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Mezinárodní soutěž Young Package 2016: Obal nemusí skončit v 

koši, najděte mu další funkci! 

Tisková zpráva, CZECHDESIGN.CZ 

15. 9. 2015 

Jaký je životní cyklus obalů a proč jich většina po použití skončí v odpadkovém koši? 

Společnost Model obaly vyzývá studenty a mladé designéry k tvorbě nápaditých a 

multifunkčních obalů na téma PACKAGE UNLIMITED. Vyhlašujeme 21. ročník mezinárodní 

soutěže obalového designu Young Package. 

Obalový design má své specifické místo nejen v designu, marketingu a dopravě, ale také 

značnou měrou ovlivňuje životní prostředí. Papírový odpad tvoří zhruba 25% z domovního 

odpadu a nelze recyklovat do nekonečna. Proto jsme zvolili takové téma, které může 

množství obalu v odpadu zmenšit a zároveň přinese spotřebitelům další využití – PACKAGE 

UNLIMITED. Snižme podíl nerecyklovatelných obalů v odpadu a pojďme se zamyslet, jak 

vytvořit obal na více použití.  

VYTVOŘTE OBAL S DRUHOTNÝM VYUŽITÍM  

Hledáme nápadité, multifunkční a promyšlené obaly, které lze použít pro více účelů.  

Navrhněte inovativní obal a dokažte, že obal nemusí skončit v koši. Vymyslete obal, který 

po použití rozkvete, speciální balení na psací potřeby fungující jako klasické pouzdro nebo 

obal, který se po rozbalení stane součástí produktu. Vytvořte nápaditý a promyšlený obal na 

váš oblíbený produkt, který bude po vybalení sloužit k lepší manipulaci s předmětem, nebo 

bude využit jako dekorace v interiéru. Objevte další možnosti využití papírových materiálů. 

Stvořte graficky natolik poutavý obal, který jen tak někdo nevyhodí. Vyhrajte si 

s konstrukčním řešením a najděte obalům další funkci! 

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

rozdělena do dvou kategorií: do první mohou svá díla přihlašovat studenti vysokých a vyšších 

odborných škol stejně jako mladí designéři do 30 let; druhá kategorie je určena studentům 

středních škol. Na výherce čeká odměna 75 000 Kč a jeden z nich bude po vyhlášení vybrán 

firmou Model Obaly na 3 týdenní honorovanou stáž v jejím inovačním centru. Ostatní 

ocenění se mohou těšit na věcné ceny od partnerů soutěže. Také v letošním roce bude 

udělena zvláštní cena CZECHDESIGNU a cena poroty. 

Soutěžící se mohou registrovat pomocí online registračního formuláře na stránkách mlady-

obal.cz a poté zasílají své práce poštou na adresu organizátora. Deadline pro zaslání 

soutěžních prací je 25. března 2016. 

Soutěž Young Package nemohla založit povolanější společnost než MODEL OBALY a.s. Ta 
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patří k největším evropským výrobcům obalů vůbec a provozuje i inovační centrum, kde pod 

rukama designérů vznikají nové návrhy. Díky její iniciativě funguje soutěž od roku 1996 

dodnes. Organizátorem soutěže je pro firmu Model Obaly od roku 2009 CZECHDESIGN.CZ.  

Soutěží prošla celá řada mladých tvůrců, 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 například Ladislav Škoda, šéfdesigner firmy 

Tescoma a spousta dalších.  
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Kontakty:   
 
MgA. Radka Machalická 
Manažerka soutěže Mladý obal 
radka.machalicka@czechdesign.cz 
tel.: +420 739 071 491 
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