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Legenda k ikonám:

 Sklo

 Porcelán a keramika

 Šperk

 Móda

 Svítidla

 Dekorační objekty

 Obuv

 Nábytek

 Knihy

 Papír

 Dárky a suvenýry

Obálka: Skleněná hora, Dechem/Křehký, str. 25, foto Kristina Hrabětová



Brožura, kterou držíte v ruce, je určena všem zájemcům 
o současný český design i těm návštěvníkům Prahy, 

kteří si chtějí domů odvézt krásný předmět s řemeslnou 
kvalitou – ať už jde o drobný suvenýr, bytový doplněk, šperk 
nebo třeba módní kousek od české návrhářky či návrháře.

Náš průvodce není encyklopedický, snažili jsme se 
především zachytit pestrost současné nabídky obchodů, 
butiků i prodejních galerií, které to, co se vejde pod široký 
termín „český design”, nabízejí. Patří sem v první řadě sklo 
a porcelán (speciální kategorií jsou pak svítidla), dále 
keramika, šperky a bižuterie, móda, bytový design včetně 
nábytku a konečně papírové produkty a knihy.

Největší koncentrací designových showroomů, studií 
a obchodů se dnes pyšní Holešovice, bývalá průmyslová 
čtvrť, která se v posledních letech stává kreativním 
centrem Prahy (ostatně sídlí zde i řada galerií). Butiky 
s autorskou českou módou naproti tomu najdete 
především v historickém centru. Luxusní mezinárodní 
značky pak sídlí téměř výhradně v prestižní Pařížské ulici 
na Starém Městě.

V průvodci najdete i stručný výčet pravidelných akcí 
orientovaných na design a módu – desítky dalších 
(i dalších míst) však uvádíme na našich webových 
stránkách w prague.eu/design.

Helena Dařbujánová, Lola Women‘s Boudoir, foto Bára Prášilová
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Uměleckoprůmyslové muzeum
q 17. listopadu 2, Praha 1 – Staré Město
w upm.cz
Zdejší sbírka skla, jedna ze dvou nejrozsáhlejších v Evropě, je 
důvodem k návštěvě sama o sobě, ale nově zrekonstruované 
Uměleckoprůmyslové muzeum toho nabízí daleko více: 
keramiku a porcelán, textil a módu, hračky, šperky i exponáty 
z oboru grafiky a fotografie. Za návštěvu stojí i zdejší obchod.

Český kubismus
q Ovocný trh 19, Praha 1 – Staré Město
w czkubismus.cz
Expozice Uměleckoprůmyslového muzea v kubistickém Domě 
U Černé Matky Boží nabízí průřez tvorbou českých tvůrců, 
kteří se počátkem 20. století jako takřka jediní na světě 
rozhodli kubismus aplikovat i na architekturu a předměty 
denní potřeby – především keramiku, ale i nábytek či svítidla. 
Návštěvu expozice (nezapomeňte si vyfotit slavné schodiště!) 
můžete zakončit ve stylovém Grand Café Orient v téže budově; 
v obchodě Kubista, který sídlí v přízemí, pak lze zakoupit 
repliky některých exponátů.

Místa, která 
nesmíte 
vynechat
Každý fanoušek designu by měl 
v Praze navštívit minimálně tato 
čtyři ikonická místa.

Orientální salónek, Archiv Obecního domu, foto Ivan Král

Pětiramenný mosazný lustr, Josef Gočár, 1913,
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

A

B
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Obecní dům
q nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město
w obecnidum.cz
Tento pozdní výkřik secese, který byl dokončen až v roce 1911, 
je ideální navštívit v rámci komentované prohlídky. Jedině 
tak se totiž dostanete do všech jeho dechberoucích interiérů, 
které jsou vyzdobeny mozaikami, freskami, keramickými 
obklady, nádhernými lustry, ručně vyšívanými drapériemi 
a řadou dalších detailů, které i dnes ohromí elegancí svých 
tvarů a barev i dokonalým uměleckým zpracováním.

Müllerova vila
q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6 – Střešovice, 
w mullerovavila.cz
Na první pohled strohá kostka slavné vily architekta Adolfa 
Loose v sobě skrývá jeden z nejnádhernějších interiérů Prahy. 
Jeho dynamické členění dle Loosovy revoluční koncepce 
Raumplanu, exkluzivní materiály, práce s barvou i jedinečný, 
architektem samotným navržený nábytek – to vše z návštěvy 
vily činí smyslový zážitek par excellence. Pozor, prohlídku je 
nutno objednat předem na výše uvedené webové adrese.

MÜllerova vila, chodba, Muzeum hl.m.Prahy, foto Martin Polák

C D
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Pravidelné 
akce
další akce najdete na
w prague.eu/design

Czech Design Week
g jaro/podzim w czechdesignweek.cz
Výběrová přehlídka designu, která představuje autory 
nezávislé scény. Důraz je kladen především na opravdovost 
a osobní přístup. Mezi vystavovateli jsou jednotliví profesio-
nální designéři, ale i studenti, firmy a studia.

Prague Design Week
g podzim w praguedesignweek.cz
Koncept přehlídky se zaměřuje na vyprávění příběhů designu 
a chce výsledný produkt ukázat jako proces od první myš-
lenky přes skici a prototypy až k hotovému výrobku. Desítky 
designérů, přednášky a setkání.

DesignSUPERMARKET
g prosinec w designsupermarket.cz
designSUPERMARKET je mezinárodní prodejní festival sou-
časného autorského designu v Praze s důrazem na nastupující 
generaci českých i mezinárodních designérů. Hlavní náplň 
festivalu představuje Showroom – koncentrovaná prodejní 
přehlídka kurátorského výběru současných tvůrců.

Dyzajn market
g 5x ročně w dyzajnmarket.com
Nejoblíbenější prodejní akce lokální tvorby v Praze, které se 
účastní až 200 převážně českých autorů, designérů, návrhářů 
a výtvarníků. Součástí akce je vždy zóna s občerstvením 
a doprovodný program: koncerty, divadlo, workshopy, módní 
přehlídky. Vstup je zdarma.

Lemarket
g jaro/podzim w lemarket.cz
Moderní tržiště českého a slovenského designu.

Designblok, Prague Design 
and Fashion Week
g říjen/listopad w designblok.cz
Největší výběrová přehlídka designu a módy ve střední Evropě 
se v Praze každoročně koná už od roku 1999. Designblok 
uvádí tvorbu designérů a výrobců z celé Evropy, představuje 
novinky prestižních značek i prototypy mladých designérů 
a designérských studií. Pražského týdne designu se každoroč-
ně účastní přes 200 vystavovatelů.

Mercedes Benz Prague Fashion Week
g září
Největší módní událost v ČR, sesterská akce fashion weeků 
v New Yorku, Berlíně, Sydney či Moskvě. MBPFW představuje 
tvorbu pečlivě vybraných návrhářů z Česka a Slovenska, 
kteří zde v premiéře odhalí své aktuální kolekce na příští 
sezonu, doplněnou zvučnými jmény ze zahraničí. Součástí je 
i shopping night v Pařížské ulici v centru.

Designblok, foto Michaela Karáskova

Dyzajn market, foto Jiří Kružík
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10 ikon 
českého 
designu

Existují výrobky, které 
úspěšně přestály 
zkoušku časem 
a v národním povědomí 
dnes spoluvytvářejí 
pojem českého designu. 
Mezi ně rozhodně patří 
následujících deset.

1.  Nafukovací zvířata, Libuše Niklová, 
70. léta
Barevný buvol, slon a žirafa neoddělitelně patří k dětství 
stráveném v Československu 70. let. Zvířátka Libuše Niklové 
vznikla v rámci dlouhodobé spolupráce s výrobcem plastů 
Fatra, kde se po mnohaleté přestávce tyto oblíbené hračky 
opět vyrábějí. Prodej: GUMA, Ječná 24, Praha 2

2. Dóza Krystal, Pavel Janák, 1911
Tato glazovaná keramická dóza, složená z 16 bílých jehlanů 
a dekorovaná černou linkou podél hran, je ikonou nejen 
českého designu, ale i českého kubismu. Její jediný originál 
má ve sbírkách Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.
Prodej replik: Kubista, str. 26

1. Nafukovací zvířata, Libuše Niklová, 70. léta, Fatra
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3. Váza Filigrán, Daniel Piršč, 2002
Sošná, kónická porcelánová váza Daniela Piršče s jemným 
ručně vyřezávaným dekorem v horní části je inspirována 
českou krajkou. Tento designér se celoživotně věnuje 
porcelánu, z něhož kromě váz, svítidel a dekorativních 
objektů vytváří i originální 3D tapety.
Prodej: vybrané obchody, w pirsc.cz

4. Dřevěné hračky, Ladislav Sutnar, 1930
Tato ručně vyráběná a malovaná série, která zahrnovala 
mrože, slona, lva, velblouda a nosorožce, zhmotňuje 
Sutnarův ideál moderní hračky. Zachovalé prototypy 
pomohly udržet jeho vliv dodnes.
Prodej replik: Modernista, str. 45

2. Dóza Krystal, Pavel Janák, 1911, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

4. Dřevěný slon, Ladislav Sutnar, 1930, Modernista

3. Váza Filigrán, Daniel Piršč, 2002, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

5. Škoda Felicia, 1959, ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi
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5. Škoda Felicia, 1959-1964
Čeští výrobci se mohou pyšnit dlouhou tradicí výroby 
dopravních prostředků – od skútrů přes motocykly až po 
auta – v nichž se technologie snoubí s řemeslnou kvalitou 
a výrazný designem. Atraktivního modelu Škoda Felicie 
se vyrobilo pouze 15 000 kusů. Okružní jízdy kabrioletem 
Škoda Felicia nabízí mj. společnost Prague Chauffeurs, 
w praguechauffeurs.com.

6. Mísa se špičkou, František Vízner, 1979
František Vízner patřil k nejvýraznějším postavám českého 
sklářství; jím vytvořená díla z 60. až 80. let jsou dnes stále 
designově aktuální. Tato minimalistická, sochařsky pojatá 
mísa dokonalých tvarů byla vytvořena ručním broušením 
z jediného masivního kusu skla.
Prodej: pouze aukce

7.  Váza Waterproof Onion (levá & pravá), 
Maxim Velčovský, 2003
Porcelánová holínka Maxima Velčovského s cibulákovým 
vzorem, objekt na pomezí uměleckého předmětu a užitného 
designu, je prodchnuta nekonvenčním přístupem i smyslem 
pro humor, které jsou pro tohoto designéra typické.
Prodej: DOX by Qubus, str. 49, vybrané obchody

8. Křeslo H269, Jindřich Halabala, 1933
Podobně jako Pavel Janák, je i Jindřich Halabala jednou 
z největších legend českého designu. Z jeho tvorby jsou 
nejznámější právě křesla, která navrhoval pro brněnské 
Spojené UP (uměleckoprůmyslové) závody, kde dlouhodobě 
působil. Toto jednoduché a elegantní křeslo s rámem 
z ohýbaného buku je dodnes vyhledávaným sběratelským 
kusem. Prodej: Galerie 22 w galerie22.cz, repliky prodává 
Modernista, str. 45

6. Mísa se špičkou, František Vízner, 1979,
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

7. Váza Waterproof Onion (levá & pravá), Maxim Velčovský, 2003

8. Křeslo H269, Jindřich Halabala, 1933, Modernista
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9. Botas 1966
„Botasky“ ozdobené vroubky lemovaným trojpruhem 
a logem s třemi hvězdami byly klasikou už ve své době. 
V roce 2008 se dva čeští studenti VŠUP rozhodli design 
oživit a ve spolupráci s výrobcem vytvořili jeho verzi 
pro 21. století. Nové botasky se takřka okamžitě staly 
hitem a dnes si je v Praze můžete pořídit hned ve dvou 
značkových concept shopech.
Prodej současných modelů: BOTAS 66, str. 20 a 45

10.  Nápojová sada Lady Hamilton, 
Moser, 1934

Luxusní nápojový servis patří mezi nejproslulejší sady 
sklářské značky Moser. Sklenice z bezolovnatého skla jsou 
ručně vyrobeny a broušeny do šesti širokých obloukovitě 
zakončených hran evokujících okvětní plátky. 
Prodej: Moser, str. 31 a 38

9. Sportovní obuv Botas, 1966, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

10. Nápojová sada Lady Hamilton, 1934, Moser
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q Staré Město

Artěl

q Artěl Concept Store, Platnéřská 7, Praha 1
w artelglass.com f info@artelglass.com
Artěl je značka luxusního, ručně vyráběného českého 
bezolovnatého křišťálu, nejčastěji zdobeného rytým dekorem. 
Motivy se tematicky pohybují od geometrických až po detailně 
zpracované rostlinné a zvířecí vzory. Dva pražské butiky Artěl 
však nabízejí i pestrý výběr dalšího designového zboží, od 
luxusní bižuterie a doplňků přes ikonické české hračky až po 
nejrůznější vintage kuriozity a zábavné drobnosti.

Bohemia Paper

q Palác Kinských, Staroměstské nám. 606/12, Praha 1
w bohemiapaper.cz f obchod@bohemiapaper.cz
Originalita a dokonalé řemeslné zpracování řadí tuto rodinnou 
společnost a manufakturu mezi světovou špičku v oblasti 
zakázkového tisku. Pod svou ochrannou známkou Jan Petr 
Obr® tiskne kolekci exkluzivních blahopřání. Obchod v přízemí 
paláce Kinských na Staroměstském náměstí nabízí také celou 
řadu vysoce kvalitních výrobků z ručního papíru.

Artěl Concept Store

Bohemia Paper

1

2
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BOTAS 66

q Skořepka 4, Praha 1
w botas66.com f info@botas66.com
Vznik lifestylového labelu BOTAS 66 tradiční české sportovní 
značky Botas byl iniciován v roce 2008 mladými designéry 
Janem Klossem a Jakubem Koroušem v rámci školního 
projektu na pražské UMPRUM. Vychází z ikonického modelu 
Botas Classic, který byl poprvé uveden na trh v roce 1966. Dva 
pražské obchody BOTAS 66 nabízejí řadu barevných vzorů 
oblíbených „botasek“ ve čtyřech tvarových řadách, které 
jsou k dispozici v unisexových velikostech, včetně modelů 
určených pro děti nebo vegany.

Debut Gallery

q Malé náměstí 12, Praha 1

Debut Shop
q Kaprova 13/14, Praha 1
w debutgallery.cz f info@debutgallery.cz
V butikové prodejně, která je zároveň galerií současného 
designu, najdete hlavně práce mladých českých i v tuzemsku 
usazených autorů. Koupíte zde originály oblečení a doplňků, 
ale také různé dekorace, skleněné předměty a další výrobky. 
Za zmínku stojí především pestrá nabídka originálních šperků 
od nejlepších současných šperkařů.

Nedaleká sesterská prodejní galerie Debut Shop se soustředí 
především na drobné dárkové předměty, interiérové doplňky, 
šperky, módní doplňky, ale také kosmetiku. Jednotlivé produk-
ty jsou pečlivě vybírány majitelkou a kurátory tak, aby výběr 
odrážel současné trendy zahraničního designu a zároveň 
splňoval požadavky na autenticitu, kvalitu zpracování, ale 
i cenovou dostupnost.

DNB Studio

q Náprstkova 275, Praha 1
w denisanova.cz f dnb@denisanova.cz
Butik jedné z nejvýraznějších českých návrhářek, která tvoří 
pod značkou DNB by Denisa Nová, najdete na Starém Městě 
nedaleko Karlova mostu. Nabízí limitované kolekce dámského 
oblečení, které se vyznačuje jednoduchými liniemi, ručním 
zpracováním a nadčasovostí.

BOTAS 66

DNB Studio

Janja Prokić, Last Drop, 2016, Debut Gallery
foto janjaprokic.com

3

4

5

7
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Deelive Design Store

q Smetanovo nábřeží 4, Praha 1
w deelive.cz f info@deelive.cz
V současnosti největší prodejní galerie českého designu 
v exkluzivní lokalitě na staroměstském nábřeží je součástí 
projektu SmetanaQ, který spojuje talentované české 
návrháře. Značka Deelive se zaměřuje především na originální 
interiérové doplňky a nábytek, v galerii však najdete také 
šperky, módní doplňky a oděvy.

Glassimo

q Elišky Krásnohorské 3, Praha 1
w glassimo.eu f info@glassimo.eu
Glassimo je specialista na české sklo a porcelán z dílen 
renomovaných umělců i nadějných mladých designérů. 
Některé zde vystavené kusy existují v jediném exempláři nebo 
byly vytvořeny pouze pro tuto značku. DNB, foto Boys Play Nice

Deelive Design Store

Glassimo

6

8
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Halada

q Pařížská 7, Praha 1
w halada.cz f halada@halada.cz
Halada je v Pařížské ulici plné butiků zahraničních značek 
výjimkou. Toto rodinné české šperkařství proslulo pečlivým 
výběrem a dokonalým řemeslným zpracováním barevných 
přírodních kamenů, perel a diamantů, z nichž vznikají 
jedinečné šperky. Kromě vlastní tvorby nabízí také exkluzivní 
výběr z kolekcí renomovaných světových značek.

Chatty

q Haštalská 21, Praha 1
w chatty.cz f info@chatty.cz
Kolekce z dílny zakladatelek značky Chatty Anny Tuškové 
a Radky Sirkové vynikají nápaditým střihovým řešením 
a kvalitními materiály. Studio v Haštalské ulici nabízí jak 
exkluzivní malosériové kolekce určené především pro ženy, 
které se nebojí experimentovat, tak pohodlné streetwearové 
oblečení z denimu.

Křehký

q Haštalská 6, Praha 1
w krehky.cz f pr@krehky.cz
Českou značku Křehký založili v roce 2010 Jana Zielinski a Jiří 
Macek, zásadní hybatelé české designové scény, s cílem 
navázat na dlouhou tradici české uměleckoprůmyslové výroby. 
Na kolekci spolupracuje Křehký s předními designéry z celého 
světa s jediným zadáním: Vytvořte předmět, ze kterého byste 
sami měli radost a chtěli jej někomu darovat. Všechny 
předměty jsou vyrobeny v tradičních manufakturách v České 
republice z materiálů jako je porcelán, sklo a dřevo. 
p Showroom je otevřen jen po předchozí dohodě.

Halada

Chatty

Talíř Michala Bačáka Svobodná dívka z Moravské Samoy pro Křehký,
foto Kristina Hrabětová
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Kubista
q Ovocný trh 19, Praha 1
w kubista.cz f kubista@kubista.cz
Jediný obchod svého druhu v Praze se nachází v přízemí 
kubistického Domu u Černé Matky Boží. Galerie nabízí jak 
originály, tak kvalitní repliky z významných epoch minulého 
století, především kubismu a secese. Vedle nich zde však 
najdete také autorskou tvorbu nejmladší generace českých 
designérů.

Kurator

q Karolíny Světlé 17, Praha 1
w kurator.cz f kurator@kurator.cz
Nenápadný butik Kurator je místem, kde najdete především 
autorskou módu, ale také designové doplňky, originální šperky 
i dětské hračky. Pravidelně obměňované prodejní instalace 
a tematické pop-upy představují exkluzivní výběr aktuálních 
kolekcí a designových produktů z dílen předních českých 
i zahraničních značek a návrhářů.

Kubista, Dům U Černé Matky Boží, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Kubistické vázy Vlastislava Hofmana, Kubista
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La Gallery Novesta

q Elišky Krásnohorské 134/9, Praha 1
w lagallery.cz f info@lagallery.cz
Prodejní galerie obuvní značky Novesta v současnosti nabízí 
práce více než 30 českých značek a návrhářů, kteří nemají 
vlastní prodejnu, od módy přes šperky až po doplňky. Najdete 
zde práce Jakuba Polanky, Hany Zárubové, Hanuše Lamra, 
značky Zorya a mnoha dalších. Projekt vznikl s cílem podpořit 
současný český a slovenský design a zároveň propojit 
designéry s veřejností prostřednictvím speciálních akcí 
a prezentací.

Leeda

q Bartolomějská 1, Praha 1
w leeda.cz f leeda@leeda.cz
Původní česká módní značka byla založena v roce 2003 
dvojicí mladých návrhářek, Lucií Trnkovou a Lucií Kutálkovou. 
Leeda často spolupracuje s významnými osobnostmi z oblasti 
současného designu, architektury, grafického designu, foto-
grafie, filmu a hudby. V obchodě v Bartolomějské ulici najdete 
mimo oblečení a obuv značky Leeda i doplňky a šperky od 
dalších českých designérů.

Lípa

q Malé náměstí 4/10, Praha 1
w lipastore.cz f hello@lipastore.cz
Originální, ručně vyráběné dárkové předměty, které spojuje 
motiv lípy – mytického českého stromu, nabízí jako alternativu 
k tradičním turistickým suvenýrům nedávno otevřený obchod 
v srdci Starého Města. Pod značkou Lípa je zde nabízena řada 
autorských designových produktů, od domácích potřeb přes 
doplňky a dárkové předměty z papíru až po hračky pro děti.

Material

q Ungelt, Praha 1
w i-material.com f info@i-material.com
Obchod s ručně vyráběným českým sklem se nachází 
v krásných prostorách renesančního domu v Ungeltu nedaleko 
Staroměstského náměstí. Najdete zde designové skleněné 
lustry a lampy, interiérové doplňky i šperky.

Lípa Store

Material

V La Gallery Novesta naleznete i šperky 
Hanuše Lamra. Foto hanuslamr.com
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Moser

q Staroměstské nám. 603/15, Praha 1
w moser-glass.com f bogrova@moser-glass.com
Dva pražské obchody této světoznámé značky nabízejí 
luxusní, ručně vyráběný bezolovnatý český křišťál. Křišťál 
značky Moser se za 160 let své existence proslavil jak kvalitou 
materiálu, tak i řemeslně dokonalým zpracováním broušeného 
i rytého skla. Pozoruhodný je i zdejší barevný křišťál, jehož 
originální receptury a ikonické odstíny značka používá dodnes. 
Sortiment zahrnuje vše od luxusních nápojových souborů přes 
vázy a solitéry až po umělecké rytiny. Kolekce Moser vznikají 
jak na základě návrhů současných designérů, tak i podle 
nejzdařilejších historických vzorů sklárny.

Prodejní galerie Moser v ulici Na Příkopě

Váza INTERFERE 3281, Kateřina Doušová, Moser
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Preciosa

q Preciosa Flagship Store, Rytířská 29, Praha 1
w preciosa.com f showroom@preciosa.com
Ve velkolepém showroomu předního českého výrobce křišťálu 
najdete to nejlepší, co pod značkou Preciosa vzniklo. Kromě 
pěti ikonických lustrů vyrobených podle historických návrhů 
jsou zde představena tradiční i moderní designová svítidla, 
křišťálové šperky, nádobí a další doplňky stolování.

Mucha JP - Art & Design Boutique

q Maiselova 5, Praha 1
w muchaplockova.com f info@muchaplockova.com
Půvabné šperky, skleněné vázy, mísy, dózy a další doplňky, 
které vytváří vnučka světoznámého secesního umělce Alfonse 
Muchy podle původních návrhů svého dědečka, najdete 
v tomto obchodě na Starém Městě. Muchovým dílem se 
Jarmila Mucha Plocková inspiruje také ve své vlastní tvorbě, 
která je rovněž součástí nabízeného sortimentu.

Pragtique

q Pasáž Platýz, Národní 37, Praha 1
w www.pragtique.cz f lenka@pragtique.com
Veškerý sortiment prodávaný pod značkou Pragtique vzniká 
ve spolupráci s místními návrháři a českými výrobci. Obchod 
s jedinečnými a kvalitními dárkovými předměty inspirovanými 
Prahou, od výrobků z papíru až po ručně vyráběné čokolády, 
najdete ve dvoře paláce Platýz.

Mucha JP

Preciosa Flagship Store, foto Martin Chlum

Pragtique
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Qubus

q Rámová 3, Praha 1
w qubus.cz f qubus@qubus.cz
Qubus byl v roce 2002 otevřen jako vůbec první obchod 
s českým designem v Praze; v tomtéž roce zakládají designéři 
Maxim Velčovský a Jakub Berdych stejnojmenné studio 
s výraznou orientací na sklo a keramiku. Nabízený sortiment 
dnes zahrnuje hravé interiérové doplňky a dekorace od 
nejlepších současných českých designérů, často s postmo-
derní estetikou či humorným prvkem. Qubus rovněž provozuje 
obchod DOX by Qubus v holešovickém centru současného 
umění DOX (str. 49).

Rückl Flagship Store 

q Železná 493/20, Praha 1 
w ruckl.cz f praha@ruckl.cz  
Rodinná sklárna Rückl se sídlem v Nižboru poblíž Prahy se již 
více než 170 let zaměřuje na ruční výrobu prvotřídního brouše-
ného skla a křišťálu. Tradiční broušené nápojové soupravy pod 
značkou Crystal by Rückl nedávno doplnila moderní designová 
řada v pastelových odstínech, jejímž autorem je známý 
designér Rony Plesl.  Sklárna rovněž nově otevřela showroom 
v historickém centru.

Timoure et Group

q V Kolkovně 6, Praha 1
q Martinská 4, Praha 1
w timoure.cz f timoure@timoure.cz
Timoure et Group je autorská značka Alexandry Pavalové 
a Ivany Šafránkové. Jejich malosériová modelová konfekce 
TEG patří mezi českými módními značkami k nejoblíbenějším.  
Její dva pražské obchody nabízejí kromě oblečení také kvalitní 
kožené výrobky, značková bavlněná trička a textilní doplňky.

Qubus, foto Anna Pleslová

Váza Krakatit, design Rony Plesl, Rückl, foto BoysPlayNice
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q Nové Město
BackYard

q V Jirchářích 8, Praha 1
w back-yard.cz f by@back-yard.cz
Jak název napovídá, tento multifunkční prostor je ukryt na 
jednom z mnoha malebných dvorků v centru Prahy. BackYard 
je prodejní showroom, studio a dílny, které sdílí několik čes-
kých módních návrhářů, šperkařů a designérů. Konají se zde 
také prezentace nových kolekcí, módní přehlídky, přednášky 
i diskuse s autory.

Belda Factory

q Mikulandská 10, Praha 1
w belda.cz f belda@belda.cz
Známá česká šperkařská rodinná značka s více než stoletou 
tradicí proslula výrobou kopií českých korunovačních klenotů. 
Kromě moderních a nadčasových designových šperků ze 
zlata, stříbra, titanu a oceli nabízí také repliky šperků z 19. 
století podle návrhů Alfonse Muchy.

Czechdesign

q Vojtěšská 3, Praha 1
w shop.czechdesign.cz
f jindrich.oukropec@czechdesign.cz
Prodejní galerii provozuje stejnojmenná nezávislá organizace 
Czechdesign, jejímž posláním je podporovat práci českých 
designérů a přiblížit kvalitní design laické veřejnosti. Najdete 
zde autorská díla i sériovou výrobu, jež vzešla ze spolupráce 
se současnými designéry. Výtěžek z prodeje je využíván 
k financování aktivit přispívajících k rozvoji českého designu.

Belda Factory

Czechdesign, foto Tomáš Dittrich

BackYard
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Dyzajnoff

q Ostrovní 20, Praha 1
w dyzajnmarket.com/dyzajnoff
f dyzajnoff@dyzajnmarket.com
Dyzajnoff je dalším počinem pořadatelů oblíbených Dyzajn 
marketů, které se pravidelně konají na nedaleké piazzettě 
Národního divadla. Obchod byl otevřen teprve v roce 2016 
a věnuje se především drobnému designu. Sortiment zahrnuje 
autorské šperky, originální oblečení a doplňky od mladých 
českých návrhářů.

Moser

q Moser Sales Gallery, Na Příkopě 12, Praha 1
w moser-glass.com f bogrova@moser-glass.com
viz str. 31

Hana Zárubová Showroom

q Biskupský dvůr 9, 2. patro, Praha 1
w hanazarubova.cz f tereza@hanazarubova.cz
Talentovaná česká módní návrhářka Hana Zárubová při tvorbě 
svých kolekcí ráda využívá kvalitní materiály a nové technolo-
gie. Věnuje se také individuální zakázkové výrobě. Její návrhy 
spojují architektonický přístup k módě, střihy postavené na 
tvaru kruhu a čtverce a monochromatické barvy.

Papelote

q Vojtěšská 9, Praha 1
w papelote.cz f lenka.nadvornikova@papelote.cz
České designové papírnictví nabízí široký sortiment originál-
ních a kvalitních sešitů, bloků, balících papírů, penálů, obalů 
na knihy, plstěných výrobků a dalších produktů, které jsou 
vyrobeny v Čechách z ekologicky šetrných materiálů. Všechny 
výrobky jsou ručně vyrobené originály.

Hana Zárubová

Papelote

Dyzajnoff
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Showroom

q Klimentská 3, Praha 1
w showroomdot.cz f showroomdot@gmail.com
Dílna, studio a obchod s autorskou módou v jednom spojuje 
několik českých designérů z různých módních odvětví. Kromě 
sedmi stálých značek, jmenovitě Soolista, EIRI, Klára Šípková, 
JARA Design, PBG, Monada a Dyan, se zde formou pop-upů 
pravidelně prezentují i další návrháři.

100CLASS Concept Store

q Soukenická 1096/30, Praha 1
w stoclass.com f info@stoclass.com
Obchod plný slow fashion, nadčasové a lokální módy. Unikátní 
koncept obchodu si zakládá na prezentaci exkluzivně navrže-
ných kolekcí oděvů, módních doplňků a uměleckých předmětů 
předních tuzemských designérů. Zajímavostí interiéru jsou 
upcyklované stolky a regály vyrobené ručně ze starých špulek 
od nití.

100CLASS Concept Store

Showroom33
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q Malá Strana
Artěl

q Artěl Malá Strana, U Lužického semináře 7, Praha 1
w artelglass.com f info@artelglass.com
p viz strana 19

Cihelna Concept Store

q Cihelná 2b, Praha 1
w cihelnaprague.com f info@cihelnaprague.com
Jeden z nejkrásnějších pražských showroomů orientovaný na 
současný český design se nachází ve dvoře bývalé cihelny na 
malostranském břehu Vltavy. Najdete zde produkty uznáva-
ných značek, např. studií Bomma, Lasvit, Zorya i jednotlivých 
designérů, ale i návrhy čerstvých absolventů a nadějných 
studentů. Nabídka zahrnuje nábytek, osvětlení, interiérové 
doplňky, módu a šperky.

The Chemistry Design Store

q U Lužického semináře 11, Praha 1
w thechemistry.cz f info@thechemistry.cz
Tento obchod s výběrem designových produktů současných 
českých návrhářů provozuje The Chemistry Gallery, galerie 
současného umění a designu v pražských Holešovicích. Zde 
v její malostranské prodejní pobočce najdete šperky, sklo, 
papír a další produkty.

Designum Gallery

q Nerudova 243/27, Praha 1
w designum-gallery.cz f shop@designum-gallery.cz
Těžištěm sortimentu butikové prodejny současného čes-
kého designu, která se nachází přímo na jedné z hlavních 
turistických tras, je sklo, porcelán a moderní šperk. Kromě 
již zavedených jmen a značek nabízí též práce začínajících 
českých návrhářů.

Cihelna Concept Store, foto Kristina Hrabětová

The Chemistry Design Store
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q Vinohrady a Žižkov
Book Therapy

q Římská 35, Praha 2
w booktherapy.cz f hello@booktherapy.cz
Book Therapy nabízí především umně zpracované publikace 
o umění, architektuře, designu a módě. Převažují zahra-
niční knihy a časopisy, ale najdete zde také zajímavé české 
umělecké a po designové stránce zajímavé tituly, např. 
lifestylový magazín SOFFA či tituly od vydavatelství Take 
Take Take. Book Therapy je zároveň výhradním prodejcem 
severského časopisu Oak, londýnského magazínu Suitcase, 
který se zaměřuje na cestování, a barcelonského lifestylového 
časopisu Openhouse.

BOTAS 66

q Křížkovského 18, Praha 3
w botas66.com f info@botas66.com
p viz strana 20

Modernista

q Modernista Pavilon, Vinohradská 50, Praha 2
w modernista.cz f shop@modernista.cz
Nabídka obchodů Modernista představuje to nejlepší z české-
ho designu za posledních 100 let. Značka je především známá 
výrobou autorizovaných replik modelů uznávaných českých 
tvůrců, např. kubistické keramiky Pavla Janáka, Rudolfa 
Stockara a Vlastislava Hofmana, nábytku a bytových doplňků 
podle návrhů Josefa Gočára či Jindřicha Halabaly, dřevěných 
hraček Ladislava Sutnara a dalších. Nad rámec vlastní pro-
dukce také sbírá a restauruje cenné kusy nábytku či svítidel ze 
30. let 20. století. V současnosti Modernista v Praze provozuje 
také tři muzejní a galerijní obchody - v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu, Obecním domě a Galerii Rudolfinum.

Book Therapy

Křeslo Tulešice, Modernista

Křeslo Halabala, Modernista
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Zuzana Kubíčková

q Mánesova 84, Praha 2
w zuzanakubickova.com f info@zuzanakubickova.com
Tvorba Zuzany Kubíčkové se vyznačuje nápaditostí a hravostí. 
Její modely jsou z vysoce kvalitních přírodních materiálů 
s dokonale vypracovanými detaily. Navrhuje nejen dámské 
kolekce a doplňky, ale také luxusní dámské spodní prádlo. 
V roce 2011 byla oceněna v rámci Czech Grand Design Awards 
titulem Módní designér roku.

Showroom Modernista, Pavilon

Zuzana Kubíčková, foto Lucie Fenclová
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q Holešovice a Letná
Aristokrat Vintage

q Milady Horákové 28, Praha 7
w aristokrat-vintage.cz f info@aristokrat-vintage.cz
Butik na jednom z letenských dvorků znají především 
milovnice originálního vintage oblečení, doplňků a bižuterie. 
Zaměřuje se především na krásné šaty z období 20. - 50. let 
20. století. Všechny kusy jsou originály, často se zajímavým 
příběhem v pozadí. Najdete zde práce malých českých 
živnostníků z období první republiky, modely šité na míru, ale 
i světové značky.

DOX by Qubus

q Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
w dox.cz/cs/prostory-a-obchody/designshop
f doxshop@qubus.cz
DOX by Qubus je součástí holešovického Centra současného 
umění DOX a vystavuje a nabízí především práce zásadních 
designérských ikon českého skla, porcelánu a šperku. 
Prodejní galerie, která byla oceněna v rámci Czech Grand 
Design Awards titulem “Obchod roku”, je jedním ze dvou 
pražských obchodů studia Qubus založeného v roce 2002 
Jakubem Berdychem a Maximem Velčovským.

Aristokrat Vintage

Jakub Berdych, soubor skla Water Tower, k dostání v Dox by Qubus
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Helena Dařbujánová

q Veverkova 7, Praha 7
w helenadarbujanova.cz f info@helenadarbujanova.cz
Úspěšná česká architektka a designérka se dlouhodobě 
věnuje navrhování a manufakturní výrobě designového 
nábytku a doplňků. Originální kusy nábytku z její dílny nabízí 
její značkový obchod ve Veverkově ulici.

Jakoby

q Veverkova 8, Praha 7
w jakoby.store f kristyna.bratinkova@gmail.com
Minimalisticky laděný showroom návrhářky Kristýny 
Javůrkové je jednou ze známých adres v populární ulici 
Veverkova na pražské Letné. Najdete zde nejen originální 
modely této značky, ale i šperky Evy Růžičkové a kožené 
doplňky značky Leather Utilities.

Helena Dařbujánová showroom, foto Bára Prášilová

Jakoby
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Koncept Story

q Řezáčovo náměstí 2, Praha 7
w konceptstory.cz f info@konceptstory.cz
Centrum současného designu a užitého umění Koncept Story 
vzniklo s cílem stát se jakýmsi inkubátorem nové generace 
českých designérů, kteří mají potenciál dlouhodobého 
úspěšného růstu. V současnosti představuje práci 11 mladých 
českých autorů, zároveň však každé tři měsíce hostí zajímavé 
hosty, kteří zde prezentují svou tvorbu pod názvem „story“.

Kuráž

q Veletržní 48, Praha 7
w kuraz.cz f info@kuraz.cz 
Butik na Letné se zaměřuje na cenově dostupný design z 
dílny mladých českých a slovenských návrhářů. Nabídka se 
však neomezuje pouze na oblečení a módní doplňky, dárkové 
předměty a dekorace - najdete zde i originální knihy pro děti i 
dospělé, hry a čokoládu.

Koncept Story, foto Ondřej Horák Kuráž
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Lasvit Flagship Showroom

q Komunardů 32, Praha 7
w lasvit.com f lasvit@lasvit.com
V impozantním holešovickém showroomu značky Lasvit 
známé výrobou jedinečných designových svítidel, uměleckých 
světelných plastik a dekorativních skleněných objektů, jsou 
vystaveny nejvýznamnější kusy z její produkce. Návrhy často 
vznikají ve spolupráci s renomovanými umělci a návrháři. 
Kreativním ředitelem Lasvitu je designér Maxim Velčovský.

PageFive

q Veverkova 5, Praha 7
w pagefive.com f info@pagefive.cz
Knihkupectví a vydavatelství PageFive se specializuje na 
prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků 
a uměleckých periodik. V jeho nabídce je široká škála pub-
likací a materiálů od výtvarného umění a teorii, přes design, 
architekturu, až po fotografii či poezii.

Lasvit Flagship Showroom
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Papírna

q Františka Křížka 1133/8, Praha 7
w papirna.net f info@papirna.net
Malé letenské papírnictví si zamilují všichni příznivci minima-
listického designu se smyslem pro ekologii. Originální sešity 
a obálky této značky jsou k dostání ve 25 barvách a jsou 
vyrobeny výhradně z recyklovaného papíru. Na přání vám zde 
vyrobí také originální dřevěná razítka s přírodní gumou dle 
vašeho návrhu.

Sistersconspiracy

q Dobrovského 24, Praha 7
w sistersconspiracy.cz f info@sistersconspiracy.cz
Česká módní značka Sistersconspiracy se od svých 
počátků zaměřuje především na muže. Nabízí limitované 
kolekce pánského i dámského oblečení z kvalitních materiálů 
vyrobené v České republice. Modely vynikají perfektními střihy 
a originálními, precizně vypracovanými detaily.

TON

q Komunardů 28, Praha 7
w ton.cz  f tonholesovice@ton.cz
Česká nábytkářská firma TON proslula výrobou nábytku 
z ručně ohýbaného dřeva pomocí unikátní technologie, která 
se v její továrně používá nepřetržitě od roku 1861. Celosvětově 
se TON proslavil především výrobou ikonické židle č. 14 
známé jako Thonetka, která dodnes patří k nejoblíbenějším. 
Ve spolupráci s řadou českých i zahraničních designérů dnes 
vznikají nové řady především sedacího nábytku, které již byly 
oceněny řadou mezinárodních cen.

Zorya

q Jana Zajíce 40, Praha 7
w zorya.eu f marie@zorya.eu
Značka originálních designových šperků Zorya vznikla 
v roce 2011 a byla výsledkem předchozí úspěšné spolupráce 
návrhářů Zdeňka Vacka a Daniela Pošty. V jejich showroomu 
na Letné najdete ručně vyráběné šperky z drahých kovů, 
chirurgické oceli, lněných provazů, diamantů, perel a vypěsto-
vaných krystalů.
p Showroom je otevřen jen po předchozí dohodě.

Zorya

Papírna, foto Petr Polák

TON, showroom Holešovice

Sistersconspiracy showroom, foto BoysPlayNice
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Adresář
A.  Uměleckoprůmyslové muzeum
B.  Český kubismus
C.  Obecní dům
D.  Villa Müller

1.   Artěl Concept Store, Platnéřská 7, Praha 1
2.  Bohemia Paper, Palác Kinských, 

Staroměstské nám. 606/12, Praha 1 
3. BOTAS 66, Skořepka 4, Praha 1 
4.  Debut Gallery, Malé náměstí 12, Praha 1
5.  Debut Shop, Kaprova 13/14, Praha 1
6.  Deelive Design Store, Smetanovo nábřeží 4, 

Praha 1 
7.  DNB Studio, Náprstkova 275, Praha 1 
8.  Glassimo, Elišky Krásnohorské 3, Praha 1 
9.  Halada, Pařížská 7, Praha 1 
10.  Chatty, Haštalská 21, Praha 1 
11.  Křehký, Haštalská 6, Praha 1 
12.  Kubista, Ovocný trh 19, Praha 1 
13.  Kurator, Karolíny Světlé 17, Praha 1 
14.  La Gallery Novesta, Elišky Krásnohorské 134/9, 

Praha 1   

15.  Leeda, Bartolomějská 1, Praha 1 
16.  Lípa, Malé náměstí 4/10, Praha 1 
17.  Material, Ungelt, Praha 1 
18.  Moser, Staroměstské nám. 603/15, Praha 
19.  Mucha JP - Art & Design Boutique, Maiselova 5, 

Praha 1 
20.  Pragtique, Pasáž Platýz, Národní 37, Praha 1 
21.  Preciosa Flagship Store, Rytířská 29, Praha 1 
22.  Qubus, Rámová 3, Praha 1 
23.  Rückl Flagship Store, Železná 493/20, Praha 1 
24.  Timoure et Group, V Kolkovně 6, Praha 1 
25.  Timoure et Group, Martinská 4, Praha 1 
26.  BackYard, V Jirchářích 8, Praha 1  
27.  Belda Factory, Mikulandská 10, Praha 1     
28.  Czechdesign, Vojtěšská 3, Praha 1   
29.  Dyzajnoff, Ostrovní 20, Praha 1     
30.  Hana Zárubová Showroom, Biskupský dvůr 9, 

Praha 1    
31.  Moser Sales Gallery, Na Příkopě 12, Praha 1 
32.  Papelote, Vojtěšská 9, Praha 1   
33.  Showroom, Klimentská 3, Praha 1   
34.  100CLASS Concept Store, Soukenická 1096/30, 

Praha 1    

35.  Artěl Malá Strana, U Lužického semináře 7, 
Praha 1  

36.  Cihelna Concept Store, Cihelná 2b, Praha 1  
37.  The Chemistry Concept Store, 

U Lužického semináře 11, Praha 1 
38.  Designum Gallery, Nerudova 243/27, Praha 1 
39.  Book Therapy, Římská 35, Praha 2 
40. BOTAS 66, Křížkovského 18, Praha 3 
41.  Modernista Pavilon, Vinohradská 50, Praha 2 
42.  Zuzana Kubíčková, Mánesova 84, Praha 2 
43.  Aristokrat Vintage, Milady Horákové 28, Praha 7 
44.  DOX by Qubus, Poupětova 1, Praha 7 
45.  Helena Dařbujánová, Veverkova 7, Praha 7 
46.  Jakoby, Veverkova 8, Praha 7
47.  Koncept Story, Řezáčovo náměstí 2, Praha 7 
48.  Kuráž, Veletržní 48, Praha 7 
49.  Lasvit Flagship Showroom, Komunardů 32, 

Praha 7 
50.  PageFive, Veverkova 5, Praha 7   
51.  Papírna, Františka Křížka 1133/8, Praha 7 
52.  Sistersconspiracy, Dobrovského 24, Praha 7 
53. TON, Komunardů 28, Praha 7  
54.  Zorya, Jana Zajíce 40, Praha 7

Soubor sklenic Ronyho Plesla, foto ronyplesl.com



Svítidla Phenomena, studio Dechem pro BOMMA
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