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Víceúčelový katalog 
mezinárodní designérské 
soutěže Young Package

Nejen ucelená publikace, ale 
inspirace pro designéry

Vyhlašovatel: Organizátor:

Publikace odpovídá 
zadání soutěže, 
kterým bylo navrhnout 
odpovědný obal na 
více použití

Katalog vítězných 
prací funguje jako 
plakát, prázdný 
blok a seznam 
oceněných

43 zemí, 75 000 Kč 
a stovky nápadů na 
víceúčelový obal

 

PACKAGE 

Ekologie, víceúčelovost, 
nápaditost, originalita
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Nároky na výrobu obalů se dnes čím dál tím víc zvyšují. Obal 
už dávno neplní jen roli ochranné vrstvy. Jsou na něj kladeny 
vysoké estetické požadavky, má za úkol předat zákazníkovi 
informace o produktu, důležitá je pro něj i kvalita použitých 
materiálů a v neposlední řadě také ekologický přístup v rámci 
zpracování i odpadové politiky výrobce.
 
Téma – Package Unlimited – mi proto přijde jako velice 
příhodné. Papírové obaly, které společnost Model Obaly 
vyrábí, nejsou často recyklovatelné ve smyslu znovupoužití 
už jednou vyrobeného obalu, jak je tomu například 
u vratného skla. Naše výrobky se tak povětšinou řadí 
k celkovým 25 % vyprodukovaného papírového odpadu. 
I proto se naše společnost snaží udělat maximum pro to, aby 
většina papírových výrobků byla recyklovatelná nebo byla 
vyráběna z recyklovaného materiálu a obnovitelných surovin. 
Recyklovatelností ale naše snaha nekončí. Společnost také 
aktivně prosazuje používání výrobků s označením FSC 
(Forest Stewardship Council), které odkazuje na podporu 
certifikovaných a odpovědně spravovaných lesů. Zkrácením 
transportních tras se snažíme o redukci emisí CO

2
. Již od 

samého počátku dobře chápeme význam alternativních 
zdrojů energie, a tak například pro výrobu lepenek 
v papírnách ve švýcarském Niedergösgenu a Weinfeldenu 
používáme páru získanou spalováním odpadního materiálu 
v blízké spalovně. Ve spolupráci s evropskou ekologickou 
společností Climate Partner jsme vytvořili kalkulačku 
uhlíkové stopy, díky které může každý odběratel při každé 
objednávce dostat relevantní informaci o tom, jak jeho 
objednávka vlnité lepenky zatížila životní prostředí a kolik 
vygenerovala emisí skleníkových plynů.
 
Proto mě velmi baví myšlenka a zároveň téma 21. ročníku 
soutěže Mladý obal, které předpokládají, že obal nemusí 
skončit v koši, ale může být použit pro další účel. Protažení 
životnosti obalu vnímám jako další stupeň šetrného přístupu 
k přírodě a celému životnímu prostředí. Samotné téma mě 
ubezpečuje v tom, že soutěž je stále smysluplná a inspirativní 
nejen pro samotné soutěžící, ale pro celý papírenský průmysl.

Radovan Wicha
Marketingový ředitel Model Obaly, a. s.

Package manufacture demands are rising rapidly nowadays. 
A package no longer has the single role of being protective. 
It should fulfill high aesthetic requirements, inform the 
customer about the product, and the quality of the materials 
used is important too. Last but not least, an ecological 
approach to packaging in the context of process and waste 
policy is a significant point.

Každoročně na začátku školního roku zachvátí tým 
okolo Mladého obalu lehká panika. Jaké téma vymyslet 
pro tento rok, jakým zadáním dát soutěži smysl a jakým 
úkolem přimět mladé a začínající designéry k účasti? 
Úkol je nelehký, ale vzhledem k neutuchajícímu zájmu 
o soutěž se nám zatím úspěšně daří jej naplňovat. 
Nápady soutěžících směřovaly k obalům na více použití 
již v minulých letech, a tak volba letošního tématu – 
Package Unlimited – vyplynula vlastně celkem přirozeně. 
S ohledem na ekologický přístup i s cílem co nejvíce 
zaujmout porotu soutěže vymýšleli designéři pro své 
práce druhotné využití. Kromě podařených obalů přinesl 
tento ročník také zamyšlení nad budoucností obalů, jejich 

o tom, jak při navrhování postupovali, jak vnímala letošní 
téma porota i o vývoji obalových materiálů se známým 
českým obalovým designérem Janem Činčerou si můžete 
přečíst na konci katalogu.

Stejně, jako jsme si v září trochu lámali hlavu nad tím, 
jak zaujmout potenciální soutěžící, na přelomu března
a dubna jsme se těšili na to, jak mladí designéři zaujmou 
nás. Jako vždy nezklamali. Většina soutěžních prací beze 

i konstrukčně dotažený design a zpracování. Za to od nás 
všem patří veliký dík. Ostatně přesvědčit se o tom můžete 
na následujících stránkách.
 
Radka Machalická
Manažerka soutěže Mladý obal

At the beginning of every school year, the Young Package 
team suffer a light panic attack.  What should the topic 
of this year be? What topic will make sense for the 
competition and encourage young designers to participate? 
The task is difficult, however due to continued interest 
in the competition, we manage it! Entries have tended 
towards multiple-use packaging in previous years due to 
increased interest in sustainability and hopes to catch 
the jury’s attention, so the choice of this year’s topic – 
Package Unlimited – emerged naturally. In addition to good 
packages, this year has also brought thinking for the future 
of packaging, recycling and interesting graphic processing. 
Design studio OKOLO designed the graphics for the 
competition with this in mind. In this catalogue you can read 
interviews with them, including their concepts for designing, 
and also how the jury perceived the topic and how packaging 
design is developing from the point of view of Jan Činčera.
In September, we worked on how to attract potential 
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Úvodník Editorial

PACKAGE 
UNLIMITED

The topic - Package Unlimited – I consider well-timed. 
Paper packages produced by Model Obaly are often not 
recyclable in the sense of reusing the package, for example, 
in the case of reversible glass. Therefore, our products 
are often among the 25 % of total generated paper waste. 
Due to this fact, our company strives to create recyclable 
paper products or make them from recycled materials 
and renewable raw materials. However, our efforts extend 
beyond recyclability. We also actively promote the use of 
FSC (Forest Stewardship Council) labelled products, which 
refers to the support of certified and responsibly managed 
forests. We strive to reduce CO

2
 emissions by shortening 

transport routes. From the outset, we understand the 
importance of alternative energy sources, for instance, for 
cardboard production at Swiss paper mills in Niedergösgen 
and Weinfelden, we use vapour obtained by the incineration 
of waste materials at a nearby incinerator. In cooperation 
with the European ecological company, Climate Partner, we 
have created a carbon footprint calculator, which can be 
used by every customer in every order. This calculator gives 
all relevant information on how much CO

2
 a customer’s order 

has generated.

Therefore, I am very pleased by the idea and topic of 21st 
Young Package competition, which assumes that packaging 
doesn’t have to end up in the trash, but can be used for 
several purposes. I perceive the extended lifetime of 
packaging as the next level of a friendly approach to nature 
and the whole environment. The topic assures me that this 
competition is meaningful and inspiring, not only for the 
contestants but also for the whole paper industry.

 
Radovan Wicha
Marketing Director of Model Obaly

competitors, then in the end of March were pleasantly 
surprised how many competitors entred. As always, we 
were not disappointed. Most of the entries fulfil the topic 
fully, and some have the added a bonus of highly-developed 
graphic and structural design and craftsmanship. Thank you 
to everyone who entered and enjoy reading more about the 
competition here. 

 
Radka Machalická
Manager of the Young Package competition
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Základ všech obalů tvoří konstrukce a materiál. V minulosti 
si designéři museli obal konstruovat úplně sami, v ruce. 
Technologie se ale neustále vyvíjí a dnes se konstruuje 
v počítači. Co se nezměnilo, je požadavek na designéry 
znát dostupné materiály, umět s nimi pracovat a dokázat 
klientovi navrhnout právě takový materiál, který je pro jeho 
obal nejvhodnější. Jak je to s materiály v obalovém designu 
nám prozradil přední český obalový designér Jan Činčera.

Jak je to s materiály v obalovém designu?

V materiálech vidím spoustu možností a také budoucnost 
obalů, protože se neustále vyvíjí. Naopak u obalových 
konstrukcí si myslím, že možnosti obalů sice nejsou 
zcela vyčerpané, ale nic převratného se podle mého již 
nevymyslí. Materiály nám v budoucnu nabídnou mnoho 
inteligentních řešení, ať už díky nanotechnologiím, 
chemickým vlastnostem nebo novým barvám. Obaly 
budou umět chladit, svítit, hřát, informovat – to vše je 
budoucnost.

Vývoj materiálů jde tedy kreativitě při tvorbě obalů 
naproti. Je něco, co naopak vývoj obalů brzdí?

Můžeme říct, že je to cena. Dnes jsme permanentně 
atakováni zlevňováním. Mám pocit, že výrobky jsou 
záměrně tvořeny tak, aby nevydržely dlouho, aby se 
hodinu po rozbalení něco pokazilo. Pro výrobu papírů se 
používají méně kvalitní vlákna. Dohání se to chemickými 
komponenty. Kvalitní materiály jsou navíc čím dál tím 
dražší.

Podle čeho vybíráte materiály?

Většinou podle toho, s kým se „kamarádím“. Máme velmi 
mnoho dodavatelů, ale když potřebuji něco konkrétního, 
mám u sebe vzorník, který předložím zákazníkovi. Poté 
vybíráme barvu a komunikujeme s dodavateli. Občas také 
zjistíme, že se daný materiál už nevyrábí. Naštěstí k nám 
papírové firmy chodí rády, máme s nimi dobré vztahy 
a mrzí mě, že u nich po jejich návštěvě neobjednám  
kamion papíru.

Jaký je váš oblíbený materiál?

Velké zakázky se realizují z materiálů, které nejsou volně 
v nabídce. Například barevné zvlněné materiály. Dříve 
se vyráběly v mnoha barvách, dnes jich je podstatně 
méně. Když se k materiálu náhodou dostanu, nemůžu si 
ho objednat, protože se nabízí pouze v nesmyslně velkém 
množství několika tun. V grafických papírech je nabídka 

celkem velká. V průmyslových materiálech je nabídka 
menší, respektive pro nás, protože chceme nejlepší kvalitu. 
Zde se bere ve velkém především méně kvalitní materiály
a přitom cena není zas tak rozdílná.

Jaké obaly se u vás ve studiu nejčastěji tvoří?

Zpracováváme převážně papír, občas plast. Dokážeme 
vyrobit malý obal o pár centimetrech i obal z pětivrstvé 
lepenky, kterou obalíme velmi objemný výrobek. Neděláme 
jen drahé obaly na velmi luxusní výrobky, ale na stranu 
druhou neděláme ani velké transportní obaly. Myslím si, 
že bychom měli být v obraze a vědět, jak takový obal na 
kombajn nebo luxusní hodinky vytvořit. Jsou to extrémy, 
kterých se občas dotkneme profesně a intelektuálně. To, 
co děláme my, je limitované papírem, kartonem a lepenkou.

The core of all packages is construction and material. 
In the past, designers had to construct a package by 
themselves, with their own hands. Technologies develop 
constantly and today it is all created by computer. The 
thing that hasn’t changed is the requirement for designers 
to know the available materials, to know how to work with 
them and to have the ability to choose the material that 
is the most appropriate for the clients’ package. Leading 
Czech package designer, Jan Činčera, will clarify for us the 
question of materials in package design. 

Tell us about the materials in package design.

I see a lot of possibilities in materials. It is the future of 
packaging because it’s constantly developing. On the 
other hand, regarding package construction, I think that 
the possibilities are not completely exhausted but nothing 
revolutionary will appear. In the future, materials will 
offer us intelligent solutions, thanks to nanotechnologies, 
chemical properties or new colours. Packages will be able 
to cool, emit light, give warmth and inform – all this is the 
future.

So, the development of materials meets creativity when 
creating packages. Is there anything that, on the other 
hand, slows down this development?

We can say that price is the problem. We have to 
constantly face the problem of reducing the price. 
I have the impression that products are made not to 
be long lasting, so an hour after unwrapping a product 
something goes wrong. In paper production lower 
quality fibres are used. It is caught up with chemical 

components. Materials of good quality are more and 
more expensive. 
 
According to which aspects do you choose materials?
 
Most of the time, according to, “who is my friend”. We 
have a lot of suppliers but when I need something specific, 
I show the customer a sample. Afterwards, we choose a 
colour and we discuss it with our suppliers. Sometimes we 
find out that the chosen material is no longer produced. 
Fortunately, companies specialized in paper production 
work with us with pleasure, so we have very good 
relationships with them and I’m sorry that after their visit 
I can’t order a whole lorry of papers.

What is your favourite material?

Big contracts are realized from materials that are not 
normally available, for example, colourful wavy materials. 
Earlier, they were produced in many colours but today the 
offer is much more limited. If by chance I come across 
the material, I can’t order it because it is only available in 
huge quantities, in tons. It doesn’t make sense to me. For 
graphic papers, the range is quite big. Regarding industrial 
materials, the offer is smaller, more precious for us, 
because we want the best quality. A larger quantity of less 
quality materials is not that different in price.
 
What is the most commonly produced package 
in your studio?

We process mainly paper, sometimes plastic. We can 
create a package of only a few centimetres big as well as 
a package made of five-layer pasteboard that is used for 
a very bulky product. We don’t solely create expensive 
packages for luxury products but on the other hand, 
we don’t create huge transport packages either. I think 
that we have to be up to date and to know how to create 
a package for a tractor or a luxury watch. There are 
some limits that we reach sometimes, professionally and 
intellectually. What we do is limited by paper, cardboard 
and pasteboard. 

Jan Činčera: V obalovém designu je materiál až na prvním místě 
The material is already on the first place in packaging design
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Oranžový ročník. Tak bychom na první pohled popsali 21. 
ročník mezinárodní soutěže obalového designu, který se 
letos nese ve znamení obalů na více použití. Grafické stránky 
soutěže se letos zhostili designéři Matěj Činčera a Jan Kloss 
ze studia OKOLO. Čím se inspirovali při navrhování plakátu, 
který slouží dokonce jako obal? Jak probíhal proces tvorby 
a na čem aktuálně designéři pracují, se dozvíte v následujícím 
rozhovoru.
 
Jaký máte vztah k obalovému designu?

M: Já jsem obalovým designem ovlivněný už od malička. 
Rodiče založili Studio Činčera, které se zaměřuje na 
výrobu a návrhy obalů. Při navrhování grafiky přemýšlím 
i prostorově. Baví mě propojovat grafickou a konstrukční 
část řešení. Několik obalů jsem vytvořil, ale je to pro mě 
spíš okrajová záležitost.

J: Můj vztah k obalovému designu je vesměs pozitivní, pokud 
se k němu přistupuje chytře a zodpovědně. Osobně mám rád 
spíš jednodušší funkční řešení. Je hezké pozorovat, když se 
povede dostat do určité symbiózy obal s objektem, který 
v sobě ukrývá. Jedno může druhé hezky rozvést a dotvořit. 
Ne vždy to bohužel platí. Tím, že se sám zabývám grafickým 
designem, se čas od času dotknu i tohoto oboru. A vždy to 
beru jako určitou výzvu.

Navrhli jste víceúčelovou grafiku. Jak vznikala?

J: Právě víceúčelovost byl hlavní moment. Snažili jsme se, 
aby jednotlivé grafické výstupy měly také nějaké další užití. 
Ne vždy je to možné, bylo to pro nás ale určité vodítko, kudy 
se ubírat.

M: Nakonec jsme vytvořili jednoduchou typografii, která 
tvoří základ vizuální podoby konceptu. Její umístění navíc 
vzniklo tak trochu samo od sebe. Chtěli jsme například přijít 
s plakátem, který by po složení fungoval jako obal na katalog 
soutěže. Bylo tedy nutné, aby bylo rozmístění funkční, a to 
jak ve složeném, tak i rozloženém stavu. Právě tím skládáním 
papíru vznikla vizualita, která je zdánlivě komplikovanější 
a vrstevnatější, vše má ale svůj smysl. Informace jsou tak 
postupně odkrývány.

J: Tato typografie byla také doplněna o výraznou barevnost, 
která vizuální styl jasně dotváří.

The Orange Year – that’s how we describe it! Designers 
Matěj Činčera and Jan Kloss from OKOLO studio handled 
the graphics. What was their inspiration when they were 
designing the poster that also serves as a package? In the 

1) Jaký je váš oblíbený obal?
What is your favourite packaging? 
2) Je nějaká inovace nebo trend, který vás v obalovém 
designu poslední doby příjemně překvapil?
Is there any innovation or trend in packaging design  
recently that has surprised you pleasantly? 
3) Jaký obal, který běžně potkáváte, podle vás splňuje zadání 
soutěže? 
What package, you meet ordinarily, is satisfying the 
competition topic in your opinion? 
4) Existuje v obalovém designu něco, co by vás třeba ani 
nenapadlo vymyslet?
In packaging design have you encountered with something 
you’ve thought that is not possible to devise? 
5) Co si představíte pod pojmem Package Unlimited?
What do you imagine when we say Package Unlimited?
 

JAN ČINČERA (STUDIO ČINČERA)
Nejvýraznější obalový designér u nás absolvoval Střední 
průmyslovou školu grafickou, obor Zpracování papíru 
a obalová technika. Zásadní pro něj bylo setkání s J. H. 
Kocmanem v roce 1983, který mu ukázal, že papír je nejen 
průmyslový, ale i poetický materiál. Od roku 1984 do roku 
1989 pracoval ve Středisku obalového inženýrství Pražských 
papíren, po roce 1989 pedagogicky působil na Akademii 
výtvarných umění jako asistent profesora Miloše Šejna 

Zorou Studio Činčera, které společně provozují dodnes.

1) TOBLERONE, přes sto let v podstatě nezměněný obal, 
tvarově i graficky, tvar vychází z prostředí alpských vrcholů, 
naprosto nadčasový.

2) Používání rubových stran materiálů, přírodních 
strukturovaných povrchů jako pohledových ploch – a tomu 
odpovídající jednoduchá grafika.

3) Banánová krabice, obal, který žije dlouho po svém prvotním 
použití. Jeho dodatečná role, tedy stohovatelný pevný obal, je 
možná podstatnější než právě „jen“ krabice na banány. Asi to 
není nadsázka, že skoro v každé domácnosti, studiu, ateliéru 
je alespoň jedna „banánovka“...

Our major package designer graduated from the High 
School of Graphic Arts, majoring in processing of paper
and packaging technology. Meeting J. H. Kocman in 1983 
was critcal for him. Kocman showed him that paper is not only 
an industrial, but also a poetic material and this influence is 
important to Činčera to this day. From 1984 to 1989 Činčera 

worked for the Package Engineering Center of Prague Paper 
Mills. After 1989 he taught at the Academy of Fine Arts as an 
assistant to professor Miloš Šejna in the studio of conceptual 
art. At that time he was interested in an authorial paper and a 
book. In 1994 he founded Studio Činčera with his wife Zora, 
which they have been running together until today.

1) TOBLERONE. Over 100 years the shape and graphics have 
basically never changed. The shape is based on the Alpine 
peaks, absolutely timeless.

2) Using the under-sides of materials and naturally-structured 
surfaces as visible surfaces – and corresponding simple 
graphics.

3) The banana box. This package lives long after its initial 
use, perhaps even being a stable, stackable package is more 
important than being “just” a banana box. It’s probably not 
an exaggeration, that there is one in almost in every home or 
studio.

LUKÁŠ BRZA (LEGO)
Vystudoval průmyslový design na VUT v Brně a v Aalborg 
Universitet v Dánsku. Dnes pracuje jako obalový designér 
ve společnosti LEGO, kde se zabývá vývojem obalů od jejich 
navrhování přes zpracování až po uvedení na trh. Má veliké 
zkušenosti ze zahraničí a je držitelem několika designérských 
ocenění.

1) Upřednostňuji obaly, které mají důvtip, jsou promyšlené, 
vyvolávají emoce a také představují něco víc než obal 
samotný. Například obaly od firmy Method jsou vyrobeny 
z recyklovatelných plastů a design těchto obalů je vždy 
navržen elegantně a zároveň v příjemně jemných proporcích. 
Firma vyrábí produkty, které chrání životní prostředí, jejichž 
složení není škodlivé pro uživatele a přitom skvěle čistí. 
Další obaly, které velice rád vídám v regálech v obchodech, 
jsou obaly džusů Innocent, které, když máte štěstí, najdete 
obléknuté do různobarevných čepiček.

2) Mohu říci, že sleduji trendy, jako například tištěnou 
elektroniku (printed electronics), kde se do obalu tisknou 
elektronické obvody, baterie apod., čímž obal na pultech 
ožívá či komunikuje se zákazníkem. Dále jsou zajímavé 
aktivní technologie (smart technology), jako jsou indikátory 
čerstvosti produktů či barvy, které mění své vlastnosti po 
dotyku, třeba barvu či vůni.

3) Neodolám a udělám malou reklamu pro LEGO, kde pracuji. 
Plastové obaly jsou jedním z produktů, které jsou navrženy 

following interview find out about their work processes 
and what the designers are currently working on.
 
What’s your attitude to packaging design?

M: I’ve been influenced by packaging design since my 
childhood. My parents founded the Cincera Studio which 
focuses on production and packaging design. When 
designing graphics, I also think spatially. I like connecting 
graphics and the structural part of a solution. I have 
created several packages, but packaging isn’t my main 
focus.

J: If it is approached in a clever and responsible way, my 
attitude to packaging design is mostly positive. Personally, 
I prefer a simple and functional solution. It is nice to see if 
we can succeed in getting a package in harmony with the 
object that it is hidden inside. Each may mutually develop 
and complete. But it is not always the case. Being a graphic 
designer, I sometimes explore this field and I always take it 
up as a challenge.

You have created multipurpose graphics. How did they 
develop?

J: Yes, this was the main concept. We wanted to make 
graphic outputs that would also have another use. It is 
not always possible, but this was a certain clue for which 
direction to take.

M: In the end, we created a simple typography that is the 
basis for the concept’s visual adaptation. We wanted to 
come up with a poster that, after folding, would work as 
a package. It was necessary that the poster be functional 
both in the composed and decomposed state. By folding 
the paper the visual adaptation, which is seemingly more 
complicated and layered, is created, but it all makes sense. 
The information is then gradually revealed.

Designéři z OKOLO navrhli víceúčelovou 
grafiku OKOLO Studio have created 
multipurpose graphics

Porota 21. ročníku Jury of the 21st year
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Děkujeme společnosti Model Obaly za dlouholetou a stále 
trvající podporu mladých talentů. We would like to express 
our thanks to the Model Obaly company for its long-term 
co-operation and support of young talents.

Děkujeme Janu Činčerovi za ochotu, odborné rady 
a neutuchající nadšení pro Mladý obal. Furthermore, we thank 
Jan Činčera for his help, professional advice and unflagging 
enthusiasm for Young Package.
 
Naše poděkování si také zaslouží: Our thanks also belong to:
Daniela Binarová, Andrea Čapková, Tomáš Melichar, Karolina 
Kučerová, Tereza Hanková, Anežka Adamíková, Lucie 
Nohejlová, Kamila Matějková, Karolína Matějková, Ludmila 
Boháčová, Michaela Birtusová.
 
Vyhlašovatel Promoter
Model Obaly, a. s. / www.modelgroup.com/cs

Organizátor Organiser
CZECHDESIGN.CZ / www.czechdesign.cz

Vedoucí projektu Manager of the project
Radka Machalická  

Komunikace projektu Communication
Jindřich Oukropec

Grafická úprava Graphic design
OKOLO (Jan Kloss, Matěj Činčera)

Fotografie Photography
Tomáš Polák

Korektury Text Correction
Tereza Škoulová

Překlad Translation
Veronika Rukriegelová, Kate Špaček

Architektura výstavy a ocenění Exhibition Architecture 
and Award
OKOLO / Studio Činčera

Tisk Printing
DURABO

Výstava vítězných a vybraných prací se bude konat v GALERII 
CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1, od 9. 8. do 9. 9. 2016 
The exhibition of selected entries will be held at the 
CZECHDESIGN GALLERY, Vojtěšská 3, Prague 1, from 
August 9 till September 9.

Veškeré další informace naleznete na stránkách soutěže
www.mlady-obal.cz All further information can be found on 
the competition website www.young-package.com
Mladý obal Young Package ©

jak pro ochranu, transport a s dostatečnou plochou pro 
komunikaci produktu, tak i pro použití po otevření, když 
slouží jako úložiště LEGO kostek.

4) Zajímavé pojetí obalu byla spolupráce pivní společnosti 
Carlsberg s ecoXpac, kde vyvinuli láhev vyrobenou buď 

 
Laicky můžeme říci, že pivo Carlsberg zabalili do papíru. 

He graduated from University of Technology in Brno (Czech 
Republic) and Aalborg Universitet in Denmark, in Industrial 
Design. Today, he works as a package designer for LEGO 
where he is engaged in development: from package designing 
and processing to final launching on the market. He has great 
experience from abroad and he is the holder of several design 
awards. 

1) I prefer packages that are savvy, thoughtful and evoke 
emotions and also represent something more than the 
packaging itself. For example, packages from Method 
company are made from recyclable plastics and design 
of these packages is always designed both elegant and in 
the fine proportions. They make products that protect the 
environment, their composition is not harmful to the user and 
at the same time it  cleans perfectly. Other packages which I 
really love to see on the shelves in stores are juice packages 
from Innocent, which if you’re lucky, you’ll find wearing 
colourful caps.

2) I can say that I observe trends such as printed electronics 
– electronic circuit, batteries and so on are printed into the 
packaging, so that the packaging on the shelves comes 
alive and communicates with the customer. There are also 
interesting smart technology such as indicators of colours or 
product freshness that change their properties after contact, 
like colour or aroma.

3) I can not resist to slightly advertise LEGO company, 
where I work. Plastic packaging is one of the products 
that are designed both for protection, transportation, 
and with sufficient area for product communication and 
also for use after opening when it serves as a LEGO 
bricks repository.

4) Interesting packaging concept was a collaboration of 
Carlsberg beer company with ecoXpac, when they have 
developed a bottle made   from recycled paper or other 
fiber sources. In a simplified way we can say that Carlsberg 
beer – and packed in paper. 
 
 

packaging design, there is a growing trend to think about 
the further use of the packaging or alternatively, its frugal 
disposal.
 
5) When you say ‘package’, most people have in mind 
a specific idea of   what you are talking about. Package 
Unlimited should be something that will surprise, so that, 
in this way, we can deal with a seemingly ordinary thing such 
as packaging.

MICHAL MARKO (MODEST STUDIO)
Designér z kreativního kolektivu Modest Studio vyhrál soutěž 
Young Package v roce 2014. Tehdy zaujal porotu ekologickým 
obalem na více použití. Po soutěži absolvoval stáž v inovačním 
centru společnosti Model Obaly, při které si vyzkoušel 
navrhování nejrůznějších druhů obalů. Vyhrál soutěž Werk 
Design a stejně tak obsadil nejvyšší příčku v soutěži Swedish 
Innovation Prize. Je také spoluzakladatelem projektu 
TheTouch, který se zabývá nositelnou elektronikou 
(weareables).

1) Mým oblíbeným obalem je šlupka od banánu. Je na ní vidět 
stav a čerstvost potraviny a navíc se rychle rozloží.

2) Atraktivním trendem je pro mě život bez odpadu, kam patří 
udržitelná spotřeba zdrojů a zboží, nepoužívání jednorázových 
věcí a mimo jiné i nakupování bez obalů. Hlavně v případě 
každodenních věcí. Nedaří se mi to na 100 %, ale snažím se 
věci racionálně a co nejdéle používat. Vede mě k tomu zdravý 
rozum.

4) Vymyslet je možné všechno, otázkou je, kdo do svých 
nápadů vloží dostatek energie a zrealizuje jakoukoli 
progresivní myšlenku. Myslím, že skvělých nápadů v oblasti 
obalového designu je dostatek, avšak chybí realizace nápadů 
v každodenním životě.

A designer from creative team Modest Studio, Michal Marko, 
won the Young Package competition in 2014. He captured 
jury’s attention with a multipurpose ecological package. 
After the competition, he took up an internship at Model 
Obaly’s innovative design centre where he had the chance 
to experiment with various types of packages. He also won 
the Werk Design contest and took top place in the Swedish 
innovation prize competition. He is a co-founder of the 
TheTouch project that develops wearable electronics. 

1) My favorite package is a banana peel. It reveals the 
state and freshness of the food inside, and in addition, 
it decomposes quickly.

ZDEŇKA PECKOVÁ (IKEA)
Zájem o design a kulturu u ní vždy bojoval s láskou ke sportu. 
Po dlouholeté převaze sportu, kdy působila na pozici tiskové 
mluvčí pořadatele běžeckých závodů, dostala příležitost stát 
se součástí fenoménu ve světě nábytku, bytových doplňků 
a designu. Stejně tak jako IKEA změnila podobu domácností 
takřka všude na světě, změnila i život Zdeňky Peckové. Starat 
se o komunikaci v této společnosti pro ni znamená každý den 
mluvit o designu, který je dostupný co nejvíce lidem, tím je 
inspirovat a zlepšovat tak jejich každodenní život.

1) Obal by měl především sloužit své funkci, a tou je ochrana 
výrobku uvnitř. Pokud k tomu dokáže vypadat dobře a plnit 
další přidanou hodnotu, je to výhra. Obal by však neměl mít 
ambice zastínit samotný výrobek a vytvářet materiál navíc. 
Mě osobně velmi baví originálně pojaté papírové kelímky, 
které mají navíc ještě výbornou kávu uvnitř. Pokud se mi je 
podaří donést až domů, ráda do nich sázím bylinky.
 
2) Udržitelnost je téma, které v IKEA prostupuje vším, co 
děláme. Proto mě velmi těší, že zvlášť v obalovém designu je 
stále větším trendem myslet na další využití obalu, případně 
jeho šetrnou likvidaci.  
 
5) Když se řekne obal, většina bude mít v hlavě konkrétní 
představu, o čem se mluví. Package Unlimited by mělo být 
to, co většinu nenapadne a překvapí, že i tímto způsobem 
se dá pojmout tak zdánlivě obyčejná věc, jako je obal.

Her interest in design and art has always struggled with her 
love of sports. After a long superiority of sports, where she 
worked as press agent for the organizer of running races, 
she got had an opportunity to become a part of the world 
phenomenon of furniture, interior accessories and design. 
Just as IKEA has changed households, it also changed 
Zdenka Peckova’s life. To handle the communications for 
this company means to talk about design every day, make 
it accessible to people, inspire them and create a better 
every-day life.

1) Primarily packaging should serve its function, and that 
is to protect the product inside. If it manages to look good 
and perform another added value, it’s a victory. Packaging 
should not have ambitions to overshadow the product itself 
and produce extra material. Personally, I enjoy originally 
conceived paper cups, which in addition include excellent 
coffee inside. If I manage to bring them home, I love to grow 
herbs in them.
 
2) Sustainability is a topic that permeates in everything 

in IKEA. Therefore I am very pleased that, particularly in 

2) Life without waste is an attractive trend for me. This 
includes sustainable consumption of resources and goods, 
not using disposable items and shopping without packaging, 
especially in the case of everyday things. I’m not able to 
comply to this idea 100 %, but I try to use things rationally 
and for as long as possible. It’s sort of common sense.

3) Everything is possible to invent, if someone puts plenty 
of power into his ideas and implements a progressive idea. 
I think that there areenough great ideas in the field of 
packaging design, but not eneough realization of ideas 
for everyday life.

MICHAL ŠAFÁŘ (GRD SERVIS)
V soutěži Young Package uspěl už v roce 2013  s obalem 
oPhone Box. Získal třetí místo ve vysokoškolské kategorii. 
V roce 2015 si odnesl cenu Model Obaly za obal PRESETn. Má 
několikaleté zkušenosti s vývojem obalů, ve společnosti GRD 
servis působí již devět let jako vývojový konstruktér. Společně 
se svým pracovním týmem získal i několik ocenění POPAI 
Awards Czech Republic. V obalovém designu upřednostňuje 
minimalistickou grafiku s důrazem na objekt a obalový 
materiál.

1) Pokud to mám brát všeobecně, tak mám rád obaly 
hudebních nosičů, zejména gramofonových desek, které mají 
ve většině případů výborné grafické i technické zpracování 
včetně nosiče samotného. Ve většině případů jde o opravdové 
skvosty s velkou designovou a uměleckou hodnotou. Navíc 
je to obal, který rozhodně nevyhodíte. Pokud bych měl uvést 
příklad, tak se jedná například o labely Ostgut Ton, CLR, 
MORD records nebo Tresor.

2) Zaujalo mě řešení firmy STI, která integrovala do 
svého prodejního stojanu systém vysílače, který naváděl 
spotřebitele k místu prodeje prostřednictvím aplikace ve 
smartphonu. V maloobchodním prodeji je patrný velký nástup 
informačních technologií, který se tedy dotýká i obalového 
designu, který je s tímto segmentem spjatý. Obaly v sobě 
stále více nesou kromě tištěných informací i informace 
elektronické. Stávají se více interaktivní, přidaná hodnota je 
často schována v chytrých řešeních, jako jsou aplikace nebo 
propojení s webem jak výrobce, tak prodejce. 

4) Na letošním Designbloku (2015) mě velice zaujal projekt 
v rámci Diploma Selection od Ellen Rykkelid, studentky 
průmyslového designu v Oslu – pěstování produktů, ve 
kterém šlo o zkoumání potenciálu bakteriální celulózy. 
Studentka vypěstovala biomateriál s použitím minima energie, 
toxických látek a surovin. Při výzkumu navrhla například 

obal na brambůrky, který je složený z podílu vody a z odpadu 
vzniklého při výrobě brambůrků, tedy ze slupek a bakteriální 
kultury. Obal nezatěžuje životní prostředí, jak při jeho 
výrobě, tak při recyklaci je snadno obnovitelný. Bez limitů. 
www.growingproducts.tumblr.com

With his oPhone Boxpackage he won third prize in the 
Young Package competition in 2013, in the university 
category. In 2015, he received Model Obaly’s prize for his 
PRESETnpackage. He also has several years experience in 
package development; he has worked at GRD for nine years 
as a development engineer. In collaboration with his team he 
has also received several POPAI Awards Czech Republic. For 
packaging design, he prefers minimalistic graphics with stress 
on the object and packaging material.

1) If I take it generally I like album covers, especially LP 
records, which in most cases have excellent graphic and 
technical processing including the disc itself. In most cases 
there are real masterpieces with great design and artistic 
value. Moreover it is the packaging that you do not throw 
definitely. If I had to make an example it would be labels like: 
Ostgut Ton, CLR, MORD records, Tresor.

2) I was intrigued by a solution of STI company that has 
integrated transmission systems into their sales rack that 
guided consumer to the point of sale through the mobile 
application in his smartphone. In retailing there is evident a 
big advent of information technology, which consequently 
affects packaging design, that is linked with this segment. 
Packages carry in addition to the printed information also the 
electronic information increasingly. Packaging is becoming 
more interactive, the added value is often hidden in smart 
solutions such as applications or website links with producer 
or retailer.

4) At Designblok this year (2015) I was very interested in 
the project “growing products” within the Diploma Selection 
from Ellen Rykkelid, student of Industrial Design in Oslo. The 
project has expolered the potential of bacterial cellulose. The 
student has grown a biomaterial with use of minimum energy, 
toxic chemicals and materials. During the research she has 
designed for example packaging for chips, which is composed 
of the proportion of water and waste produced during the 
chips manufacture which means potato peels and a bacterial 
culture. The packaging is environment-friendly, both during 
its manufacture and during recycling it is easily renewable. 
Without any limits. www.growingproducts.tumblr.com



Matěj 
Peca

Marián 
Čižnár

Veronika 
Janečková 

Pizza Box – Pizza Bin Obal na nože Opinel 
Package for Opinel Knives

Drink Water –
Play with a Bottle

Česká republika
Czech Republic

Západočeská Univerzita v Plzni, 
Fakulta designu a umění Ladislava 
Sutnara, Česká republika 
Západočeská Univerzita v Plzni, 
Ladislav Sutnar Faculty of Design 
and Art, Czech Republic

Slovensko
Slovakia

Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fakulta umění, Česká republika
University of Ostrava, Faculty of 
Fine Arts, Czech Republic

Česká republika
Czech Republic

1. Místo 1st Place 2. MÍSTO 2nd Place 3. Místo 3rd Place
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Jednoduchým a chytrým řešením lze 
obal na pizzu přeměnit na odpadkový 
koš, čímž dochází k výrazné úspoře 
materiálu. Sekundární funkce obalu 
je naprosto přirozená, transformace 
obalu do odpadkového koše je velmi 
snadná. Objekt je poté připraven 
k okamžitému použití. Oproti 
ostatním obalům tento jasně vyniká. 
Nejedná se pouze o vizi nebo nápad, 
ale o zcela hotovou věc. Matěj Peca 
odevzdal koncepčně dotaženou 
práci s velmi pěknou grafikou 
a důrazem na detail.

Obal Mariána Čižnára zaujal 
především snadnou transformací 
obalu na v podstatě nový produkt. 
Svrchní část obalu se jednoduše 
odejme a zasune pod spodní část, 
která se tak promění ve stojan na 
nože. Tato práce získala druhé místo 
nejen za citlivě řešené grafické 
zpracování, ale i za konstrukční 
stránku.

Porota na obalu nejvíce oceňuje 
zcela jiný, nový přístup k papíru; díky 
novým technologickým možnostem 
můžeme uvažovat o papíru jako
o materiálu, který v sobě udrží 
vodu, dokáže nahradit plast 
a přitom je recyklovatelný. Autorka 
tuto myšlenku spojila se sekundární 
funkcí obalu v podobě hracích pálek 
pro stolní tenis, čímž se obal stává 
zábavným. Práce z impregnované 
papírové hmoty se vyznačuje 
vyváženou grafikou plně odpovídající 
tvaru a charakteru obalu.

Through a simple and clever 
solution, the package can be 
converted into a wastepaper bin, 
thereby making significant material 
savings. The secondary function of 
the package is absolutely natural, 
the transformation is very easy, 
the wastepaper bin is ready for 
use. Compared to other packages 
this one clearly stands out. It is 
not just a vision or an idea, but 
a fait accompli. Matěj Peca has 
entered a conceptually sound work 
with very good graphics and an 
emphasis on detail.

Marian Čižnár’s package 
attracted us mostly by its easy 
transformation into a new product. 
The upper part of the package can 
be easily removed and inserted 
under the lower part, which then 
turns into a stand for knives. This 
work gained second place for both 
delicately designed graphics and 
the construction aspect.

In this case, the jury appreciated 
a completely different and new 
approach to paper. Thanks to 
new technological possibilities we 
can think of paper as a material 
that can hold water, to replace 
plastic and still be recyclable. The 
designer of this entry combined 
the secondary function of 
packaging in the form of table 
tennis bats, so that the package 
becomes fun. The package of 
impregnated paper material 
is characterized by balanced 
graphics, which fully correspond 
to the shape and character of the 
package.
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Martina 
Doležalová

Z papírové tašky obal na knihu
From Paper Bag to Book Cover

Česká republika
Czech Republic

Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, Fakulta multimediálních 
komunikací, Česká republika
Tomas Bata University in 
Zlin, Faculty of Multimedia 
Communications, Czech Republic

Autorce se povedlo vymyslet 
praktické řešení otázky, co s taškou, 
ve které si odneseme svou oblíbenou 
knihu domů. Jednoduchou přeměnou 
z ní vytvoříme obal na knihu, který 
ji bude chránit v knihovně, nebo 
před zvědavci, kterým nechceme 
prozradit, co zrovna čteme. Obal 
je dotažený nejen myšlenkou, ale 
i graficky.

The designer has invented a 
practical solution for carrying 
home your favorite book. By a 
simple transformation, we can 
create a book cover that will 
offer protection, and privacy. The 
package is completed not only by 
the idea, but also graphically.
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I-Hsuan Oun

Obal na pohlednice
Postcard Package Design

Tchaj-wan
Taiwan

The Art Institute of Seattle, 
Interior Design, USA

Alexandra Olarnyk,
Adam Thorsteinson,
Rebecca Mendes

BeatBooster

Kanada
Canada

University of Waterloo, 
Global Business and Digital 
Arts, Canada

Monika Rašková

Kosmická loď Není cesty 
zpět (NCZ5) 
No Way Back Spaceship 
(NCZ5)

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, 
Fakulta umění a designu, 
Česká republika
Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, 
Faculty of Art and Design, 
Czech Republic

Bartoloměj Holubář

Bagrip

Česká republika
Czech Republic

České vysoké učení 
technické v Praze, Fakulta 
architektury, Česká republika
Czech Technical University 
in Prague, Faculty of 
Architecture, Czech Republic

Lili Pethö

Obal na papíry do tiskárny
Package for Papers

Maďarsko
Hungary

University of Pécs, Faculty 
of Music and Visual Arts, 
Hungary

Eva Bajková

Pinbox

Česká republika
Czech Republic

Vysoké učení technické 

strojírenství, Česká republika
Brno University of 
Technology, Faculty of 
Mechanical Engineering, 
Industrial design, Czech 
Republic 

Marek Obršlik

SPO – NA

Česká republika
Czech Republic

Západočeská univerzita 
 

a umění Ladislava Sutnara, 
Česká republika
University of West Bohemia in 
Pilsen, Ladislav Sutnar Faculty 
of Design and Art, Czech 
Republic

Ti-yu Su

Trans Box

Tchaj-wan
Taiwan

National Taipei University of 
Technology, Industrial design, 
Taiwan
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Valerie 
Kropáčová

Obal na mouku
Package for 
Flour

Česká republika
Czech Republic

Střední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku, Hradec 
Králové, Česká republika
Secondary School of Applied Arts-
Musical Instruments and Furniture, 
Hradec Králové, Czech Republic

Pečicí papír tvoří spodní část obalu. 
Poté, co obal splní svoji funkci, dá 
se snadno použít na pečení. Rozměr 
pečicího papíru sedí na velikost většího 
plechu. Jednoduchá grafika dobře 
odpovídá charakteru produktu. V obalu 
se nachází i malý recept na kartičce, 
která slouží i ke zpevnění obalu.
The baking paper forms the bottom 
part of the package. Once the package 
has fulfiled its function, it can be 
easily used for baking. The paper size 
corresponds to a larger baking sheet. 
Simple graphics are in accordance 
with the character of the product. The 
package also includes a small recipe 
card, which also serves as package 
strengthening.

Hana Koubková

Let Yourself 
Disappear!
Česká republika
Czech Republic

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Jihlava-Helenín, Design interiéru a 
bytových doplňků, Česká republika
Secondary School of Applied Art in 
Jihlava-Helenín,Interior and Homeware 
design, Czech Republic

Obal je založený na velmi jednoduché 
a hravé myšlence, která porotu 
okamžitě zaujala. Grafika je 
minimalistická a přesvědčivá zároveň. 
Sáček si můžeme nasadit na hlavu, aniž 
bychom ztratili orientaci v prostoru. 
Autorka dokázala bez jakýchkoli 
technických inovací posunout hranice 
již stávajícího obalu, který tak získává 
zábavnou funkci.
The packaging is based on a very 
simple and playful idea, which 
attracted the jury immediately. 
The graphics are minimalist and 
convincing at the same time. You can 
put the bag on your head without 
losing orientation. The designer has 
managed to move the boundaries of an 
existing package without any technical 
intervention, and adds an entertaining 
feature.

Nikola Kolářová

Herbals

Česká republika
Czech Republic

Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská Železný Brod, Česká republika
The High School of Applied Arts for 
Glassmaking in Železný Brod, Czech 
Republic

Tato práce je příkladem ekologického 
obalu. Nikola Kolářová vytvořila obal na 
semínka, který nemusí skončit v koši, 
ale můžeme ho zasadit. Semínka jsou 
zalisovaná přímo v papíře s přídavkem 
přírodních hnojiv. Obal se rozloží 

materiál. Herbals je zároveň osevnou 
páskou, která se po odtrhnutí na 
označeném místě umístí do květináče. 
Práce s jednoduchou a jasnou grafikou 
se tak stává pomocníkem při sázení 
rostlin.
This work is an example of 
environment-friendly packaging. Nikola 
Kolářová has created a package for 
seeds which doesn’t have to end up 
in the trash, but can be planted. The 
seeds are pressed directly into the 
paper with the addition of natural 
fertilizers. The package decomposes 
in the soil and does not develop any 
excess material. This work with its 
simple and clear graphics, helps to 
grow more plants.
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Adéla 
Bláhová

GeoFood

Česká republika
Czech Republic

Střední uměleckoprůmyslová 
škola sklářská Železný Brod, 
Česká republika
The High School of Applied Arts 
for Glassmaking in Železný Brod, 
Czech Republic

GeoFood velmi dobře vystihuje 
zadání soutěže. Porota si cení 
nejen druhotné funkce, ale rovněž 
užitné hodnoty a potenciálu celého 
konceptu. Obal s dobře zvládnutou 
grafikou má estetickou, dekorativní, 
ale i informační funkci. Slouží jako 
mapa a může být pěkným suvenýrem 
pro turisty navštěvující Prahu. Obal 
si při víceúčelovému charakteru 
zachovává jednoduchost a podobnou 
metodou může být zabaleno spoustu 
jiných produktů.

GeoFood fulfils the competition 
brief precisely. The jury 
appreciates not only the secondary 
functions, but also the value and 
potential of the concept. The 
package with well-mastered 
graphics has a decorative 
aesthetic, but also an informative 
function. It serves as a map, and 
can be a nice souvenir for tourists 
visiting Prague. The multiple-use 
package preserves simplicity and 
via a similar method many other 
products could be packaged.
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Kateřina Kochánková

Obal na pastelky
Package for Coloured 
Pencils

Česká republika
Czech Republic

Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, Fakulta multimediálních 
komunikací, Česká republika
Tomas Bata University in 
Zlin, Faculty of Multimedia 
Communications, Czech 
Republic

Barbora Rozložníková

Obal na dýňová semínka
Pumpkin Seeds Package

Slovensko
Slovakia

Adéla Roubalová

Seeds for Home

Česká republika
Czech Republic

Západočeská univerzita 
v Plzni, Fakulta designu 
a umění Ladislava Sutnara, 
Česká republika
University of West Bohemia 
in Pilsen, Ladislav Sutnar 
Faculty of Design and Art, 
Czech Republic

Václav Hrubý

Dual Box

Česká republika
Czech Republic

Vysoké učení technické 

Česká republika
Brno University of 
Technology, Industrial 
design, Czech Republic

Prokop Hartl

Marshpillow

Česká republika
Czech Republic

České vysoké učení 
technické v Praze, Fakulta 
architektury, Česká republika
Czech Technical University 
in Prague, Faculty of 
Architecture, Czech Republic

Talayeh Dehghani 
Ghotbabadi

Město pro barevné pastelky
A City for Colour Pencils

Írán
Iran

Mariana Kopecká

Obal na semínka v pásku
Package for Seed Strips

Česká republika
Czech Republic

České vysoké učení 
technické v Praze, Fakulta 
architektury, Česká republika
Czech Technical University 
in Prague, Faculty of 
Architecture, Czech Republic

Karel Eliáš

TieRoll – obal na kravatu
TieRoll – Package for a Tie

Česká republika
Czech Republic

České vysoké učení 
technické v Praze, Fakulta 
architektury, Česká republika
Czech Technical University 
in Prague, Faculty of 
Architecture, Czech Republic

Marek Vávra

Medikament
Medicament

Česká republika
Czech Republic

Vysoké učení technické 

strojírenství, Česká republika
Brno University of 
Technology, Faculty of 
Mechanical Engineering, 
Industrial design, Czech 
Republic

Tereza Horká

Socks in Fox

Česká republika
Czech Republic

České vysoké učení 
technické v Praze, Fakulta 
architektury, Česká republika
Czech Technical University 
in Prague, Faculty of 
Architecture, Czech Republic

Tereza Drábková

Obal na ping-pongové míčky
Package for Table Tennis 
Balls

Česká republika
Czech Republic

Ostravská univerzita 

Česká republika
University of Ostrava, 
Faculty of Fine Arts, Czech 
Republic

Petra Facunová

Obal na granule pro kočku 
Package for Dry Cat Food

Slovensko 
Slovakia

Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, Fakulta multimediálních 
komunikací, Česká republika
Tomas Bata University in 
Zlin, Faculty of Multimedia 
Communications, Czech 
Republic

Péter Veizer

SPICETUBES

Maďarsko
Hungary

Veronika Tilšerová

Lumo – variabilní stolní lampa 
Lumo – Variable Table Lamp

Česká republika
Czech Republic

Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, 
Fakulta umění a designu, 
Česká republika
Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem, 
Faculty of Art and Design, 
Czech Republic

Sabina Kočová

PaDDog Food

Česká republika
Czech Republic

České vysoké učení 
technické v Praze, Fakulta 
architektury, Česká republika
Czech Technical University 
in Prague, Faculty of 
Architecture, Czech Republic

Jolana Kováčiková

Pásovec
Armadillo

Česká republika
Czech Republic

Vyšší odborná škola 
uměleckoprůmyslová
a Střední 
uměleckoprůmyslová škola, 
Praha, Česká republika
Higher Vocational and 
Secondary School of Applied 
Art, Prague, Czech Republic

Dmytro Mandzyuk

Obal na žárovku
Light Bulb Package

Česká republika
Czech Republic

Vyšší odborná škola 
uměleckoprůmyslová 
a Střední 
uměleckoprůmyslová škola, 
Praha, Česká republika
Higher Vocational and 
Secondary School of Applied 
Art, Prague, Czech Republic

Jindřiška Jonešová

Flower to Go

Česká republika
Czech Republic

Střední umělecká škola 
grafická Jihlava, Česká 
republika
Secondary School of 
Graphic Art in Jihlava, Czech 
Republic

Alena Samcová

Ptačí bufet
Bird Buffet

Česká republika
Czech Republic

Střední umělecká škola 
Ostrava, příspěvková 
organizace, Česká republika
The Secondary School of 
Art, Ostrava, Czech Republic

Jakub Krmela

Obal na iPhone – Pouzdro na 
iPhone
iPhone Package – iPhone 
Case

Česká republika
Czech Republic

Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola, Šumperk, 
Česká republika
Higher Vocational and 
Secondary Technical School, 
Šumperk, Czech Republic

Lukáš Ticháček

Ne jen kelímek
Not Only a Cup

Česká republika
Czech Republic

Střední uměleckoprůmyslová 
škola Uherské Hradiště, 
Česká republika
Secondary School of Applied 
Art, Uherské Hradiště, Czech 
Republic

Linda Klicperová

Apple Watch Charging Box

Česká republika
Czech Republic

Vyšší odborná škola grafická 
a Střední průmyslová škola 
grafická Hellichova, Česká 
republika
Higher Vocational  and 
Secondary School of Graphic 
Art Hellichova, Czech 
Republic

Klára Janypková

Hotelový balíček
Hotel Packet

Česká republika
Czech Republic

České vysoké učení technické 
v Praze, Fakulta architektury, 
Česká republika
Czech Technical University 
in Prague, Faculty of 
Architecture, Czech Republic

Lucie Horáková

Na práci i hraní
For Work, For Fun

Česká republika
Czech Republic

České vysoké učení technické 
v Praze, Fakulta architektury, 
Česká republika
Czech Technical University 
in Prague, Faculty of 
Architecture, Czech Republic
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