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20 let obalového designu

Young Package je mezinárodní soutěž obalového designu, do které se pravidelně 

hlásí několik stovek designérů z celého světa. Soutěž založil v  roce 1996   jeden 

z největších evropských výrobců obalů – společnost Model Obaly a. s. Díky 

iniciativě této společnosti funguje soutěž dodnes. Od roku 2009 soutěž 

organizuje nezávislá odborná instituce CZECHDESIGN.

Soutěž Young Package je určena studentům a designérům do 30 let. 

Je rozdělena do dvou kategorií. Do první mohou svá díla přihlašovat 

studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let; do druhé studenti 

středních a vyšších odborných škol. Soutěžící každoročně zasílají 

papírové prototypy na stanovené téma.

Cílem soutěže je motivovat mladé tvůrce, aby se zamýšleli nad obalovým 

designem, pronikly do specifického odvětví designu, se kterým se 

dennodenně potkáváme a porovnali své nápady se stovkami ostatních.

V soutěži Young Package bylo od roku 1996 uděleno celkem 179 

ocenění. Vedle prvních třech příček ve dvou soutěžních kategoriích 

se udělují ceny poroty a speciální ceny vztahující se k jednotlivým 

ročníkům.

Úspěchem v soutěži Young Package nastartovalo svou kariéru několik 

designérů, kteří se později stali respektovanými designéry: historicky 

prvním vítězem byl  Jan Čtvrtník, který o několik roků později pracoval 

pro  NASA, IKEA či Elektrolux. V  dalších ročnících zabodovali napří-

klad Ladislav Škoda, šéfdesignér firmy Tescoma,  Jaroslav Juřica, autor 

oceňované židle 002 pro firmu TON nebo mladý designér Karel Vránek.

Tento žebříček obsahuje počty všech 

získaných ocenění podle vysokých 

škol, ze kterých se soutěžící hlásili.
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Zajímavosti

Vyhlašovatelem soutěže Young Package
je společnost Model Obaly a.s.

Organizátorem soutěže je CZECHDESIGN

Zpracoval: Jindřich Okroupec
Grafická úprava: Klára Plicová

Ilustrace: Tereza Bierská

Web soutěže: young-package.com
Facebook: Young Package

Kontakt: jindrich.okroupec@czechdesign.cz 
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young package 2017

Deadline:

http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/pribehy-ceskych-designeru-jan-ctvrtnik-cesky-design-potrebuje-srovnani-se-svetem
http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/pribehy-ceskych-designeru-ladislav-skoda-kreativita-nestaci
http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/pribehy-ceskych-designeru-jaroslav-jurica-vyhra-v-soutezi-mi-pomohla-nastartovat-karieru-designera
http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/pribehy-ceskych-designeru-karel-vranek-reserse-je-90-uspechu-designera
http://young-package.com/
https://www.facebook.com/young.package2/
mailto:jindrich.okroupec%40czechdesign.cz?subject=Young%20Package

