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Dyntar
Karel Dyntar, jednatel

Designu našich produktů se věnujeme již od našeho založení, ale pouze vlastními
silami, což v dnešním konkurenčním prostředí nestačí. Zahleděnost a slepota se 
po více než 22 letech dostaví u většiny společností a je potřeba na ně reagovat.
Cítili jsme, že je zapotřebí dát našim produktům nový impuls vyvolaný
profesionálním pohledem. 

Ke spolupráci jsme si záměrně vybrali designérku, která sice nikdy nenavrhovala
podobný výrobek, ale jejíž přístup k designu nám byl blízký, a očekávali jsme od 
ní zcela nový pohled. Jana Černá nalezla inovativní možnosti pro naše výrobky,
nové materiály a cesty, vycházející vstříc k dnešním náročným požadavkům 
našich zákazníků.

Díky spolupráci s designérkou se zájem o naše výrobky zvýšil
o 15%. Za největší přínos ale považujeme odlišení námi vyráběných
produktů od konkurence a tím docílení mnohem lepší
rozpoznatelnosti značky naši společnosti.

Prodávali jsme sauny – 
nyní prodáváme relaxaci.



Navrhování designu je komplexní proces, v němž se vyvažuje funkčnost
a estetika výrobku s odpovídajícími hodnotami značky. 

Design výrobku může ovlivnit zákazníkovu volbu při nákupu. Pokud však
technické a technologické zpracování výrobku neodpovídá vizuální kvalitě, 
je vytváření sofistikovaného designu mrháním času.

cílem je vyrobit produkt s přiměřenými náklady a prodat ho s maximální
marží, kterou pozice značky na trhu dovolí. 

Jan Čtvrtník

Projekt Design pro konkurenceschopnost 
umožnil zahájit inovaci designu produktového   
portfolia v 92 výrobních podnicích

Do těchto inovací je zapojeno 42 designérů
z Adresáře designérů CzechTrade

Informace o projektu Design pro konkurenceschopnost najdete na
www.czechtrade.cz ve složce Programy EU/Projekty CzechTrade.

DESIGN Pro
KoNKurENcESchoPNoSt

PoDPorA Až Do výšE 

56 000 KČ NA INDIvIDuálNí

SPoluPrácI S DESIGNérEM

ADAM DESIGN / MIchAl ČErvA /

lADISlAv KřENEK / PEtr MIKošEK /

JAKub NováK / ZDENěK PuDIl /

DAvID roSINAI / DAvID řEZNíČEK /

trIDEco SErvIcE / ADAM SoGEl /

tAMArA buGANSKá / APPlE DESIGN /

brIcE MENSAh / EPuluM / 

EvA bIttová / EXAct tEchNoloGy /

FAKtuM DESIGN / FErDINAND

chrENKA / ZDENěK FráNEK / 

JAN hřEbíČEK / PEtr KubíK / 

PEtr šEbElA / INvENo / JAN JIráNEK

/ JANA ČErNá / JIří PElcl / 

MArtIN oDvárKA / DAvID NEvAřIl /

DItA bouMová / FIlIP StrEIt / 

JAN JAroš / JAroSlAv JuřIcA /

MArtIN SurMAN / rENé šulc /

MArtIN tvArůžEK / SANDrA

PoláKová / ZDENěK vEvErKA /

MIchAl PrAžSKý / MoNIKA

šrolErová / olGoJ chorchoJ /

PAvEl trávNíČEK / PIXElArt



oN-lINE ADrESář DESIGNérů
cZEchtrADE Slouží K ProPAGAcI
PrůMySlových DESIGNérů
Z ČlENSKých ZEMí Eu.
AKtuálNě JE v NěM PublIKováNo
115 DESIGNérů ZE tří ZEMí.

Jan hřebíček,
designér z Adresáře designérů czechtrade

www.designers-database.eu

Když designér firmě pomůže, neznamená to, že by byl šikovnější než majitel
a inženýři ve firmě. Možná právě proto, že přichází zvenčí a neví proč něco
„nejde“ a že se to „dělá takhle odjakživa“ – může být přínosem.
Není zatížen zodpovědností, který drahý přístroj se musí využívat; kolik starých
modelů na skladě je třeba prodat, není pod tlakem podřízených, kteří jsou závislí
na chodu firmy a nechtějí riskovat. Jsou to často příliš velká břemena na to, aby
přišel s inovací zaměstnanec firmy.
Designer může být někdy vnímán jako „hejsek, co si přehodí šálu a všechny svým
návrhem chce strčit do kapsy“, ale on svou neznalost přiznává otevřeně. O firmě
a jejích technologiích opravdu často neví nic, ale jeho vzdělání, kreativní myšlení
a nadšení pro věc mu umožní se do problému ponořit.
Snaha lidí, se kterými jsem v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost
dělal, je příkladem partnerského přístupu a vůle přispět svým dílem i nechat
tvořit. Reálným výsledkem jsou luxusní křišťálové kliky HOLAR a unikátní lezecký
pomocník TWIG-CLIMB.
Obojímu dal šanci k životu CzechTrade, což ale zase není nic jiného, než vstřícní
lidé, kteří byli schopni nás reálně podpořit. Díky všem zúčastněným!



Vyrábíme drobnou manipulační techniku, jako jsou například ruční dopravní
vozíky a vozíky za jízdní kolo, rudly, pojízdné kabely pro poštovní doručovatelky,
vyfukovací pistolky a dále dětské koloběžky a tříkolky. Na počátku naší
spolupráce s designérským studiem Trideco service byl záměr navrhnout nový
produkt, který by mohl náš stávající výrobní program přiblížit k současným
trendům na evropském trhu, na kterém již nestačí konkurovat cenou. 

Již při vstupních diskusích s designérem Josefem Vlkem bylo zřejmé, že zde
vzniká něco více, než jen rozšíření výrobního programu. Postupem času jsme
zrealizovali projekt, který nejen že oživil téměř třicet let starý tradiční produkt, 
ale rozšířil produkci i o další výrobky.

Návrh nového designového řešení vychází z legendárního produktu
sedmdesátých let – dětského kola blesk. Pohyblivé části umožňují rozměrovou
elasticitu produktu a také možnou výměnu za jiné součásti, čímž vznikla
stavebnice, která umožňuje v základní řadě sestavit sedm produktů. 
těmi pak lze nahradit, resp. doplnit současnou produktovou řadu výrobků.

Na globálním trhu 
už nestačí konkurovat
jen cenou.

KovoDružStvo, 
výrobní družstvo v žebráku
Dagmar böhmová, předsedkyně družstva

velký zájem ze strany
obchodníků i potencionálních
zákazníků jsme zaznamenali na
výstavě For toyS v Praze a to
nás utvrdilo, že navržené řešení
byla dobrá volba. v současné
době se nacházíme ve fázi
přípravy výroby a certifikace,
abychom mohli na jaře příštího
roku vstoupit s tímto
výrobkem na trh.



tAblo: Design of one table
Iva š. tattermuschová a Jiří Novotný 

TABLO je nová značka – nakladatelství designu nejen pro stolování. Ctíme
tradiční materiály a technologie, ale využíváme současného přístupu vybraných
autorů. Společně oprašujeme dědictví českého porcelánu, skla, křišťálu
a dalších materiálů. Klademe důraz na praktičnost a přirozenou krásu věcí.

Díky tomu naše výrobky získaly několik nominací Czech Grand Design, Editors
Award a byly vybrány k účasti na mezinárodních výstavách a veletrzích.
Profesní ocenění, ale především pozitivní ohlasy běžného spotřebitele, jsou pro
nás důkazem, že design je nepostradatelný. Každodenní věci utváří náš životní
styl, měli by tedy vypadat lépe a mít charakter.

www.onetablo.com



ProJEKtMEDIA 
mezi vizionáři 2014

Interaktivní koberec, který funguje podobně jako tablet, nadchl odbornou
porotu projektu „Vizionáři 2014“, zaměřený na podporu inovačního potenciálu
v českých firmách. 
Autor jedinečného edukačního system pro nejmenšší děti – MAGIC BOX
a zároveň majitel společnosti PROJEKTMEDIA,s r.o. Jaroslav Veselý si
uvědomuje, že nestačí přijít na trh pouze s unikátní technologií. Teprve společně
s kvalitním designem a softwarem vzniká produkt, který opravdu zaujme.

Zadání pro designérské studio trideco service zahrnovalo kromě navržení
přitažlivějšího vzhledu výrobku také vylepšení jeho konstrukčních vlastností
a mobility. Dalším požadavkem bylo najít materiál, který by byl lehčí
a vhodnější pro export a to vše skloubit tak, aby MAGIc boX jednoduše
smontoval i zákazník, vzdálený tisíce kilometrů.

V lednu 2015 se MAGIC BOX představí 
na největším světovém edukačním veletrhu BETT 
v Londýně, kde je již mezi posledními 
7 finalisty soutěže BETT AWARDS. 
Po Londýně bude následovat Kuvajt 
a Saúdská Arábie.



czechtrade
Design pro konkurenceschopnost
Výstaviště 1, 647 00 Brno

odbor fondů Eu a komerčních akcí
design@czechtrade.cz

T: +420 541 159 255
www.czechtrade.cz
www.designers-database.eu
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