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Ceny Czech Grand Design za rok 2007 udělila 
Akademie designu ČR – tedy sdružení 57 odborníků,
kurátorů, teoretiků a novinářů 9. února 2008 
ve Stavovském divadle v Praze.

Akademie stejně jako v loňském roce hlasovala 
ve dvou kolech. V prvním kole navrhli její členové tři
osobnosti/firmy za konkrétní počiny v daném
kalendářním období. Ve druhém kole byli pak vybíráni
vítězové ze tří osobností/firem, kteří získali v prvním 
kole nejvyšší počet hlasů. 

Ceny byly uděleny v osmi kategoriích: designér roku,
módní designér roku, grafický designér roku, fotograf
roku, výrobce roku, obchod roku, objev roku – Cena
České spořitelny, síň slávy a jako vrcholné ocenění cena
Mattoni Grand designér roku pro tvůrce, který získal
největší počet hlasů napříč kategoriemi.

Druhý ročník cen Czech Grand Design 2007 se konal pod záštitou ministra kultury České republiky pana Mgr. Václava Jehličky, 
ministra průmyslu a obchodu pana Ing. Martina Římana a primátora hlavního města Prahy pana MUDr. Pavla Béma.

Přípravný výbor cen, který má na starosti stanovy cen, jejich dodržování a také sčítání hlasů tvoří tyto osobnosti: PhDr. Helena Koenigsmarková,
ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Tereza Bruthansová, Ph.D, teoretička designu, Mgr. Jana Zielinski, ředitelka dnů designu
v Praze Designblok, Mgr. Petr Tschakert, šéfredaktor časopisu Moderní Byt, Mgr. Jan Králíček, šéfredaktor časopisu Dolce Vita a Jiří Macek,
šéfredaktor časopisu BLOK.

Slavnostní ceremoniál vyhlášení Cen Akademie designu ČR Czech Grand Design 2007 , který proběhl v sobotu 9. února 2008 od 20:00 
ve Stavovském divadle, snímala Česká televize a jeho záznam odvysílala o týden později 16. 2. od 20:00 na programu ČT2. 

„Povedeným odrazem snění oceněných tvůrců byl slavnostní ceremoniál před kamerami ČT. V bělostné scénografii si
designéři ze studia Olgoj Chorchoj zdařile pohráli s prostorem, když z dostředných kruhů vystavěli efektní světelný
tunel do jiných světů. Z oslnivé záře se mysticky vynořovaly tu modelky, tu tanečnice, aby vše korunoval panoptikální
živý obraz představující sny českého myslivce o moři. Úsporný projev a suchý humor moderátora Roma Zacha, notně
vzdálený obvyklé estrádní juchandě, ceremoniálu hodně slušel.“ 
Bibiana Beňová, Hospodářské noviny



Architekturu pro ceremoniál vytvořili Jan Němeček a Michal Froněk ze studia Olgoj Chorchoj. Režisérem večera byl divadelní režisér Thomas
Zielinski, který svěřil moderaci opět Romanu Zachovi. Autorem designu ceny za rok 2007 se stal Jiří Pelcl, který získal zakázku na vytvoření
ceny od generálního partnera projektu jako držitel titulu Grand designér roku 2006. Nominovaní byli představeni krátkým filmovým
medailonem. Režii měl na starosti opět Tomáš Luňák.

„Cena za design by měla symbolizovat originalitu myšlení, lapidárnost tvarování ve vztahu k funkci, materiálovou
inovaci, schopnost přímočarého sdělení. Toto jsou základní atributy designérské tvorby. Nakonec jsem vytvořil jakýsi
mobilní pomník.“
Jiří Pelcl, autor ceny CGD 2007 



Program uzavřeného večera pro pozvané hosty – akademiky, nominované, partnery a tisk tvořila módní přehlídka nominovaných módních
designérů, grafický balet na motiv vizuálu cen, zápas v badmintonu Romana Zacha s mistrem republiky Petrem Koukalem, ale hlavně předávání
cen za přítomnosti vynikajících osobností: Hany Hegerové, Jiřího Bartošky, Anety Langerové, Daniely Peštové, Zuzany Stivínové a mnoha
dalších. Mezi předávajícími nechyběl ani první náměstek ministra kultury František Mikeš, ředitel úseku marketingu České spořitelny Václav
Kubata, ředitel Pinakothek der Moderne v Mnichově Florian Hufnagl, marketingový manager společnosti Karlovarské minerální vody Eduard
Valent a profesor a emeritní rektor VŠUP, Grand Designer 2006 Jiří Pelcl.

„Navštěvuji pravidelně po světě vyhlášení cen za design. Ještě nikdy jsmem se ale nesetkal s takto úžasným večerem,
který by byl s udílením cen spojen. Gratuluji.“ 
Florian Hufnagl, ředitel Pimakothek der Moderne v Mnichově



Vítězové druhého ročníku Czech Grand Design 2007:

V kategorii designér roku se vítězem stal Maxim Velčovský nominován za design interiéru a výstavy – konkrétně za instalace Křehký 
a Cappellini představené na Designbloku 07, za knihovnu Fabrika pro UP závody, za kolekci váz Catastrophe či za interiér obchodu Kebab 
v Praze.

V kategorii oděvní designér roku je vítězem Denisa Nová za kolekci DNB 2007 a projekt We speak image.

V kategorii grafický designér roku se vítězem stalo Studio Najbrt, Zuzana Lednická, Aleš Najbrt za vizuální styl i produkty vlastního labelu
mojemoje, za monografii studia Život Štěstí Překvapení a za grafickou podobu kniy Czech Design 01.

V kategorii fotograf roku zvítězila Anna Mrázek Kovačič za fashion serie pro časopis Dolce Vita.

V kategorii výrobce roku si cenu odnesli UP závody za obnovení tradiční značky, reedice a novou kolekci nábytku od českých designérů.

V kategorii obchod roku je vítězem Konsepti za originální prezentaci značky Cappellini na loňském Designbloku. Autorem a zároveň architektem
projektu Design Race byl Maxim Velčovský.

V kategorii objev roku – cena české spořitelny zvítězila Anna Hanzalová za sérii chirurgických nástrojů pro firmu Beznoska. 
Součástí ocenění v této kategorii je i šek na 50.000,-.

Do síně slávy za rok 2007 byl uveden René Roubíček.

Mattoni Grand Designérem a tudíž autorem ceny Czech Grand Design 2008 se stalo Studio Najbrt.

Výstava Czech Grand Design v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze bude zahájena 5. 3. 2008 a pro veřejnost bude otevřena od 6. do 24. 3.
2008. K výstavě je připraven katalog, který představí kromě vítězů také všech 141 nominovaných subjektů v oceňovaných kategoriích. 
Kromě výstavy bude katalog k dostání také v běžné knižní distribuci. Koproducentem výstavy je Uměleckoprůmyslovému museum v Praze.

Velký dík patří značce Mattoni, která se stala i pro rok 2008 generálním partnerem celé akce.
Hlavním partnerem Czech Grand Design se stala stejně jako v loňském roce Česká spořitelna, která již léta podporuje český design, 
především prostřednictvím generálního partnerství doprovodného programu dnů designu v Praze Designblok.  

Partnery se staly: Vitra koncept a UPP 

Velké poděkování patří Národnímu divadlu v Praze. 

Mediálními partnery Czech Grand Design byli Architekt, BLOK, ČRo 3 – Vltava, Dolce Vita, ERA 21, H.O.M.i.E., iHNed.cz, Moderní Byt,
Radio 1, Rezidence, Time In, www.czechdesign.cz

Koproducent televizního záznamu: Česká televize

Předávání cen Czech Grand Design se dostalo mezi hlavní události zpravodajství České televize, informovala o něm i televize Nova. 
Z televizních pořadů jmenujme kromě samostatného televizního záznamu na ČT2 například ČT 1 Události, ČT24, ČT 2 – Události v kultuře,
Snídaně s Novou. Z dálších médií, které dosud o letošním ročníku předávání již informovaly pak tyto noviny, časopisy a internetové portály:
Architekt, Ateliér, Aha, Bydlení, Dolce Vita, ERA 21, Hospodářské noviny, H.O.M.i.E., Instinkt, Lidové noviny, Metropolitní expres, MF Dnes,
Moderní Byt, deník Právo, Reflex, Rezidence, Time In, Týden, Týdeník televize, bydleni.cz, novinky.cz, centrum.cz, iDNES.cz, iHNed.cz,
czechdesign.cz, ČRo 3 – Vltava, Radiožurnál, Radio 1, Český rozhlas.

Fotogalerii nominací Czech Grand Design si na serveru centrum.cz prohlédlo 67 723 lidí. 
www.bydleni.zena.cz

Webové stránky Czech Grand Design: www.czechgranddesign.cz

Producent: Profil Media s.r.o., Komunardů 32, 170 00 Praha 7, tel.: +420 267 990 545 – 6, info@profilmedia.cz, www.profilmedia.cz 


