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Mezi nejprestižnější mezinárodní soutěže v oblasti
designu patří Red Dot Award. Letos bylo do soutěže
o ,červený puntík‘ přihlášeno přes 5 500 výrobků,
ocenění získalo 1 549 z nich. Zabodovalo
i deset českých projektů. Představíme
aspoň některé z nich.

OCENĚNÍ BORCI
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enu si vysloužil svěží sedací systém Pixel (1) Davida Karáska a dua Herrmann
&Coufal ze Studia mmcité1. Tvůrci studia, které se dlouhodobě zabývá návrhy a výrobou městského mobiliáře, vsadili na upcycling, tedy zpracování materiálu, který by se
jinak stal odpadem. Red Dot Award 2019 si připsal i další český zástupce – vyhlídková tramvaj pro Prahu T3 Coupé (5) designérky Anny
Marešové. Stejné ocenění získalo i lounge
křeslo Chips designérky Lucie Koldové, která
ho navrhla pro rovněž českého výrobce ručně ohýbaného nábytku TON (4). Mladá ﬁrma
UBRD zabodovala dřevěným kuchyňským

prkénkem s motivem české vlajky a stojanem
na nože (2) na iF design Award, prkénko získalo i ,červený puntík‘. Do desítky našinců vezoucích si domů toto významné ocenění patří
i volně stojící akrylátová vana Solo od značky
Ravak, model Škoda Scala, městský mobiliář
pro Prahu ze studia Olgoj Chorchoj či elegantní
řešení dveří Muteo ﬁrmy Sapeli.
Mezi největšími letošními ,sběrateli‘ ﬁguruje
IKEA, ta si připsala sedm ocenění, mj. za pracovní lampu Svallet (3), která je vyrobena minimálně z 20 % z recyklovaného plastu.
Ocenění Red Dot Award bylo založeno
v roce 1955 a je jednou z nejuznávanějších
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mezinárodních designových soutěží na světě. Organizuje ji Design Zentrum Nordrhein
Westfalen v německém městě Essen. Všechny
výrobky budou vystaveny v muzeu Red Dot
Design, největším muzeu současného designu.
Více na www.red-dot.org ●

Čáslav, NZM do konce sezony 2019

text Jitka Horčicová foto archiv firem

ČAJ O PÁTÉ

Praktické sítko
na čaj s odkapávačem.
Produkt ze silikonu
a oceli, který je v nabídce
v šesti barvách, navrhla
dvojice berlínských designérů
Böttcher + Henssler.
www.normann-copenhagen.com
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Na výstavě Klukovský sen jsou k vidění
zemědělské modely hraček, mj. i jubilejní
modely, nákladní automobily, historické
reklamní cedule a vlastní modely muzea.

■ STAVEBNÍ VELETRH

České Budějovice, Výstaviště 8.–12. května 2019
První ročník veletrhu Stavba od A do Z představí nové
možnosti stavby, rekonstrukce a renovace domů i bytů.
Vstupenka je společná s výstavou HOBBY 2019.
Více informací najdete na adrese www.vcb.cz

KALEIDOSKOP

■ VÝSTAVA MODELŮ HRAČEK

