jan Hrbek
Výrobce Manufacturer KOVOSVIT MAS, a. s.,
Sezimovo Ústí
Foto Photo by archiv

PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
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Kompaktní jistič řady Modeion BC 160
Compact circuit breaker Modeion BC 160
Design Design by Alexius Appl
Výrobce Manufacturer OEZ, s. r. o., Letohrad
Foto Photo by Michal Bartoš
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Světlovodný systém LIGHTWAY CRYSTAL
HP Light guide system LIGHTWAY CRYSTAL HP
Design Design by Jakub Brandalík & Petr Lukšan
Výrobce Manufacturer Lightway, s. r. o., Praha
Foto Photo by archiv Lightway, s. r. o., Praha
Cena za ekologický design The
Environmental Design Prize

PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
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Obráběcí centrum H50 Machining centre H50
Design Design by Ondřej Slováček
Výrobce Manufacturer TAJMAC-ZPS, a. s., ZlínMalenovice
Foto Photo by František Vojtěšek
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ŠKODA OCTAVIA SCOUT ŠKODA OCTAVIA
SCOUT
Design Design by Designérské oddělení
ŠKODA AUTO, a. s., vedl Jens Manske Design
Department ŠKODA AUTO, a. s., headed by Jens
Manske
Výrobce Manufacturer ŠKODA AUTO, a. s.,
Mladá Boleslav
Foto Photo by archiv ŠKODA AUTO, a. s.
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PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
Interiér tramvaje 14T pro DP hlavního
města Prahy Tram interior for transport
company of Prague
Design Design by František Pelikán, Michal
Horáček, Ladislav Müller & Jaroslav Kulhánek
Výrobce Manufacturer ŠKODA
TRANSPORTATION, s. r. o., Plzeň
Foto Photo by archiv ŠKODA TRANSPORTATION,
s. r. o., Plzeň
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GSM stolní telefon GDP-04 GSM Desktop
Phone GDP-04
Design Design by Jan Tuček
Výrobce Manufacturer JabloCOM s. r. o.,
Jablonec nad Nisou
Foto Photo by Vladimír Čech, Michal Bartoš,

PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
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Parní sterilizátor STERIVAP®HP Steam sterilizer STERIVAP®HP
Design Design by Petr Šebela
Výrobce Manufacturer BMT, a. s., Brno
Foto Photo by archiv BMT, a. s., Brno
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Vícevřetenový soustružnický automat
MORI-SAY TMZ 642 CNC Multispindle lathe
automat MORI-SAY TMZ 642 CNC
Design Design by Miloslav Hirš
Výrobce Manufacturer TAJMAC – ZPS, a. s.,
Zlín-Malenovice
Foto Photo by František Vojtěšek
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PRODUKTOVÝPRODUCTDESIGN
Řada portálových obráběcích center FVC
100-160 Portálové obráběcí centrum FVC
120 CNC Kyklop A range of portal-type
machining centres FVC 100-160, Portal-type
machining centre FVC 120 CNC Kyklop
Design Design by František Pelikán & Libor
Bělohoubek – konstrukční spolupráce design
cooperation
Výrobce Manufacturer STROJÍRNA TYC, s. r. o.,
Mýto
Foto Photo by Archiv STROJÍRNA TYC, s. r. o.
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Řada traktorů Zetor Forterra Range
of tractors Zetor Forterra
Design Design by Petr Dubjak, Jaroslav Vašulín
& Stanislav Klíma
Výrobce Manufacturer ZETOR TRACTORS,
a. s., Brno
Foto Photo by archiv ZETOR TRACTORS, a. s.,
Brno

ZVLÁŠTNÍ CENY ZVLÁŠTNÍ CENY
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CENA ZA PROPAGACI DESIGNU
Jana Pauly Design centrum České republiky
uděluje Cenu za propagaci designu Janě Pauly,
jež se významně zasloužila o český průmyslový design v roli zakladatelky, vedoucí oddělení
a hlavní kurátorky Sbírky průmyslového designu Národního technického muzea v Praze. Její
zásluhou vznikla při NTM rozsáhlá sbírka průmyslového designu technických výrobků, která
v českém prostředí poprvé propojila tradiční čistě
technický a tradiční čistě estetický muzejní zájem
o design. Jana Pauly vedla oddělení od jeho založení v roce 1994 po dalších deset let a dosud
je činná jako jeho kurátorka. Díky
své koncepční prozíravosti a vysoké pracovní výkonnosti vybudovala
Jana Pauly za toto období se svými
spolupracovníky sbírku, která dnes
čítá přes 1000 inventárních položek a obsahuje autorské modely,
prototypy, skici, technické výkresy,
výsledky soutěží, studentské práce i odbornou pozůstalost mnoha
designérů. Během této doby Pauly
zároveň připravila dlouhou řadu odborných výstav tematizujících české výrobky,
výrobce a designéry, a rovněž velký počet seminářů a konferencí na témata z dějin i současnosti
českého průmyslového designu.
Obsáhlá publikační série Z dějin průmyslového
designu, kterou Jana Pauly v rámci NTM iniciovala, dokumentuje příspěvky účastníků předchozích konferencí. Paralelně s touto činností
působila Pauly také pedagogicky na Technické
univerzitě v Liberci.
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THE SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO
DESIGN DEVELOPMENT PRIZE
Prof. Ing. arch. František Crhák
The Design Centre of the Czech Republic
has awarded the Prize for a Significant
Contribution to the Development of Design
to Prof. Ing. arch. František Crhák who has
significantly influenced, through his lifelong
systemic work as a university teacher, several
generations of industrial designers in what
was formerly Czechoslovakia. The focus of
his experimental activity is on general morphology. He managed to create a systemic
artistic methodology of analytical thinking
and the development of object forms and
structures. He created this methodology systematically starting with elementary relationships of linear and areal elements through to
profiles of stiff foils of both paper and
metal kinetic structures and playful visual combinatorics. Besides,
he also taught perspective graphic
projection in both linear geometry
and perspective graphic projection
of particular industrial products.
He wrote two textbooks entitled
Space and Perspective and Plastic
Art Geometry for Secondary Schools.
At the present time, he is preparing
a summary of his knowledge in the
book entitled Continuity – the Link between
Geometry and Design Creation. He considered
his own design work as a specific supplement of
his work as a teacher. Making design has always
been an interesting creative assignment to him,
which he used as a tool to assess his ability to
design the shape of a good-quality functional
object depending on a particular assignment.

VYNIKAJÍCÍVÝROBEKROKU

CENA ZA VÝZNAMNÝ PŘÍNOS
K ROZVOJI DESIGNU
Prof. Ing. arch. František Crhák
Design centrum České republiky uděluje
Cenu za významný přínos k rozvoji designu
profesoru Františku Crhákovi, který významně ovlivnil svou celoživotní systematickou
prací vysokoškolského pedagoga několik generací průmyslových designérů v Československu. Těžiště jeho experimentální činnosti
spočívá v oblasti obecné morfologie. Dokázal
vytvořit systémovou výtvarnou metodiku
analytického myšlení a vývoje předmětných
forem a struktur. Tvořil ji systematicky od
elementárních vztahů lineárních a plošných
prvků přes profilace tuhých fólií papírových
i kovových kinetických struktur až po hravou
vizuální kombinatoriku. Mimo to učil prostorovému perspektivnímu zobrazování,
jak v lineární geometrii, tak v perspektivním grafickém zobrazení konkrétních průmyslových výrobků.
Je autorem dvou úspěšných učebnicových publikací nazvaných Prostor
a perspektiva a Výtvarná geometrie pro střední školy. V současnosti
připravuje shrnutí svých poznatků
v knize Kontinuita – souvislost geometrie s designérskou tvorbou.
Vlastní designérskou činnost vykonával jako specifické doplnění své práce pedagoga. Byly to pro něj vždy zajímavé tvůrčí úkoly,
kterými poměřoval svou schopnost navrhování
tvaru kvalitního funkčního předmětu v závislosti
na konkrétním zadání. Je autorem mnoha úspěšně realizovaných výrobků pro Teslu Valašské
Meziříčí, Českou Zbrojovku v Uherském Brodě
a další výrobce.

/

THE DESIGN PROMOTION PRIZE
Jana Pauly The Design Centre of the Czech
Republic has awarded the Design Promotion
Prize to Jana Pauly who has made a significant
contribution to the Czech industrial design as the
founder, head and senior curator of the collection of Industrial Design at the National Technical
Museum in Prague. Thanks to her, an extensive
collection of technical products representing industrial design was established at the National
Technical Museum. For the first time in the Czech
Republic, this collection interconnected traditional, purely technical interest in design with traditional, purely aesthetic museum-based interest
in design. Jana Pauly headed this
department from its establishment
in 1994 for 10 years, and she still
works as its curator. Thanks to her
„conceptual foresight“ and a high
performance, Jana Pauly has built
up, during this period, together with
her co-operators, a collection, which
now has more than 1,000 items
of inventory and contains one-off
models, prototypes, sketches, technical drawings, competition results,
students´ works and other items as a heritage
of many designers. During this time, Jana Pauly
prepared, at the same time, a long series of
specialized exhibitions presenting Czech-made
products and Czech manufacturers and designers, and also a great number of seminars and
conferences dealing with the history and present
of Czechia´s industrial design. The publication
series entitled From the History of Industrial
Design, which Jana Pauly initiated while working
at the National Technical Museum, documents
the contributions prepared by the participants to
the previous conferences. Concurrently with this
activity, Jana Pauly also worked as a teacher at
the Technical University in Liberec.

ZVLÁŠTNÍ CENY ZVLÁŠTNÍ CENY
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THE JOURNALISM PRIZE
PhDr. Alena Adlerová
The Journalism Prize has
been awarded to PhDr.Alena
Adlerová for her lifetime
achievements in promoting good-quality design and
arts and crafts as well as for
her outstanding work as researcher a publicist specializing in 20th century design.
Alena Adlerová´s proficiency
and professional sophistication have significantly aff e c t e d the development
of views of the history of
design. She convincingly
proved her professionalism
and sophistication particularly
in the fourth volume of the basic compendium of
Czech literature dealing with art science
entitled the History
of Czech Visual Art
1890-1938. It was
just in this volume
where she could
make good use of
her lifelong exploration efforts.

EXCELLENTPRODUCTOFTHEYEAR

CENA ZA PUBLICISTIKU
PhDr. Alena Adlerová
Cena za publicistiku byla udělena PhDr. Aleně
Adlerové za celoživotní zásluhy o propagaci kvalitního designu a uměleckého
řemesla a za neúnavnou
badatelskou a publicistickou
činnost zaměřenou na design 20. století. Odbornost
a profesní vytříbenost Aleny
Adlerové významným a formotvorným způsobem zasáhla do vývoje názorů na
dějiny oboru, což přesvědčivě dokázala zejména ve čtvrtém dílu stěžejního kompendia české uměnovědné literatury, kterým jsou Dějiny českého
výtvarného umění
1890-1938, v němž
zúročila výsledky
svého celoživotního badatelského
úsilí.

/

The Design Prestige Prize, an international design prize, went
to Switzerland-based graphic artist Martin Woodtli. It is the 36th
Design Prestige Prize awarded so far, and it was awarded at the
2006 Brno Biennial.

Mezinárodní cenu za design Design Prestige švýcarskému
grafikovi Martinu Woodtlimu. Je to 36. cena Design Prestige v pořadí a byla udělena na Bienále Brno 2006.

DESIGN PRESTIGE Martin Woodtli

ZVLÁŠTNÍ CENY ZVLÁŠTNÍ CENY
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CENA ZA EKOLOGICKÝ DESIGN
Design centrum České republiky uděluje
Cenu za ekologický design akciové
společnosti PZP KOMPLET za dlouhodobě
konzistentní přístup k výrobě tepelných
čerpadel a za systémové uplatnění designu
ve vývoji nové generace čerpadel vzduch
– voda. Tímto kvalitativním krokem si uvedený
český výrobce nejen upevnil svoji pozici na
tuzemském trhu, ale začal se i výrazně prosazovat na trzích západoevropských.
CENA ZA MANAŽERSKÝ POČIN
V OBLASTI DESIGNU
Design centrum České republiky uděluje Cenu
za manažerský počin společnosti PATRON
Bohemia, s. r. o., za vývoj a realizaci unikátního strategického výrobku, založeného na
náročném, progresivním a vysoce humánním
konceptu. Jedná se o kočárek pro postižené
děti TOM5 Streeter, který se technickými,
užitkovými parametry a rozsahem příslušenství
zařazuje do nejvyšší třídy v daném okruhu
výrobků. Úspěšně byl zvládnut i záměr přiblížit
design tohoto speciálního kočárku soudobému
designu kočárků pro zdravé děti.
CENA ZA MANAŽERSKÝ POČIN
V OBLASTI DESIGNU
Cena za manažerský počin v oblasti designu
byla projektu Nanospider™ udělena za úspěšné
zavedení produkce textilních nanovlákenných
materiálů do průmyslové výroby. Realizace této
nové a progresivní technologie řešené s podporou atributů firemního stylu je v dimenzích
globálního
trhu výjimečná.
CENA ZA MANAŽERSKÝ POČIN
V OBLASTI DESIGNU
U kolekce vizuálního stylu a designu obalů
Nového vinařství, a. s., vystupují svým provedením do popředí především etikety na víno.
Mají vysokou výtvarnou úroveň, působí noblesně, současně a kultivovaně.
Konečně se objevuje firma, která věnuje této problematice patřičnou pozornost a péči. Láhve
doplňuje vkusný uzávěr.

/
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CENA ZA EKOLOGICKÝ DESIGN
Světlovodný systém Lightway Crystal HP
přivádí denní světlo do vnitřních prostorů
staveb, jejichž dispozice znemožňuje přímé
prostupování světla fasádou. Tyto izolované
interiéry jsou tak během dne osvětlovány
bez jakýchkoliv energetických nároků.
Původní tvarové a technologické řešení
zaručuje vysokou efektivnost výrobku i při
zhoršených světelných podmínkách.
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THE ENVIRONMENTAL DESIGN PRIZE
The light guide system Lightway Crystal HP
brings daylight into the interiors of structures whose layout makes it impossible for
the light to permeate straight through the
facade. Thus, these isolated interiors are
illuminated during the day without requiring
any source of energy. The original design of
shapes and technology guarantees a high
efficiency of the product even in impaired
light conditions.

THE ENVIRONMENTAL DESIGN PRIZE
The Design Centre of the Czech Republic
has awarded the Environmental Design Prize
to the joint stock company PZP KOMPLET
for its long-lasting consistent approach
to manufacturing heat pumps, and for applying design in developing a new generation
of air-water pumps in a systemic way. This
quality-based approach helped PZP KOMPLET
not only strengthen its position on the Czech
market, but also gain ground on the markets in
Western Europe.
THE MANAGERIAL DEED PRIZE
The Design Centre of the Czech Republic has
awarded the Managerial Deed Prize to PATRON
Bohemia company for developing and manufacturing a unique strategic product based upon a
demanding, progressive and highly humane concept. With its technical and utility parameters and
a great amount of accessories, TOM5 Streeter,
a perambulator designed for handicapped children, ranks in the highest class of this type of
products. The designers also managed to bring
the design of this special perambulator closer to
the contemporary design of perambulators for
healthy children.
THE MANAGERIAL DEED PRIZE
The Design Managerial Deed Prize was awarded
to the Nanospider™ project for starting up industrial production of textile nanofibre materials.
Designed with the support of corporate style
attributes, the implementation of this new and
progressive technology is exceptional in the
global market.
THE MANAGERIAL DEED PRIZE
It is primarily the design of wine labels that
clearly dominates this visual style and package
design collection created for Nové vinařství Inc..
The labels are of a high artistic value, and they
make, at the same time, a noble and cultivated
impression. Emerging at last is
a company, which pays appropriate attention to these issues.
There is also a tasteful cap to
supplement the bottles.
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K ocenění ve třech stupních bylo vybráno celkem 29 prací, z nichž:
2 práce obdržely Národní cenu
(Národní cena je spojena s finanční odměnou
100 000 Kč),
11 prací získalo Vynikající design,
16 prací bylo oceněno Dobrým designem.
V rámci soutěže Vynikající výrobek roku 2007
byla dále udělena:
Cena za publicistiku PhDr. Aleně Adlerové
Cena za významný přínos k rozvoji designu prof. Ing. arch. Františku Crhákovi
Cena za propagaci designu Janě Pauly
Cena za ekologický design společnosti
Lightway, s. r. o., Praha a akciové společnosti
PZP KOMPLET z Dobrušky-Semechnic
Cena za manažerský počin v oblasti designu společnosti PATRON Bohemia,
s. r. o., Mělník, akciové společnosti NOVÉ
VINAŘSTVÍ, Měřín a společnosti ELMARCO, s.
r. o., Liberec
Mezinárodní cenu za design Design
Prestige švýcarskému grafikovi Martinu
Woodtlimu. Je to 36. cena Design Prestige
v pořadí a byla udělena na Bienále Brno 2006.
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THEEXCELLENTPRODUCTOFTHEYEAR
competition is announced by the Brnobased Design Centre of the Czech Republic.
For the first time, this national design
competition took place in 1991. In 2007,
on the occasion of the solemn presentation
of competition results, the 17th year of the
competition was announced.
The Excellent Product of the Year competition, the national design competition
organised in the Czech Republic, has
been part of the national quality policy
since 2002 when the Council of the Czech
Republic took a patronage over the competition.
Taking place for the 16th time in 2007, the
Excellent Product of the Year competition had two closing data for submitting
entries– the first one was on January 15, the
other one, with a higher registration fee, was
on January 31.
The session of the international jury and the
evaluation of the design projects submitted
to the competition took place on February 7
and 8.
Evaluated were 137 design projects properly
registered in the competition in the fields of
graphic design and product design with the
exception of interior furnishings, accessories
and fashion creation. All design projects were
divided into two categories. Within these categories, the design projects were assigned to
one of three competition fields capturing the
relationship between the user and the product.
The division of the winning design projects is
shown in the table.

EXCELLENTPRODUCTOFTHEYEAR

Soutěž VYNIKAJÍCÍVÝROBEKROKU vypisuje Design centrum ČR se sídlem v Brně.
První ročník této národní designérské soutěže byl vyhlášen v roce 1991. V roce 2007,
při příležitosti slavnostního vyhlášení
výsledků soutěže, byl vyhlášen její sedmnáctý ročník.
Od roku 2002, kdy Rada ČR pro jakost
převzala nad soutěží záštitu, je národní
designérská soutěž Vynikající výrobek roku
součástí národní politiky pro jakost.
Uzávěrka šestnáctého ročníku soutěže
Vynikající výrobek roku 2007 měla dva
termíny – první byl stanoven na 15. ledna,
druhý se zvýšeným přihlašovacím poplatkem na 31. ledna 2007.
Zasedání mezinárodní poroty a hodnocení
designérských projektů přihlášených do
soutěže proběhlo ve dnech 7. a 8. února 2007.
Hodnoceno bylo 137 řádně přihlášených projektů v soutěžních odvětvích grafický design
a produktový design s výjimkou interiérového
vybavení, doplňků a módní tvorby rozdělených
do dvou kategorií. Uvnitř těchto kategorií se
určovala příslušnost prací do jedné ze tří soutěžních oblastí, vystihujících vztah uživatele
k výrobku. Rozvrstvení oceněných projektů do
jednotlivých kategorií a oborů je zachyceno
v tabulce.

/

A total of 29 entries were selected to be awarded in three stages. Of these entries,
2 entries received the National Prize
(the national prize is connected with a financial
reward of Kč 100,000)
11 entries received the Excellent
Design Prize
16 entries were awarded the Good
Design Prize
Furthermore, the following prizes were awarded as part of the Excellent Product of the Year
competition:
The Journalism Prize to PhDr. Alena
Adlerová
The Prize for a Significant
Contribution to the Development of
Design to prof. ing. arch. František Crhák
The Design Promotion Prize to Jana
Pauly
The Environmental Design Prize to
Lightway company Ltd., Prague, and PZP
KOMPLET company Inc. based in DobruškaSemechnice
The Managerial Deed Prize
to PATRON Bohemia company Ltd., based
in Mělník, NOVÉ VINAŘSTVÍ company, Inc.,
based in Měřín and ELMARCO company Ltd.
Based in Liberec
The Design Prestige Prize, an international
design prize, went to Switzerland-based graphic artist Martin Woodtli. It is the 36th Design
Prestige Prize awarded so far, and it was
awarded at the 2006 Brno Biennial.
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Individuální potřeby
Individual supplies
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Společenské a veřejné potřeby Social
and public supplies

7

Profesionální
potřeby Professional
supplies

kategorie
Category
přihlášených
Total numbers of entries

17

4

19

6

86

5

program DESIGN
Design Programme

6

1

6

–

50

4

hodnoceno
Evaluated

3

3

6

5

12

1

30

hodnoceno z nominovaných
Nomination evaluated

8

–

7

1

24

–

40

hodnoceno z programu DESIGN
Design Programme nominations
evaluated

6

1

6

–

50

4

67

Národní cena
National Prize

–

1

1

–

–

–

2

z toho nominací
Number of nominations

–

–

–

–

–

–

z toho z programu DESIGN
Number of Design Programme
nominations

–

–

–

–

–

–

Vynikající design
Excellent Design

4

–

1

–

6

–

z toho nominací
Excellent Design nominations

3

–

–

–

3

–

z toho z programu DESIGN
Number of Design Programme
nominations

1

–

–

–

1

–

Dobrý design
Good Design

2

–

4

–

10

–

z toho nominací
Good Design nominations

2

–

1

–

9

–

z toho z programu DESIGN
Number of Design Programme
nominations

–

–

–

–

–

–

Celkem
Total
Kategorie
Category

21

25

Realizované finální výrobky a zařízení
Products and devices put in production
Vize, koncepty, teorie
Visions, concepts, theories

91

137

11

16

137

Vzor ochranné známky. Toto označení lze využít výlučně pro ty výrobky a práce, pro které Design centrum České republiky vydalo příslušný certifikát.
The pattern of a trademark. This mark can be exclusively used for products and works properly certified by the Design Centre of the Czech Republic.
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