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20 let obalového designu
twenty years of Package design
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young Package 2015
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	 Když	 jsme	 ve	 společnosti	 Model	 Obaly	 před	 dvaceti	 lety	
zakládali	soutěž	Mladý	obal,	ani	se	nám	nesnilo	o	tom,	jaké	renomé	
soutěž	za	dvě	desítky	let	získá	a	kolik	účastníků	každoročně	k	desig-
nérskému	 klání	 přiláká.	Naší	 prvotní	myšlenkou	 bylo	 dát	 studentům	
a	mladým	designérům	příležitost	vyzkoušet	si	práci	s	papírem	a	získat	
nové	nápady	a	svěží	pohled	na	některé	aspekty	obalového	designu.	
Za	těch	dvacet	let	se	ale	soutěž	stala	svébytnou	mezinárodní	událostí,	
která	 si	 vydobyla	 specifické	postavení	mezi	ostatními	 soutěžemi	pro	
mladé	designéry	a	dostala	se	do	povědomí	odborné	veřejnosti.

	 Velmi	mě	těší,	že	stejně	jako	nabrala	obrátky	kariéra	někte-
rých	prvních	výherců	i	dalších	účastníků,	kteří	se	během	let	stali	reno-
movanými	designéry,	„vyrostla“	i	sama	soutěž.	V	průběhu	dvaceti	let	
se	jí	zúčastnilo	okolo	šesti	tisíc	soutěžících,	rozdáno	za	tu	dobu	bylo	
163	cen.	Jen	do	posledního	ročníku	přihlásili	své	práce	soutěžící	ze	
42	zemí	z	celého	světa.

	 Čeho	si	ovšem	na	soutěži	cením	nejvíc,	je	vzrůstající	úroveň	
soutěžních	prací,	která	plně	reflektuje	vývoj	obalového	designu	i	ma-
teriálů,	 a	 také	 invence,	 kterou	 mladí	 designéři	 a	 studenti	 do	 svých	
výtvorů	vkládají.	Každoroční	výběr	toho	nejlepšího	mě	utvrzuje	v	tom,	
že	soutěž	Mladý	obal	má	smysl	a	že	svým	účastníkům	přináší	krom	
jiného	i	zábavu.

	 Proto	bych	 chtěl	Mladému	obalu	 k	dvacátým	narozeninám	
popřát	 do	 dalších	 let	 mnoho	 nadšených	 soutěžících,	 inspirativních	
témat	a	v	neposlední	řadě	i	mnoho	nápaditých	obalů.

Radovan Wicha
Marketingový	ředitel	společnosti	Model	Obaly,	která	je	celých	dvacet	

let	vyhlašovatelem	soutěže	Mladý	obal.

úvodník

	 When	we	were	founding	the	Young	Package	competition	at	
Model	Obaly,	we	really	did	not	dream	how	prestige	the	competition	
would	be	in	two	decades	and	how	many	participants	it	would	attract	
annually.	Our	 initial	 idea	was	 to	give	students	and	young	designers	
the	opportunity	to	try	working	with	paper	and	get	new	ideas	and	fresh	
perspective	on	some	aspects	of	packaging	design.	But	 in	20	years,	
the	competition	has	become	an	international	competition,	which	has	
gained	special	status	among	other	competitions	for	young	designers	
and	has	impressed	the	professional	public.

	 I	am	glad	that	some	of	the	first	winners	and	other	participants	
have	successful	careers,	as	well	the	competition	itself	being	successful.	
Over	 the	20	years	about	six	 thousand	competitors	have	entered	 the	
competition	and	163	prizes	have	been	distributed.	Contestants	from	
42	countries	around	the	world	have	taken	part	in	the	competition	so	
far.

	 However,	what	I	appreciate	the	most	is	the	increasing	level	
of	the	competition	works,	which	fully	reflects	the	development	of	pac-
kaging	design	and	materials,	as	well	as	the	inventions	that	young	de-
signers	and	students	involve	in	their	works.	The	annual	selection	of	the	
best	works	convinces	me	that	the	Young	Package	competition	makes	
sense,	and	that	it	brings	some	kind	of	enjoyment	to	competitors,	too.

	 Therefore,	 for	 the	 Young	 Package	 competition’s	 20th	 birth-
day,	 I	would	 like	 to	wish	 it	many	keen	competitors,	 inspiring	 topics	
and,	last	but	not	least,	many	creative	packages.

Radovan Wicha
Marketing	Director	of	Model	Obaly	company	Promoter	of	the	Young	

Package	competition	for	twenty	years

editorial



	 Webová	platforma	věnovaná	obalovému	designu	The	Dieli-
ne	začínala	jako	osobní	blog	designéra	Andrewa	Gibbse.	Impulsem	
pro	jeho	založení	byla	vášeň	pro	design.	Web	nyní	inspiruje	miliony	
čtenářů.	Důvěřujte	mu	a	nechte	se	zasvětit	do	obalových	trendů	roku	
2015.	Andrew	Gibbs	založil	The	Dieline	v	roce	2007,	aby	představil	
ty	nejlepší	světové	počiny	na	poli	designu	a	brandingu.	O	sedm	 let	
později	 se	 z	 jeho	 webu	 stala	 přední	 online	 platforma	 pro	 obalový	
design.	Gibbs	a	 jeho	 tým	ročně	přijmou	na	5000	návrhů,	pořádají	
konference	a	každoročně	vyhlašují	šest	soutěží.

	 Na	 pozici	 „hledače	 nových	 trendů	 obalového	 designu	
a	brandingu“	byste	těžko	hledali	povolanějšího	kandidáta	než	je	An-
drew	Gibbs.	Denně	mu	projdou	pod	rukama	desítky	prací	a	dle	jeho	
slov	„vídá	daleko	více	obalů,	než	většina	lidí	spatří	za	celý	svůj	život“.	
Není	 potom	divu,	 že	 svým	zkušeným	okem	dokáže	 v	moři	 stejnosti	
rozpoznat	vynořující	se	trendy.	A	tady	jsou	ty,	které	by	letos	neměly	
uniknout	žádnému	designérovi.

VIZUÁLNÍ AUTENTICITA
-	rukopisná,	surová,	netradiční	nebo	schematická	typografie
-	vintage	prvky
-	ručně	malované,	prosté	ilustrace
-	přírodní	barvy

	 Spotřebitelé	 dnes	 už	 nevěří	 zavedeným	značkám	a	 nestojí	
o	vizuální	design	velkých	korporací.	Jako	odpověď	na	tento	fenomén	
přichází	 trend	 vizuální	 autenticity.	 Ten	 se	 začal	 objevovat	 u	malých	
uměleckých	brandů	jako	odklon	od	mainstreamu,	ovšem	rychle	se	sám	
mainstreamem	stává.
	
	 Zákazníci	 si	 dnes	 vybírají	 autentické,	 kvalitní	 a	 poctivé	
produkty.	Sahají	po	řemeslných	a	nekomplikovaných	výrobcích	nebo	
produktech	s	prvky	vintage.	Tato	tendence	se	objevuje	zejména	u	spo-
třebitelské	generace	Z	(lidé	narození	od	poloviny	90.	let	20.	století	do	
současnosti,	pozn.	red.),	která	vyrostla	v	digitálním	světě,	ze	kterého	
se	vytrácí	opravdové	lidské	spojení.	To	je	důvod,	proč	tito	spotřebitelé	
nevěří	 zavedeným	 značkám.	 Touží	 po	 skutečném	 a	 důvěryhodném	
lidském	propojení	s	produktem	a	značkou,	které	kupují.

	
	

andrew gibbs:
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Design:	Anagrama

Andrew Gibbs je CEO a šéfredaktor The 

Dieline, ve kterém sdílí svou vášeň pro 

obalový design s miliony čtenářů. Pokud 

chcete zjistit více informací o trendech 

v oblasti obalového designu pro rok 

2015, navštivte stránky The Dieline.

„Méně je více“, to 
je trend

v současnéM 
světě luxusu

	 Řada	značek,	 které	 vsadily	na	vizuálně	autentický	 styl,	 tak	
učinila	 s	cílem	znovu	se	 spojit	 se	 svými	zákazníky.	Brandy	se	 snaží	
ukázat	zákazníkům	řemeslo	a	kvalitu,	a	to	jak	ve	výrobku,	tak	v	desig-
nu	obalu.

V JEDNODUCHOSTI JE LUXUS
-	jemné,	decentní	designové	náznaky
-	taktilní	textury
-	měkké,	tlumené	barvy
-	ručně	malovaná	ikonografie,	ikony	nebo	grafické	prvky

	 „Méně	je	více“,	to	je	trend	v	současném	světě	luxusu.	Luxusní	
značky	si	dnes	už	nezakládají	na	okázalosti,	a	jak	podotýká	Gibbs,	
„snaží	 se	 spíše	 šeptat	 než	 křičet“.	 Zboží	 by	 mělo	 vyjadřovat	 třídu,	
nikoliv	se	snažit	být	nóbl.

	 V	dnešní	době	je	celkový	dojem	ze	značky	oceňován	stejně,	
a	často	i	více	než	produkt	samotný.	Stále	ovšem	platí,	že	výrobci	luxus-
ního	zboží	mají	potřebu	vyjadřovat	kvalitu,	odkaz	a	provenienci.	Vlna	
tohoto	trendu	přináší	hlavně	návrat	k	preciznímu	řemeslném	provedení	
a	uváženému,	vkusnému	pojetí	luxusu.	Nejdůležitějším	aspektem	znač-
ky	jsou	jemné	náznaky	v	obalovém	designu.

ULTRA PURE
Charakteristika	trendu:
-	přímý	a	strohý	design
-	žádná	tradiční	loga,	minimální	využívání	slov,	absence	brandingu
-	abstraktní	prvky,	geometrické	tvary	a	vzory
-	monochromatický	nebo	dichromatický,	zpravidla	se	nepoužívají	více	
než	dvě	nebo	tři	barvy

	 Trendem	Ultra	Pure	značky	 reagují	na	poptávku	zákazníků	
po	jednoduchosti.	Brandy	se	snaží	vytvořit	vysoce	minimalistický	obal,	
značku	i	prostředí.	Trend	pracuje	s	redukcí	značky	do	té	nejčistší	a	nej-
jednodušší	abstraktní	formy.

	 Brandy	 sledující	 tento	 trend	 se	 vyjadřují	 pomocí	 minimalis-
tických	 abstraktních	 tvarů,	 které	 obvykle	 reprezentují	 určitý	 aspekt	
samotného	produktu.	Využívají	 jednoduchou	 typografii	 sans-serif	 jak	
pro	logo,	tak	pro	obal.	Trend	Ultra	Pure	je	odvážným	a	přímočarým	
vyjádřením	značky.

Design:	Anagrama



the dieline’s andrew 
gibbs identifies four 
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Andrew Gibbs is CEO and editor-in-chief of 

The Dieline, where he shares his passion for 

packaging design with millions of readers. For 

more information on the packaging trends of 

2015, visit The Dieline.

BIO – BUDOUCNOST JE NÁVRAT k PřÍRODě
-	inovativní	substráty	vyrobené	z	přírodních	materiálů
-	inspirace	v	biologických	procesech	přírody
-	jedlé	obalové	substráty
-	uhlíkově	neutrální	procesy

	 Bio	obalové	materiály	nejsou	samy	o	sobě	novým	trendem.	
Jde	 spíš	 o	 technologický	 vývoj	 udržitelného	 obalu	 příští	 generace.	
Trend	také	reaguje	na	poptávku	zákazníků	dožadujících	se	biologicky	
čistých,	poctivých	a	ekologických	produktů.

	 V	 poslední	 době	 můžeme	 pozorovat	 sílící	 snahy	 vyvinout	
substráty	inspirované	přírodou,	které	by	měly	redukovat	naši	uhlíkovou	
stopu.	Uvědomělejší	a	ostražitější	v	otázce	problému	obalového	odpa-
du	a	jeho	vlivu	na	naši	planetu	a	další	generace	začali	být	i	obaloví	
designéři,	 kteří	 nyní	 pociťují	 odpovědnost	 k	 naší	 planetě	 jako	 silný	
závazek.	Jak	dodává	Gibbs,	„není	to	lehký	úkol,	ale	naštěstí	na	ob-
zoru	vycházejí	nové	udržitelné	obalové	inovace,	se	kterými	začínají	
experimentovat	designéři	i	firmy“.

Článek byl zveřejněn s povolením webového portálu www.creativebloq.com, 

pro který byl původně napsán.

 
 It’s	safe	to	say	I	see	a	lot	more	packaging	than	most	people	
ever	do.	In	2007,	I	created	The	Dieline	to	document	and	define	what	
I	believe	to	be	the	world’s	best	examples	of	this	exciting	field	of	design	
and	branding.	Seven	years	later	we‘ve	become	the	leading	packaging	
design	resource	online,	receive	over	5,000	package	design	submissi-
ons	a	year,	have	produced	seven	thought-provoking	packaging	design	
conferences	and	held	six	annual	awards	competitions.

	 Seeing	 so	 much	 packaging	 design	 on	 a	 daily	 and	 yearly	
basis	puts	me	 in	a	 very	unique	position	 to	 identify	 emerging	 trends	
amongst	a	sea	of	sameness.	To	ensure	they	do	indeed	exist,	we	make	
sure	they	are	backed	up	by	analytical	data	from	The	Dieline.	Toward	
the	end	of	each	year,	our	team	of	editors	begin	an	internal	process	to	
distil	our	insights	into	the	emerging	trends	that	every	designer	needs	to	
know.	For	2015,	I‘ve	identified	four	key	emerging	trends	that	I	believe	
are,	or	will	be,	extremely	prevalent	in	packaging	design	and	consumer	
products	in	the	next	year…

Jeden	ze	tří	nápadů	na	udržitelný	
bio	obal	/	One	of	three	sustainable	

bio-based	packaging	concepts
Design:	Tomorrow	Machine

Design:	Indicate	Design	Group

VISUAL AUTHENTICITy
-	Handwritten,	raw,	freeform,	or	sketchy	typography
-	May	include	vintage	inspired	references	or	type
-	Hand	drawn,	simple	illustrations
-	Natural	colour	palettes

	 Visual	authenticity	is	a	trend	that	marks	a	significant	departu-
re	from	the	mainstream,	yet	is	quickly	becoming	the	mainstream	itself.	
Visually,	it	marks	a	complete	rejection	of	established	corporate	brand	
design	and	is	a	response	to	the	shifting	consumer	base,	with	a	majority	
of	consumers	no	longer	wanting	to	heavily	rely	on,	or	trust,	established	
brands.

	 Consumers‘	 appetites	 are	 shifting	 towards	 more	 authentic,	
real,	 quality,	 honest	 products.	 Products	 that	 are	 uncomplicated,	 yet	
crafted,	even	vintage	 inspired.	 It’s	about	products	 that	 illustrate	 trust	
and	an	inadvertent	human	connection.

	 The	digital	age	has	fostered	a	lack	of	human	connection	with	
a	new	generation	of	Gen	Z	consumers.	Because	of	this,	these	shoppers	
are	not	responding	to	traditional	established	corporate	brands.	They	
want	more.	 They	demand	more.	 They	desire	a	 real,	 trusted,	human	
connection	to	the	products	and	the	brands	that	they	consume.

	 Indicate	Design	Groupe	redesigned	wild	fragrance	company	
Juniper	 Ridge’s	 packaging	 using	 wilderness	 paintings	 and	 wooden	
caps.

	 For	many	of	the	brands	choosing	to	go	for	a	visually	authentic	
style,	 they	do	so	with	 the	goal	of	 reconnecting	 themselves	 to	consu-
mers.	They	do	this	by	showcasing	the	craft,	quality,	and	skill	in	both	
the	product	and	the	packaging	design.	As	this	trend	has	evolved,	it	has	
moved	beyond	small	artisan	brands	and	is	starting	to	become	more	
mainstream	itself.

it’s about Products 
that illustrate trust 
and an inadvertent 
huMan connection



Design:	RoAndCo

Design:	Mousegraphics

LUXURy Of LESS
-	Subtle,	understated	design	cues
-	Tactile	textures
-	Soft,	understated	colour	palettes
-	Hand-drawn	iconography,	icons,	or	graphic	elements

	 Luxury	of	less	is	a	trend	that	represents	a	new	generation	of	
luxury	goods	that	are	less	reliant	on	brands	names	and	ostentatious,	
flashy,	over-design.	 In	 this	post-recession	era,	a	new	wave	of	 luxury	
branding	 is	 emerging	 in	 Western	 cultures	 where	 packaging	 design	
and	luxury	branding	are	being	designed	to	whisper,	rather	than	shout.
It’s	 the	 era	where	 the	overall	 brand	experience	 is	 valued	almost	 as	
much	as	the	actual	product	itself.	Often	times,	more.

	 RoAndCo	Studio	took	an	understated	approach	to	the	bran-
ding	 and	 packaging	 for	 high-end	 women’s	 fashion	 brand	 Honor.	
Although	the	economic	climate	has	changed	for	luxury	brands,	there	
is	still	a	strong	need	for	their	brands	to	express	quality,	heritage,	pro-
venance,	and	luxury	values.	Gone	are	the	days	of	excess,	over-done	
and	unapproachable	branding.

	 This	new	wave	 is	all	about	brands	 that	exude	class,	 rather	
than	attempt	 to	be	flash.	Subtle	cues	 in	 the	packaging	are	 the	most	
important	aspect	of	the	brand.	It	is	a	return	to	a	well-crafted	and	well-
considered	notion	of	luxury.

ULTRA-PURE
-	Straightforward	and	stark	design
-	No	traditional	logos,	generally	a	minimal	word	mark
-	Abstract	elements,	geometric	shapes	and	patterns
-	Monochromatic	or	dichromatic,	generally	no	more	than	two	or	three	
colours

	 Ultra-pure	is	a	trend	where	brands	are	looking	to	create	pure,	
stark,	 highly	 minimal	 stripped-back	 brands,	 packaging	 systems	 and	
brand	 environments.	 This	 trend	 is	 a	 reaction	 to	 growing	 consumer	
appreciation	and	desire	for	minimally	designed	brands	and	products.	
Ultra-pure	takes	brand	minimalism	a	step	further:	it’s	the	process	of	re-
ducing	a	brand’s	essence	into	the	purest,	simplest	abstract	form.	It’s	the	
opposite	of	excess	and	the	ultimate	expression	of	brand	purity.

a bold brand 
stateMent, 
usually with 
MonochroMatic
or dichroMatic 
colour scheMes

Stonyfield	pracuje	s	biologickou	
technologií	na	jídle	bez	obalu

/	Stonyfield	works	with	technology	
to	create	package-free	edible	food

	 Anagrama’s	 minimal	 branding	 for	 factory	 footwear	 store	
Redberry	features	an	abstract	shape	that’s	reminiscent	of	a	raspberry.	
The	brand	is	typically	expressed	through	simple	abstract	shapes,	usua-
lly	representing	some	aspect	of	the	product	itself.	It	relies	on	an	absen-
ce	of	branding:	there	are	usually	no	traditional	logos.	Rather,	brands	
following	this	trend	typically	use	simple	sans-serif	style	typography	for	
both	 the	 brand’s	 logo	 and	 the	 packaging	 typography.	 Ultra-Pure	 is	
a	bold	brand	statement,	usually	with	monochromatic	or	dichromatic	
colour	schemes.

BIOBASED
-	Innovative	substrates	made	from	natural	materials
-	Inspired	by	the	biology	of	nature
-	Edible	packaging	substrates
-	Carbon	neutral	processes

	 Biobased	packaging	is	not	necessarily	a	new	trend	per	se.	
Rather,	 it’s	 a	 next-generation	 technological	 evolution	 of	 sustainable	
packaging	 as	 we	 know	 it.	 Consumers	 are	 increasingly	 demanding	
pure,	 honest,	 and	 environmentally	 responsible	 products	 and	 packa-
ging.

	 There	has	been	a	recent	surge	of	new	Bio-Tech	substrate	in-
novations	 inspired	by	nature,	with	 the	goal	 of	 reducing	our	 carbon	
footprint.	 Packaging	designers	 themselves	 have	become	much	more	
aware	and	hyper-vigilant	about	the	problem	of	packaging	waste	and	
its	impact	on	our	planet,	and	how	it	will	affect	the	next	generation	of	
humanity.

	 We‘re	beginning	to	feel	a	real	obligation	to	push	the	boun-
daries	of	packaging	substrates	in	order	to	protect	the	future	of	our	the	
planet.	That’s	no	easy	task.	Luckily,	these	new	sustainable	packaging	
innovations	 are	 on	 the	 horizon,	 and	 designers	 and	 companies	 are	
beginning	to	experiment	with	them.

This Article is reproduced with permission of www.creativebloq.com, where it 

was published.



 Jan	Činčera	je	nejvýraznějším	obalovým	designérem	u	nás.	
Absolvoval	Střední	průmyslovou	školu	grafickou,	obor	Zpracování	pa-
píru	a	obalová	technika.	Zásadní	pro	něj	bylo	setkání	s	J.	H.	Kocma-
nem	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	v	ateliéru	konceptuální	tvorby.	V	té	době	se	zajímal	především	
o	 autorský	 papír	 a	 knihu.	 V	 roce	1994	 založil	 s	manželkou	 Zorou	
Studio	Činčera,	které	společně	provozují	dodnes.

	 V	 obalech	 od	 Studia	Činčera	 si	 odvezli	 upomínkové	před-
měty	a	dary	ze	státních	návštěv	Jan	Pavel	 II.,	 francouzský	prezident	
Jacques	Chirac,	britská	královna	Alžběta	II.	a	další	osobnosti.	Kromě	
komerčních	zakázek	se	studio	stará	i	o	obaly	pro	výrobky	výrazných	
českých	designérů:	Jiřího	Pelcla,	Ronyho	Plesla,	studia	Olgoj	Chorchoj,	
Evy	Eisler	a	mnoha	jiných.	Studio	Činčera	je	výjimečné	tím,	že	vedle	
designu	 obalů	 také	 realizuje	 výrobu	 navržených	 produktů.	 Některé	
z	projektů	studia	balancují	na	pomezí	designu	a	volné	tvorby.

Mladému obalu je dvacet let. Změnil se za tu dobu přístup 
k tvorbě obalů? Je design dnešních obalů jiný?

Obal	jako	takový	se	vnějškově	ani	moc	nezměnil.	Co	se	výrazně	změ-
nilo,	 je	 vlastně	celé	prostředí	okolo	 výroby	obalů.	Díky	ekonomické	
situaci	se	výrazně	šetří,	což	znamená,	že	materiály,	se	kterými	se	dnes	
běžně	pracuje,	musejí	být	co	nejlevnější,	a	to	samozřejmě	ovlivňuje	je-
jich	kvalitu.	Ale	na	druhou	stranu	šly	neuvěřitelně	dopředu	technologie,	
které	 se	při	 výrobě	obalů	používají.	Dnes	musí	mít	 všechny	 tiskárny	
a	kartonážky	špičkové	vybavení,	aby	přežily.	Součástí	běžných	obalů	
jsou	dnes	laky,	fólie,	ražby,	atd.	Co	dříve	byl	luxus,	je	dnes	všudypří-
tomná	nutnost.

Objevuje se na trhu například širší výběr papírů? Nabíd-
ka materiálů se musela určitě rozšířit, když vidím kolem 
sebe všechny ty barvy, struktury…

V	grafických	papírech	se	dnes	daleko	víc	objevují	novinky,	ale	bohu-
žel	se	také	zase	rychle	ztrácejí.	Takže	my,	když	pracujeme	s	nějakým	
papírem	a	nabízíme	ho	zákazníkovi	a	on	se	dlouho	rozmýšlí,	něja-
kou	dobu	navrhujeme	a	když	za	nějakou	dobu	zavoláme	dodavateli	

obal, který Prodává, 
funguje taM, kde si 
kuPující také
Podle něj vybírá,
to je v kaMennéM 
obchodě

jan činčera:

Obalový	designér	/	Package	
designer	Jan	Činčera

lidský faktor, vstuP 
ruky, zručnosti, je 

číM dál tíM vzácnější

a	materiál	chceme	objednat,	zjistíme,	že	se	už	přestává	vyrábět.	Ale	
obecně	 se	 dá	 říct,	 že	 materiály	 šly	 svou	 kvalitou	 dolů,	 mluvím	 teď	
o	průmyslových	materiálech,	kartonech,	lepenkách.	Dnes	se	dělá	před-
nost	z	toho,	co	byl	v	minulosti	standard.	Dřívější	standard	je	dnes	„to	
lepší“	a	vedle	toho	se	nabízí	víc	horších	materiálů.	Pevnostní	vlastnosti	
papíru	se	dohánějí	chemicky	na	úkor	kvality	vlákna.

Nedávno jsem četla článek o luxusních obalech, které za-
městnávají i další smyslové vjemy. Myslíte, že to je cesta 
budoucnosti? Pracujete s tím někdy?

Je	pravda,	že	některé	obaly	mohou	mít	něco	navíc,	například	vůni,	která	
je	obsažená	v	povrchové	úpravě.	(My	jsme	naopak	řešili	požadavek,	
že	jsme	museli	u	obalu	odstranit	nepříjemný	zvuk,	který	při	otevírání	
vydával).	Ale	už	dlouho	říkám,	že	jestli	jsme	na	prahu	nějaké	revoluce	
v	 obalovém	průmyslu,	 tak	půjde	o	 chytré	 obalové	materiály.	 Budou	
se	moci	nabíjet,	ponesou	v	sobě	 informace.	Například	budou	měnit	
barvu	podle	čerstvosti	potravin,	nebude	se	muset	pracovat	s	daty,	která	
nemusí	být	přesná.	Nebo	budou	běžné	obaly,	které	v	sobě	budou	mít	
GPS	kód	nebo	různé	čipy.	Inteligentní	materiály	a	z	nich	inteligentní	
obaly,	které	v	sobě	ponesou	informace	běžné	pro	dnešní	počítačový	
svět,	to	je,	myslím,	budoucnost	obalů.

A jak se za tu dobu změnilo vaše studio?

Zdá	 se	mi,	 že	 je	 to	pořád	 stejné.	Ale	 když	 se	podívám	do	našeho	
archivu,	 tak	 si	 uvědomím,	že	 jsme	na	začátku	ani	netušili,	 s	 jakými	
úžasnými	 novými	papíry,	 plasty,	 laky,	 barvami	a	především	novými	
technologiemi	budeme	pracovat!	Kvalita	je	ale	bohužel	většinou	spo-
jena	pouze	s	technologiemi.	Lidský	faktor,	vstup	ruky,	zručnosti,	je	čím	
dál	tím	vzácnější.	Je	to	vidět	i	u	soutěžních	obalů.	Mladí	jsou	dnes	na	
nové	technologie	zvyklí,	a	pokud	je	nemají	k	dispozici,	odrazí	se	to	
na	kvalitě	jejich	práce.

říká se, že obal prodává. Všiml jste si, že například z po-
hledu marketingu roste důležitost obalu?

Mě	 vždycky	 potěší,	 když	 tohle	 někdo	 řekne,	 myslí	 to	 upřímně	 a	 je	
o	tom	přesvědčený,	protože	si	to	samozřejmě	myslím	také.	Na	druhou	
stranu	si	myslím,	že	je	to	taková	fráze,	nad	kterou	se	jenom	tak	mávne	
rukou.	Všichni	přece	dobře	víme,	že	dnes	jsou	nejsilnější	marketingové	



výsledky	z	virtuálních	kontaktů	a	fyzická	stránka	prodeje	věci	často	vů-
bec	není	potřeba.	Většina	obchodů	se	uskutečňuje	přes	internet	a	obal	
přebírá	především	svou	druhou,	i	když	také	velice	důležitou	roli,	a	to	
ochrannou,	balený	předmět	se	nesmí	poškodit!	Obal,	který	prodává,	
funguje	jen	tam,	kde	si	kupující	také	podle	něj	vybírá,	kde	rozhoduje	
o	tom,	jestli	si	něco	koupí,	a	to	je	v	kamenném	obchodě.	Tam	je	kvalitní	
obal	nezastupitelný.

Před dvaceti lety jste byl de facto jediný, kdo u nás obalu 
opravdu rozuměl. Změnilo se to? Vyrostli za tu dobu něja-
cí další obaloví designéři?

Nikdy	 jsem	 se	 necítil	 být	 jediný,	 kdo	obalové	problematice	 rozumí,	
samozřejmě.	Faktem	ale	je,	že	tým	konstruktérů	ve	Středisku	obalové-
ho	inženýrství	v	Pražských	papírnách	v	době,	kdy	jsem	tam	od	roku	
1984	do	revoluce	pracoval,	byl	hodně	silný.	Mě	možná	víc	zajímala	
estetická	 stránka	obalů,	 tvary,	proporce.	V	 té	době	 jsme	navrhovali	
obaly	na	žiletky	i	piana,	včetně	grafické	úpravy,	tiskové	přípravy.	To,	
co	 jsme	 navrhovali,	 se	 následně	 v	 Pražských	papírnách	 i	 vyrábělo,	
často	ale	s	velkými	časovými	skluzy	a	technologickými	problémy.	Zá-
kazníci	z	toho	byli	nešťastní.	Vnitřně	jsem	se	rozhodl,	že	kdybych	se	
měl	tomuto	oboru	sám	nadále	věnovat,	měl	bych	to,	co	navrhnu,	umět	
také	 zrealizovat,	 nebo	 bych	 měl	 vědět,	 kde	 a	 jak	 se	 to	 dá	 vyrobit	
a	zákazníkovi	dodat	komplet	zakázku.	Dnes	samozřejmě	v	mnohém	
kooperuji	a	pracovní,	často	přátelské	kontakty,	které	jsme	si	dlouhodo-
bě	vytvořili,	považuji	za	zásadní.

Neznám	ve	svém	okolí	podobné	studio,	které	by	k	obalovému	desig-
nu	přistupovalo	podobně	komplexně,	od	navržení,	výběru	materiálu,	
konstrukce,	řešení	tisku	až	po	samotnou	výrobu,	případně	kompletaci.	
Je	to	vlastně	škoda,	tato	osamělost	mě	netěší,	nemám	příležitost	srov-
návat.

Myslím	 si,	 že	 vyrostlo	 hodně	 lidí,	 kteří	 se	 věnují	 papíru,	 ale	 trochu	
jinak,	například	váží,	ilustrují	a	vydávají	knížky,	nebo	se	věnují	spíše	
papírnickému	a	kancelářskému	sortimentu	zahrnující	bloky,	diáře,	se-
šity,	deníky.	Obdivuji	to.	Ale	v	čistě	obalovém	designu	nevím,	čekám,	
zatím	marně…

rozhodl jseM se, 
že kdybych se Měl 
toMuto oboru sáM 
nadále věnovat, 
Měl bych to, co 
navrhnu, uMět také 
zrealizovat, nebo 
bych Měl vědět, 
kde a jak se to dá 
vyrobit

 Jan	 Činčera	 is	 one	 of	 the	 most	 prominent	 packaging	 de-
signers	 in	 the	Czech	Republic.	He	graduated	 from	 the	High	School	
of	Graphic	Arts,	majoring	in	the	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	working	on	an	authorial	paper	and	a	book.	In	
1994	he	founded	Studio	Činčera	with	his	wife	Zora,	which	they	have	
been	running	together	until	today.

	 John	Paul	II.,	French	President	Jacques	Chirac,	Queen	Eliza-
beth	II.	and	more,	have	all	received	souvenirs	and	gifts	from	state	visits	
in	packages	from	Studio	Činčera.	In	addition	to	commercial	contracts,	
the	 studio	 produces	 packages	 for	 products	 of	 significant	Czech	 de-
signers:	 Jiří	 Pelcl,	Rony	Plesl,	Olgoj	Chorchoj	 studio,	Eva	Eisler	and	
many	others.	Studio	Činčera	is	unique	in	that	in	addition	to	packaging	
design	it	also	implements	the	production	of	designed	products.	Some	
of	the	studio’s	projects	balance	on	the	edge	of	design	and	free	art.

young Package is 20 years old. Has the approach to pac-
kaging production changed somehow over that time? Is 
packaging design different today?

Packaging	has	not	changed	much	outwardly.	What	has	changed	sig-
nificantly	is	actually	the	whole	environment	around	the	production	of	
packaging.	Thanks	to	the	economic	situation	everybody	wants	to	save	
money,	which	means	that	the	materials	must	be	as	cheap	as	possible,	
and	this	obviously	affects	quality.	Deterioration	in	the	quality	of	the	ma-
terial	affects	the	production	of	packaging	itself,	that	is	pretty	obvious.

But	on	the	other	hand,	technologies	that	are	used	in	the	manufacture	of	
packaging	have	advanced	unbelievably.	Today,	all	printers	and	card-
board	converters	must	have	top-notch	equipment	to	survive.	Varnishes,	
foils,	embossing,	etc.	are	common	in	packaging	today.	What	formerly	
was	a	luxury,	is	now	an	ubiquitous	necessity.	The	end	product	is	cat-
ching	up	with	the	fact	that	devices	are	able	to	print,	punch,	or	carve	
a	series	of	small	packages	of	high	quality.

Packaging only sells 
when the buyer

decides it works. 
in a shoP, quality 

Packaging is
irrePlaceable



your studio has practised for 20 years, how have the 
customers changed over that time?

I	founded	the	studio	with	my	wife	in	1994,	so	it	is	over	twenty	years	
old.	When	we	started,	customers	wanted	something	special	and	they	
were	not	worried	about	the	cost.	Then	it	changed	at	some	point	and	
customers	who	 only	wanted	 something	 cheap	 started	 to	 visit	 us.	 To	
some	 extent	 this	 continues	 today.	 But	 thanks	 to	 wealthy	 companies	
which	are	trying	to	act	creatively,	we	are	able	to	work	again	in	a	way	
that	 is	not	only	about	price	but	also	about	good	and	 interesting	de-
signs.	However,	deadlines	are	often	the	reality,	unfortunately.

And how has your studio changed during that time?

I	do	not	think	we	have	changed	dramatically.	It	seems	to	me	that	it’s	still	
the	same.	But	when	I	look	into	our	archives,	I	realise	that	in	the	begi-
nning	we	had	no	idea	that	we	would	work	with	such	amazing	new	
papers,	plastics,	varnishes,	paints,	and	particularly	new	technologies!	
The	 things	 that	we	do	 today	are	more	demanding	 in	 production,	 it	
applies	universally.	But	unfortunately	quality	is	usually	only	associated	
with	technology.	The	human	factor,	hand	input	and	skills,	are	increa-
singly	rare.	This	can	be	seen	even	in	 the	competition	entries.	Young	
people	are	accustomed	to	new	technologies	now,	and	if	these	are	not	
available,	it	will	be	reflected	in	the	quality	of	their	works.

It is said that packaging sells, have you noticed, for exam-
ple, the importance of marketing in packaging increasing?

I’m	 always	 pleased	when	 someone	 says	 this,	 he	means	 it	 sincerely	
and	 he	 is	 convinced	 of	 this	 fact,	 and	 I	 agree,	 too.	 But	 I	 also	 think	
it’s	a	phrase	that	 is	not	 fully	developed.	We	all	know	that	 today	the	
most	powerful	marketing	 results	are	 from	virtual	 contacts,	and	often	
the	physical	aspect	of	selling	things	is	not	needed	at	all.	Most	business	
is	done	on	 the	 Internet	and	packaging	 takes	second	place,	but	also	
a	 very	 important	 role,	 and	 that	 is	 protection.	 A	 wrapped	 object	 is	
not	supposed	 to	be	damaged!	Packaging	only	sells	when	 the	buyer	
decides	it	works.	In	a	shop,	quality	packaging	is	irreplaceable.

Twenty years ago, you were the only one who understood 
packaging in our country. Has the situation changed? 
Have any other packaging designers appeared?

internally, i decided 
that if i was to 
continue in this 
field, i should be 
able to realize My 
own designs, or at 
least i should know 
where and how they 
could be Produced

I	have	never	felt	I	am	the	only	one	who	understands	the	problems	of	
packaging,	of	course.	But	the	fact	is	that	the	design	team	at	the	Pac-
kage	Engineering	Center	of	Prague	Paper	Mills	was	very	strong	when	
I	joined	them	in	1984.	I	was	maybe	more	interested	in	the	aesthetic	
aspect	of	a	package,	shapes	and	proportions.	At	that	time	we	were	
designing	packages	 for	razor	blades	and	pianos,	 including	graphic	
design,	pre-press.	What	we	designed	was	also	manufactured	at	Pra-
gue	Paper	Mills,	but	often	with	 large	 time	delays	and	 technological	
problems.	Customers	were	unhappy.	Internally,	I	decided	that	if	I	was	
to	continue	in	this	field,	I	should	be	able	to	realize	my	own	designs,	
or	at	least	I	should	know	where	and	how	they	could	be	produced	and	
delivered,	to	complete	a	customer	order.	Today,	of	course	I	cooperate	
and	 work	 in	 many	 ways	 and	 I	 consider	 the	 professional	 and	 often	
friendly	contacts	which	we	have	developed	over	a	long	period	of	time	
crucial!

I	do	not	 know	of	a	 similar	 studio	 in	our	area	 that	 treats	packaging	
design	similarly	and	so	comprehensively,	from	design,	material	selec-
tion,	 construction,	 printing	 solutions,	 to	 manufacture	 and	 assembly.	
It’s	actually	a	 shame,	 this	 loneliness	does	not	please	me,	 I	 have	no	
opportunity	to	compare.

I	think	a	lot	of	people	have	appeared	who	are	engaged	in	paper,	but	
alternatively,	for	example,	they	weigh,	illustrate	and	publish	books	or	
they	are	devoted	to	paper-producing	and	office	assortments	including	
pads,	notepads,	notebooks,	diaries,	 I	admire	 it.	But	 for	pure	packa-
ging	design,	I	do	not	know	of	anyone,	I	am	still	waiting	in	vain…

Design:	Jan	Činčera



	 Honorovaná	stáž	v	Inovačním	centru	je	vedle	peněžité	odmě-
ny	další	cenou,	kterou	společnost	Model	Obaly	uděluje	jednomu	z	vý-
herců	soutěže	Mladý	obal.	Praxe,	kterou	zde	mohou	studenti	během	
několikatýdenního	 pobytu	 získat,	 je	 pro	 jejich	 profesní	 budoucnost	
více	než	zajímavá.	Moderně	vybavené	pracoviště	disponuje	nejnověj-
šími	technologiemi	a	o	stážisty	se	zde	starají	opravdoví	profesionálové	
z	oboru	obalového	designérství.

	 Inovační	centrum	otevřela	česká	pobočka	společnosti	Model	
Obaly	v	roce	2012.	Do	specializovaného	pracoviště	v	severomorav-
ské	Opavě	soustředila	veškeré	své	know-how	z	oblasti	výroby	a	vývoje	
obalů.	Tým	Inovačního	centra	tvoří	profesionální	grafičtí	i	konstrukční	
designéři,	ale	také	externí	kreativci.	Stálý	tým	pravidelně	doplňují	mla-
dými	talenty	z	řad	začínajících	designérů	nebo	studentů.

	 Cílem	 Inovačního	 centra	 je	 od	 prvopočátku	 vývoj	 nových	
i	inovace	stávajících	konstrukčních	řešení	pro	stálé	i	nové	zákazníky.	
Důraz	je	kladen	na	vyhledávání	nových	přístupů	v	obalovém	průmyslu	
a	zvyšování	úrovně	tvarového	a	grafického	designu.	Tyto	cíle	nepřispí-
vají	pouze	k	estetické	a	technologické	kultivaci	obalů,	ale	jsou	přede-
vším	efektivní	zbraní,	která	společnost	Model	Obaly	a.s.	odlišuje	od	
konkurence.

	 Není	to	totiž	tak	dlouho,	co	byly	obchody	plné	různorodého	
zboží	v	téměř	identických	obalech,	lišily	se	od	sebe	především	v	rovině	
grafiky,	zatímco	jejich	tvary	zůstávaly	stranou.	A	tak	se	funkční	a	es-
tetická	inovace	tvarů	obalů	stala	v	současné	době	skvělým	způsobem,	
jak	dát	značce	nezaměnitelnou	tvář	a	přidanou	hodnotu	i	příležitost,	
jak	ji	efektivním	designem	odlišit	od	ostatních	značek.

	 Tento	fakt	zaznamenal	ve	firmě	Model	Obaly	poměrně	veliký	
posun	v	orientaci	na	klienta	a	jeho	potřeby.	Vzniklo	Inovační	centrum,	
kde	designéři	každý	měsíc	pracují	na	společném	zadání	pro	skupinu	
firem	z	konkrétního	průmyslového	odvětví.	Výsledky	své	práce	prezen-
tují	přímo	koncovým	zákazníkům,	kteří	tak	mohou	ocenit,	že	jim	firma	
Model	Obaly	dokáže	obal	nejen	vyrobit,	ale	v	procesu	vývoje	obalové	
řešení	nahradit	případné	externími	vstupy	designových	studií	a	jiných	
specializovaných	pracovišť.	Navíc	díky	přímému	a	blízkému	napojení	
Inovačního	centra	na	výrobu	obalů	je	spolupráce	i	uplatnění	inovací	
snazší.

cíleM inovačního 
centra je vývoj 
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Realizace	Michala	Marka	na	stáži	
v	Inovačním	centru	/	Design	by	

Michal	Marko	during	the	intership	
at	the	Innovation	Centre	at	Model	

Obaly

	 Michal	Marko,	vítěz	19.ročníku	soutěže	Mladý	obal,	praco-
val	v	rámci	své	stáže	na	tvorbě	návrhu	propagačního	objektu,	kterým	
by	se	mohla	společnost	Model	Obaly	prezentovat	na	veletrzích.	Své	
pětitýdenní	působení	v	Inovačním	centru	považuje	za	nejhodnotnější	
cenu	soutěže	a	jako	velmi	cenou	devizu	vidí	 i	možnost	být	nablízku	
celému	výrobnímu	procesu	zpracování	vlnité,	kašírované	i	hladké	le-
penky.	I	taková	zkušenost	otvírá	nově	designérům	cestu	k	pochopení	
chování	materiálů,	se	kterými	se	budou	dále	setkávat	ve	svém	profes-
ním	životě.

	 As	well	as	a	financial	reward,	a	paid	internship	at	the	Innova-
tive	Centre	is	another	prize	awarded	to	one	of	the	winners	of	the	Young	
Package	competition	by	Model	Obaly	company.	The	experience	that	
students	can	gain	over	several	weeks	there	is	more	than	interesting	for	
their	professional	 future.	 The	modern	equipped	centre	has	 the	 latest	
technology	and	trainees	are	mentored	by	real	professionals	in	the	field	
of	packaging	design.

	 The	Innovation	Centre	was	opened	by	a	Czech	subsidiary	of	
Model	Obaly	in	2012.	It	centralised	all	its	know-how	in	the	manufactu-
re	and	development	of	packaging	within	a	specialized	department	in	
Opava.	The	 Innovation	Centre	 team	consists	of	professional	graphic	
and	 product	 designers,	 but	 also	 external	 creatives.	 The	 permanent	
team	is	supplemented	by	the	talents	of	young	designers	and	students	
regularly.

	 From	the	beginning,	the	Innovation	Centre	has	been	involved	
in	the	development	of	new	and	adaptive	solutions	for	both	existing	and	
new	 customers.	 Emphasis	 is	 placed	 on	 identifying	 new	approaches	
in	the	packaging	industry	and	enhancing	shape	and	graphic	design.	
These	objectives	do	not	only	contribute	to	the	aesthetic	and	technolo-
gical	cultivation	of	packages,	but	they	are	particularly	effective	skills,	
which	distinguish	Model	Obaly	from	the	competition.

	 It	 is	 not	 so	 long	 since	 shops	 were	 full	 of	 diverse	 products	
in	 nearly	 identical	 packages,	 only	differing	 from	each	other	 in	gra-
phics,	while	their	shapes	were	left	untouched.	So	today,	functional	and	
aesthetic	forms	and	innovation	of	packages	have	become	a	great	way	
to	give	a	brand	a	distinctive	face,	added	value	and	the	opportunity	to	
be	dfferent	from	other	brands.
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	 Model	Obaly	recognised	this	relatively	huge	shift	in	orientati-
on	towards	the	client	and	their	needs.	It	created	the	Innovation	Centre,	
where	designers	work	on	a	collective	task	for	a	group	of	companies	
from	a	specific	industry	every	month.	They	present	the	results	of	their	
work	directly	to	consumers,	who	see	that	Model	Obaly	is	able	to	pro-
duce	not	only	packages,	but	in	the	process	of	developing	a	package	
solution,	they	can	replace	any	external	inputs	from	design	studios	or	
other	specialized	departments.	Moreover,	thanks	to	the	direct	and	clo-
se	connection	of	the	Innovation	Centre	to	packaging	production,	the	
cooperation	and	the	application	of	innovations	are	easier.

	 For	example,	Michal	Marko,	winner	of	the	19th	year	of	the	
Young	Package	competition,	worked	on	drafting	promotional	objects	
during	his	internship,	which	allowed	Model	Obaly	to	present	them	at	
trade	fairs.	He	consideres	his	five-week	time	at	the	Innovation	Centre	
as	the	most	valuable	prize	of	the	Young	Package	competition	and	he	
sees	the	opportunity	to	be	close	to	the	entire	production	process	a	very	
valuable	asset.	Such	an	experience	opens	up	new	ways	for	designers	
to	understand	the	behavior	of	the	materials	which	they	will	continue	to	
meet	in	their	professional	lives.
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	 V	době	studií	prošel	Lukáš	Brza	několika	zahraničními	i	do-
mácími	stážemi	a	sám	říká,	že	pro	budoucí	praxi	designéra	je	to	určitě	
to	nejpřínosnější.	V	roce	2008	působil	jako	stážista	ve	studiu	známého	
dánského	designéra	Jacob	Jensen	Design,	který	byl	designérem,	který	
stál	 u	 zrodu	 značky	 Bang	 and	 Olufsen.	 Rok	 poté	 následovaly	 zku-
šenosti	v	mezinárodní	firmě	zaměřené	na	obal	Cocoon	Group,	poté	
v	 holandském	 studiu	 Flex	 the	 InnovationLab	 a	 v	 současnosti	 působí	
v	LEGO	Group.

Jak ses dostal k obalovému designu?

Po	ukončení	vysoké	školy	jsem	hledal	příležitosti	v	různých	oblastech	
designu.	 Chtěl	 jsem	 najít	 víc	 technický	 přístup	 zaměřený	 také	 na	
zákazníka	a	 na	 trh.	Obalový	design	 spolu	 s	 designem	výrobků	mě	
obzvlášť	zaujal,	a	to	pro	svou	dynamiku	a	společné	propojení.

Prošel jsi mnoha studii a firmami, jaká pracovní zkušenost 
byla pro tebe nejpřínosnější?

Upřímně	doporučuji	 jakoukoli	příležitost	pracovat	a	hlavně	 studovat	
v	zahraničí.	Mně	třeba	výrazně	rozšířila	rozhledy	účast	ve	studijním	
programu	Erasmus	na	dánské	univerzitě.	Tato	zkušenost	doplnila	moje	
dosavadní	designérské	schopnosti	o	hlubší	zaměření	na	cílovou	skupi-
nu,	větší	orientaci	na	zákazníka,	marketing	a	inovace	v	designu.	Čes-
ká	škola	mě	naučila	hodně	o	estetice,	výrobních	metodách	a	softwaru.	
Jsem	rád	za	obě	zkušenosti,	protože	se	vzájemně	skvěle	doplňují.

Jaká jsou při navrhování obalů kritéria? Liší se od na-
vrhování jiných výstupů v grafickém nebo produktovém 
designu?

Z	mého	pohledu	jde	o	kombinaci	obou.	Dobrý	obalový	designér	musí	
vzít	v	úvahu	grafický	design/layout,	který	použije	na	obalu,	ale	i	pro-
duktový	design	z	hlediska	výrobních	technologií,	uživatelského	využití	
a	brandingu.	To	vše	by	mělo	být	propojeno,	aby	byly	podpořeny	vizu-
ální	vzhled	značky	a	její	hodnoty.

Jak probíhá vznik nového obalu u vás ve firmě? Jak bys 
popsal celý proces od zadání až po expedici?

V	 LEGO	 Group	 je	 celý	 proces	 velmi	 dobře	 strukturovaný.	 Obaloví	
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designéři	vedou	prvotní	fázi,	která	začíná	stručným	nástřelem	a	pokra-
čuje	řadou	skic,	3D	modelů,	maketami,	analýzou	trhu,	uživatelských	
testů	apod.	V	pruběhu	projektu	zapojujeme	další	zúčastněné	strany;	
potřebujeme	jejich	zpětnou	vazbu,	která	 je	zapotřebí	k	dokonalému	
doladění	konceptu.	Druhá	 fáze	 je	v	 rukou	obalových	 inženýrů,	kteří	
dokončí	 výkresy,	provedou	obalové	 testy	nebo	 jednají	 s	dodavateli.	
Obaloví	designéři	jsou	celou	dobu	u	toho	a	sledují	proces	až	po	jeho	
dokončení.

Jak velkou volnost ti poskytuje firma LEGO? V čem jsou 
zadání jiná než například v Cocoonu?

Především	mě	povzbuzuje	k	inovacím	a	k	hledání	nových	tvarů,	materi-
álů,	možností	a	technologií.	Zadání	v	LEGO	Group	jsou	podobná	těm	
v	Cocoonu,	ale	pochopitelně	jsou	více	zaměřena	na	trh	s	hračkami,	
a	tedy	i	na	zkušenost	s	hrou	a	hraním	si.

Splnilo to tvoje očekávání? Proč jsi chtěl jít do LEGO a jak 
jsi se tam dostal?

Nejen	 splnilo,	 dokonce	 překonalo.	 U	 předchozích	 zaměstnavatelů	
jsem	byl	 zapojen	hlavně	do	počátečního	 vývoje:	 vymýšlení	 nápadů	
a	inovací	pro	klienty.	Někdy	se	stalo,	že	po	těchto	prvních	konzulta-
cích	jsem	ztratil	o	projektu	přehled.	Z	toho	důvodu	jsem	chtěl	vyzkoušet	
firmu,	kde	bych	byl	součástí	vývoje	od	prvního	náčrtu	až	po	uvedení	
na	trh.	Společnost	LEGO	mi	poskytla	tuto	příležitost	a	já	jí	velmi	rád	
přijal.

Jakou kolekci považuješ v LEGO za aktuálně nejzdařilejší?

Upřímně	mohu	říct,	že	všechny	jsou	úžasné!	Ale	tím,	že	jsem	osobně	
zapojen	 do	 inovací,	 si	 opravdu	 užívám	 novinku	 LEGO	 Dimension,	
která	propojuje	fyzickou	a	digitální	hru.	Navíc	je	zabalená	v	obalu,	
který	jsem	pomáhal	vytvořit,	což	jen	přidává	na	mém	nadšení	z	tohoto	
produktu.

Jak se v takové velké firmě ohlídá to, aby byl obal inova-
tivní, ale zároveň byl z marketingového hlediska úspěš-
ný?

Marketingová	část	je	velmi	důležitá,	protože	první	věc,	kterou	zákaz-

LEGO	Dimensions

ník	zaregistruje	v	uličce	s	Legem,	je	obal.	Abychom	nepropásli	inovace	
v	marketingu,	provádíme	analýzu	trhu,	klientů	a	spotřebitelů	a	mezitím	
sledujeme	nastupující	trendy,	které	pak	používáme	v	našich	návrzích.

Co všechno musí obal podle tebe splňovat?

Je	mnoho	 věcí,	 které	musí	dobrý	obal	 splňovat.	Musí	 reprezentovat	
značku	a	taky	produkt,	který	je	uvnitř.	Dále	musí	plnit	potřeby,	které	se	
po	dobu	životnosti	obalu	mění.	Ve	zkratce:	efektivní	výrobu,	logistiku,	
balení,	 skladování,	 viditelnost	na	polici,	důležitá	 je	 interakce	 se	zá-
kazníkem	a	po	nákupu	životnost	obalu,	tj.	jeho	opětovná	použitelnost	
a	recyklovatelnost.

Co bys doporučil budoucím obalovým designérům do je-
jich praxe?

Doporučuji	využít	všechny	dostupné	možnosti	v	průběhu	jejich	studia,	
jako	je	soutěž	Mladý	obal,	zahraniční	i	domácí	stáže,	studium	v	za-
hraničí…	nebát	se	žádné	výzvy!	Ty	vás	naučí	nejvíce.

	 During	his	studies	Lukáš	Brza	had	many	interships	across	the	
Czech	 republic	and	also	abroad,	and	as	he	 says	 this	was	 the	best	
benefit	 for	 his	 future.	 In	2008	he	was	as	an	 intern	 in	 the	 studio	of	
famous	Danish	designer	Jacob	Jensen	Design.	A	year	after	came	he	
was	at	Cocoon	Group,	the	international	package	design	company	in	
Holland,	then	Studio	Flex	the	Innovation	Lab.	Now	he	works	for	LEGO	
Group.
	
How did you get into packaging design?

After	finishing	my	university	studies,	I	was	searching	for	opportunities	
in	different	design	fields.	I	was	looking	for	a	more	technical	approach	
that	 incorporated	 customer	 and	 market	 focus.	 Packaging	 design	 to-
gether	with	product	design	particularly	intrigued	me	because	of	their	
dynamic	and	collaborative	environments.

you have worked with many design studios and compa-
nies, which working experience was the most valuable 
for your future?

The	 international	 experiences	 were	 the	 most	 valuable	 ones	 for	 me.	
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I	would	strongly	recommend	any	opportunity	to	work,	and	especially	
study,	abroad.	One	of	 the	crucial	eye	opening	experiences	was	 the	
Erasmus	program	 I	attended	at	a	Danish	University.	This	experience	
complemented	my	design	skills	with	more	in-depth	practice	with	target	
groups,	customer	orientation,	marketing	and	innovation	in	design.	On	
the	 other	 hand	 the	 Czech	 Design	 University	 taught	 me	 a	 lot	 about	
aesthetic	design,	manufacturing	methods	and	software	skills.	I	am	glad	
for	both	of	these	experiences	because	they	very	much	complemented	
each	other.

What are the criteria for packaging design? Do they di-
ffer from other fields such as graphic design or product 
design?

From	my	perspective,	 it	 is	 a	 combination	of	 these	 two	fields.	 To	be	
a	good	packaging	designer	you	need	to	take	into	consideration	the	
graphic	design/layout	that	will	be	applied	to	the	package,	and	also	
product	 design,	 in	 terms	 of	 manufacturing	 technologies,	 consumer	
usage	and	branding;	it	all	has	to	interlink	and	support	the	visual	appe-
arance	of	the	brand.

How is a new package created at your company? How 
would you describe the process from the brief to expedi-
tion?

At	 LEGO	Group,	 the	process	 is	 very	well	 structured.	 Packaging	de-
signers	lead	the	Portfolio	phase	(P-phase)	that	starts	with	the	brief	and	
kick	off	and	continues	with	first	round	sketches,	3D,	mockup,	market	
analysis,	user	tests	etc.	Various	stakeholders	then	need	to	be	involved	
and	their	feedback	will	be	taken	into	consideration	and	carefully	addre-
ssed.	The	second	part	is	M	phase	(Maturing	phase)	where	packaging	
engineers	will	take	over	the	process	and	finalise	the	drawings,	create	
packing	tests,	liaise	with	suppliers	etc.,	while	packaging	designers	are	
still	on-site	following	the	process	until	completion.

How much freedom does Lego give you? How do the 
briefs differ compared to briefs at Cocoon, for example?

I	am	encouraged	to	innovate	and	look	into	new	shapes,	new	materials,	
new	possibilities	and	technologies.	The	briefs	at	the	LEGO	Group	are	
similar	to	briefs	at	Cocoon,	but	naturally	the	briefs	at	the	LEGO	Group	
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are	more	focused	on	the	toy	market	and	hence	play	experiences.

Does it fulfill your expectations? Why did you want to go 
to LEGO and how did you get there?

It	has	 fulfilled	my	expectations,	and	beyond!	 In	 the	previous	compa-
nies,	 I	 was	 involved	 mainly	 during	 front	 development,	 giving	 ideas	
and	 innovation	 to	 clients.	Yet,	 it	 sometimes	happened	 that	after	 this	
round	of	consulting,	I	 lost	sight	of	the	projects.	That	is	why	I	wanted	
to	experience	an	 in-house	design	agency	where	 I	would	be	part	of	
the	development	from	the	initial	sketch	until	the	launch	on	the	market.	
The	LEGO	Group	offered	me	this	opportunity	and	I	was	very	happy	
to	accept	it.

Which Lego collection would you consider as the most su-
ccessful?

I	can	honestly	say	that	all	of	them	are	amazing!	But	as	I	am	personally	
interested	in	innovation	I	really	enjoy	new	LEGO	Dimension	that	inte-
grates	physical	play	with	digital	play.	Being	packed	in	a	packaging	
design	I	helped	develop,	of	course	adds	to	my	excitement	around	this	
specific	product.

In such a large company, how can you make sure that 
the packaging will be innovative and also successful from 
a marketing perspective?

The	marketing	part	 is	 very	 important	because	 the	first	 thing	 that	 the	
customer	notices	 in	 the	 LEGO	aisle	 is	 the	packaging	 that	 represents	
LEGO	sets.	To	successfully	manage	innovation	in	marketing	we	conduct	
tests,	market	analysis,	client	and	consumer	analysis,	whilst	also	looking	
into	the	future	for	new	upcoming	trends	and	trying	to	implement	them	
into	our	designs.

What would you recommend future packaging designers 
experience?

I	would	recommend	they	use	all	the	available	opportunities	during	their	
studies,	such	as	competitions	like	Young	Package,	internships	domes-
tic	and	abroad,	study	abroad	and	don’t	be	afraid	of	any	challenge.	
When	you	take	a	challenge	you	learn	the	most!
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	 Pokud	 se	 zaměříme	 na	 způsob,	 jakým	 obaly	 komunikují	 –	
tedy	na	to,	jak	prodávají	zprávy	či	poselství,	jak	přesvědčivé	mohou	
být	postranní	texty	a	ilustrace	nebo	zadní	strany	obalů,	vidíme	malý	
nebo	žádný	pokrok,	a	to	z	těchto	důvodů:

1.	Společnosti	jsou	příliš	vázané	pravidly.
2.	Mladí	brand	manažeři	mají	potíže	porozumět	heslu	„méně	je	více“.
3.	Obaloví	designéři	nejsou	příliš	zdatní	v	typografii.
4.	Nepracujeme	postupně	směrem	k	řešení	a	tím	pádem	pouze	plníme	
obal	informacemi.
5.	 Designéři	 a	 brand	manažeři	 nemyslí	 na	 „celkovou	 komunikaci“,	
tedy	jak	maximalizovat	komunikaci	podle	druhu	média.
6.	Používáme	příliš	mnoho	informací	a	příliš	málo	komunikace.
7.	Většina	designérů	zapomíná	na	prodejní	roli	obalu,	tedy	jak	maxi-
malizovat	RTB	(důvod	věřit)	nebo	USP	(jedinečnou	nabídku).
8.	Brand	manažeři	nevěří	v	neustálé	změny,	aby	zůstali	 top-of-mind	
(aby	nesešli	z	mysli).
9.	Nedostatečně	prozkoumáváme	obchody.	Měli	bychom	se	učit	i	od	
jiných	kategorií	výrobků.
10.	Brand	manažeři	se	zdají	být	příliš	vázáni	na	to,	co	říkají	jejich	
právní	kolegové,	aniž	by	se	zeptali	na	výklad	právních	předpisů.

Některé	z	výše	uvedených	bodů	potřebují	několik	vysvětlení:

	 Co	se	myslí	 tím,	že	jsou	společnosti	příliš	vázané	pravidly?	
Společnosti	zaměřené	na	spotřební	zboží	se	na	slovo	řídí	směrnicemi	
a	osvědčenými	postupy,	a	zapomínají,	že	hlavní	zásada	je	dělat	věci	
lépe,	tj.	zlepšovat.	Navíc	většina	směrnic	je	příliš	komplikovaná,	a	tím	
omezuje	veškerou	kreativitu.

	 Žijeme	ve	světě	zahlceném	informacemi	a	mladí	brand	ma-
nažeři	nemají	dostatek	zkušeností	soustředit	se	v	jednotlivých	médiích	
na	 to	podstatné.	 „To	podstatné“	na	obalu	může	být	 vkusný	a	 líbivý	
vzhled	POS	(reklamní	materiály	využívané	v	místě	prodeje)	materiálů,	
může	 to	 být	 prodejní	 text,	 ale	 i	 reklama	 nebo	 značka.	 V	 současné	
době	existuje	tendence,	aby	se	vše	na	obalu	dalo	duplikovat	i	v	jiných	
médiích.

	 Pokud	 jde	 o	 čitelnost,	 existují	 tři	 důvody	 pro	 optimalizaci	
typografie.	Skvělá	typografie	vzbuzuje	zájem,	je	snadno	čitelná	a	ne-
nuceně	zdůrazňuje,	co	je	důležité	a	užitečné.	Pochybuji,	že	obaloví	
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designéři	takto	uvažují,	protože	většina	zadních	stran	je	nudná	a	ob-
tížné	čitelná.

	 Netvoříme	žádné	rozdíly	mezi	čistou	informací,	která	nemusí	
nutně	prodávat,	a	komunikací,	která	prodej	zahrnuje,	a	tím	je	vlivná.	
Chcete-li	 být	 top-of-mind,	 upoutávat	 pozornost	 a	 vynikat,	 musíte	 ve	
svém	design	 tu	a	 tam	něco	změnit.	Například	Toblerone	to	 tak	dělá	
neustále.	Stejně	tak	Google!	Tři	ilustrace	níže	dokazují,	co	špatného	
se	přihodilo…	Může	to	opravdu	být	horší?

	 V	neposlední	řadě,	obalový	design	ještě	není	ve	firmách	po-
važován	za	stejně	důležitý	jako	reklama	a	výuka	obalové	komunikace	
je	stále	ještě	v	plenkách.	Doufám,	že	mé	webové	stránky	www.packa-
gingsense.com	a	moje	knihy	pomůžou!

Článek byl zveřejněn s povolením pana Larse Wallnetina. Převzato ze stránek: 

packagingsense.com

	 If	 we	 look	 at	 the	 way	 packages	 communicate,	 i.e.	 which	
selling	messages	one	can	find	or	how	convincing	the	back	and	side	
panel	texts	and	illustrations	are,	we	see	little	or	no	progress	and	this	is	
due	to	the	following	ten	reasons:

1.	The	companies	are	too	much	rule-bound;
2.	Young	brand	managers	have	difficulties	to	understand	that	„less	is	
more“;
3.	Package	designers	are	not	particularly	good	at	typography;
4.	We	do	not	work	step	wise	towards	a	solution	and	therefore	just	fill	
the	pack	with	information;
5.	Designers	and	brandmanagers	do	not	think	„total	communication“,	
i.e.	maximize	communication	according	to	the	various	media	used;
6.	We	have	too	much	information	and	too	little	communication;
7.	Most	designers	forget	the	selling	role	of	packages,	i.e.	how	to	ma-
ximize	the	RTB	(Reason	to	believe)	or	USP	(Unique	Selling	Proposition);
8.	Brand	managers	do	not	believe	in	constant	change	in	order	to	stay	
top-of-mind;
9.	Do	we	store-check	enough?	 I	doubt	 it.	We	must	 learn	 from	other	
product	categories;
10. Brand	managers	seem	too	much	bound	to	what	their	legal	collea-
gues	say	without	questioning	the	interpretation	of	the	legislation.



Some	of	the	above	points	need	a	few	explanations:

	 What	do	I	mean	by	„rule-bound“?	I	feel	that	FMCG	compa-
nies	follow	guidelines	and	best	practice	by	the	 letter	and	forget	 that	
a	guideline	is	a	guide	to	do	better,	 i.e.	improve.	Further	more,	most	
guidelines	are	too	elaborate	and	thus	limit	creativity.

	 We	are	in	a	world	of	over-information	and	the	young	brand	
managers	have	not	enough	experience	to	concentrate	on	the	essential	
in	each	media.	The	essential	on	the	pack	can	be	appetite	appeal,	on	
POS	(point	of	sale)	material,	it	can	be	a	selling	text	and	in	advertising,	
it	can	be	the	brand.	Today,	there	is	a	tendency	to	put	everything	on	the	
pack	and	then	duplicate	it	in	other	media.

	 When	 it	 comes	 to	 readability,	 there	 are	 three	 reasons	 for	
optimizing	the	typogaphy.	Great	typography	creates	interest,	it	makes	
reading	easy	and	it	has	a	layout	that	highlights	what	is	important	and	
useful.	I	doubt	package	designers	see	it	that	way,	as	many	back	panels	
are	very	boring	and	difficult	to	read!

	 We	do	not	make	any	difference	between	pure	 information	
that	does	not	necessarily	sell	and	communication	that	involves	and	thus	
has	an	impact.

	 To	be	 top-of-mind,	 to	be	noticed,	 to	stand	out,	you	have	 to	
now	and	then	change	something	in	your	design.	Toblerone,	for	instan-
ce,	does	it	constantly	and	so	does	Google!

The Article was presented with permission of pages Lars Wallentin. Originaly 

published on: packagingsense.com
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31 zeMí
31 countries

albánie / albania

rakousko / austria

ázerbájdžán / azerbaidjan

bělorusko / belarus

kongo / congo

česká rePublika / czech rePublic

dánsko / denMark

gruzie / georgia

řecko / greece

grenada / grenada

Maďarsko / hungary

indie / india

indonésie / indonesia

írán / iran

kyrgyzstán / kyrgyzstan

libanon / lebanon

Mexiko / Mexico

holandsko / the netherlands

nový zéland / new zealand

nigerie / nigeria

filiPíny / the PhiliPPines

Polsko / Poland

rusko / russian federation

srbsko / serbia

slovensko / slovak rePublic

slovinsko / slovenia

taiwan / tchai-wan

ukrajina / ukraine

usa / united states of aMerica

uzbekistán / uzbekistan

ziMbabwe / ziMbabwe

	 Soutěž	pro	mladé	designéry	se	letos	vyhlašuje	již	po	dvacá-
té,	což	je	příležitost	pro	srovnání	a	ohlédnutí.	Spolu	s	mnoha	tématy	
se	průběžně	střídaly	i	země	a	národnosti	mladých	návrhářů,	kteří	se	
do	soutěže	hlásili	a	dominovali	mezi	vítězi.	Jsme	rádi,	že	počet	soutě-
žících	je	stále	obrovský,	kvalita	na	vysoké	úrovni	a	porota	má	z	čeho	
vybírat.	 Při	 prohlížení	 sedmi	 set	 došlých	 návrhů	 jsme	 sami	 zažívali	
pocit	 podobný	 rozbalování	 narozeninového	dárku.	 V	 rámci	 zadání	
„Všechno	nejlepší“	jsme	očekávali	výroční	edice	nebo	rafinovaně	za-
balené	dárky.	Soutěžící	ale	úvahy	o	narozeninovém	obalu	směřovali	
jinam.	Jubilejní	balení	zápalek	se	změní	na	dort	se	svíčkami,	po	roz-
balení	výroční	edice	slivovice	si	můžete	zahrát	karty	nebo	si	svůj	dárek	
sami	složíte.	Narozeninový	dárek	není	pouze	hezky	zabalená	věc,	ale	
v	mnoha	návrzích	přináší	překvapivý	zážitek,	něco	navíc.

	 Tento	rok	jsme	také	poprvé	uspořádali	hlasování	veřejnosti,	
padesát	nejlepších	prací	bylo	odhaleno	ještě	před	slavnostním	veče-
rem.	Je	skvělé	pozorovat,	jak	se	studenti	navzájem	podporují	a	pozi-
tivně	komentují	své	obaly.	Pro	nás	 je	 to	zpětná	vazba,	že	pořádání	
soutěže	má	smysl,	a	jak	nám	potvrdili	někteří	z	předchozích	výherců,	
umístění	je	pro	ně	dobrou	motivací	k	další	práci.

	 The	 competition	 for	 young	 designers,	 announced	 for	 the	
twentieth	time	this	year,	is	an	opportunity	for	comparison	and	looking	
back.	Over	the	years,	the	topics,	countries	and	nationalities	of	the	com-
petition	have	varied.	We	are	pleased	that	the	number	of	competitors	is	
still	high,	the	quality	of	the	work	the	jury	has	to	choose	from	is	of	a	high	
level.	When	we	were	looking	through	the	seven	hundred	entries,	we	
experienced	a	feeling	like	that	of	unwrapping	birthday	presents.	With	
the	„Happy	Birthday“	theme,	we	expected	annual	editions	or	artfully	
wrapped	presents.	However,	competitors	presented	reflections	of	the	
birthday	package	in	other	ways.	A	pack	of	matches	turns	into	a	cake	
with	 candles,	after	 unpacking	 the	anniversary	edition	of	plum	bran-
dy	you	can	play	cards,	or	you	wrap	your	birthday	present	yourself.	
A	birthday	gift	 is	not	only	a	beautifully	wrapped	thing,	but	 in	many	
designs	it	brings	a	surprising	experience,	something	extra.

	 This	year,	we	also	have	the	first	ever	public	vote,	fifty	of	the	
best	works	have	been	presented	before	the	award	ceremony.	It’s	great	
to	see	how	the	students	support	each	other	and	have	made	positive	
comments	about	 their	packages.	For	us,	 it	 is	 feedback	 that	 the	com-
petition	 has	 a	 purpose,	 and	 as	 some	 of	 the	 previous	 winners	 have	
confirmed,	a	place	in	the	competition	is	good	motivation	to	continue	
working.

uMístění v soutěži
je Pro designéry

Motivací k další Práci

Radka Machalická

manažerka mezinárodní soutěže Mladý obal

Radka Machalická

Manager of the international competition

Young Package

Place in the
coMPetition is good 

Motivation to
continue working

:radka Machalická



316 účastníků
316 entries

studenti vysokých škol
a designéři do 30 let
university students

and designers
of uP to 30 years of age



České	vysoké	učení	technické	v	Praze,	Fakulta	architektury,	
Průmyslový	design,	Česká	republika	/	Czech	Technical	University,	
Prague,	Faculty	of	Architecture,	Design,	Czech	Republic

Jednoduchou	aplikací	sirek,	zabalených	v	obalu	s	výborně	zvládnutou	
grafikou,	se	vytvoří	hravý	objekt	–	dortík,	který	se	stává	jakýmsi	hap-
peningovým	narozeninovým	dárkem.	Sirky	nahrazující	svíčky	na	dortu	
mohou	na	víčku	obalu	vytvářet	libovolné	obrazce,	nebo	prostě	jenom	
demonstrovat	oslavencův	věk.	Právě	tato	práce	nejvíce	odpovídá	sou-
těžnímu	zadání	–	narozeninovému	Happy	Birthday.	Použití	přírodního	
materiálu	podporuje	jednoduchost	a	čistotu.

A	 playful	 object	 –	 a	 cake	 is	 created	 by	 the	 simple	 application	 of	
a	match.	Matches	are	contained	in	package	with	well-designed	gra-
phics.	The	cake	becomes	a	kind	of	‚happening‘	birthday	present.	The	
matches	placed	as	candles	on	the	cake	can	be	placed	in	any	position	
on	the	lid	of	the	package	or	just	show	the	age	of	the	birthday	person.	
This	work	 corresponds	 the	most	with	 the	 competition	 topic	 -	Happy	
Birthday.	It	uses	natural	materials	to	supoprt	simplicity	and	clarity.

1. Místo 1st Place

jakub klouzek

fake cake

1. Místo / 1st Place



Technická	univerzita	v	Košiciach,	Dizajn,	Slovensko	/	Technical	
University	of	Košice,	Faculty	of	Arts,	Design,	Slovakia

Obal	 má	 dokonale	 zvládnutou	 konstrukci	 s	 přesahem	 k	 dodatečné-
mu	 použití	 hracích	 karet.	 Bílý	 potisk	 na	 modrém	 kartónu	 odkazuje	
na	modrotisk	a	podporuje	 tak	svou	barevností	 i	použitím	folklórního	
ornamentu	účel	výrobku	i	samotný	výrobek.	Za	povšimnutí	stojí	hravý	
element	tvořící	můstek	mezi	folklórními	vzory	a	QR	kódy.

This	package	is	perfectly	constructed	and	has	the	additional	function	
of	changing	into	playing	cards	after	use.	The	white	print	on	blue	card-
board	refers	to	blueprints	and	the	use	of	folklore	graphics	and	colours	
supports	the	purpose	of	the	product	and	the	product	itself.	Notice	the	
playful	element	creating	a	bridge	between	folk	patterns	and	QR	codes.

2. Místo 2nd Place

richard janešík

haPPy birthday
froM slovakia

2. Místo / 2nd Place



Vysoká	škola	uměleckoprůmyslová	v	Praze,	Produktový	design,	Česká	
republika	/	Academy	of	Arts,	Architecture	&	Design,	Prague,	Product	
Design,	Czech	republic

Obal	zaujme	především	svou	jednoduchostí,	která	 je	protipólem	tra-
dičních,	povrchních	a	přebarvených	narozeninových	objektů.	Je	zde	
zřetelný	 důraz	 na	 minimalistickou	 grafickou	 úpravu,	 kdy	 je	 potisk	
svíček	převeden	do	ornamentu	na	obalu.	Záměrem	autorů	je	vytvořit	
balení,	kde	 je	každá	svíčka	 jedinečná,	stejně	 jako	každý	 rok,	který	
slavíme	a	který	svíčka	symbolizuje.

The	package	is	attractive	mainly	thanks	to	its	simplicity,	which	is	 the	
antithesis	of	traditional,	superficial	and	over-colourful	birthday	objects.	
There	 is	 a	 clear	 emphasis	 on	 minimalist	 graphic	 design,	 where	 the	
printing	of	a	candle	image	is	transferred	to	the	packaging	itself.	The	
designer’s	 intention	was	 to	create	a	package	where	each	candle	 is	
unique,	just	like	every	year	which	we	celebrate,	and	a	candle	symbo-
lizes	this.

3. Místo 3rd Place

Matěj coufal 
eduard herrMann

obal Pro
narozeninové svíčky
birthday candle Package

3. Místo / 3rd Place



Česká	republika	/	Czech	republic

Arch	papíru	 je	možné	darovat	 jako	grafiku	 tvořenou	geometrickými	
strukturami	linek	ohybů,	vytvořit	z	něj	navržený	objekt,	nebo	do	něho	
zabalit	dárek.	Tento	papírový	produkt	je	na	vysoké	profesionální	úrov-
ni.	 Vedle	 dotaženosti	 výrobku	 je	 zajímavým	 momentem	 i	 myšlenka	
kreativního	 zapojení	 obdarovaného,	 který	 se	 stává	 dokonavatelem	
trojrozměrného	papírového	objektu.

You	 can	 give	 this	 sheet	 of	 paper	 as	 a	 graphic	 poster	 of	 geometric	
structures	and	bending	lines	or	you	can	create	your	own	object	from	it	
or	you	can	wrap	a	gift	in	it.	This	paper	product	is	of	a	high	professio-
nal	level.	Besides	the	product	professionalism,	the	idea	of	the	creative	
involvement	of	the	birthday	person	is	interesting,	and	this	moment	be-
comes	the	finisher	of	the	three-dimensional	paper	object.

cena sPolečnosti Model obaly / Model obaly Prize

Michal šafář

Presetn

cena sPolečnosti Model obaly / Model obaly Prize



Vysoká	škola	uměleckoprůmyslová	v	Praze,	Průmyslový	design,	
Česká	republika	/	Academy	of	Arts,	Architecture
&	Design,	Prague,	Industrial	Design,	Czech	Republic

Papírový	obal	 je	zároveň	mapou,	která	obdarovanému	napoví,	kde	
má	svůj	dárek	hledat.	Každý	v	sobě	máme	ukrytou	touhu	po	dobro-
družství,	 a	alkohol	 je	 také	 častým	narozeninovým	dárkem.	Když	 se	
tyto	dva	prvky	spojí	dohromady,	obdarovávání	se	stává	dobrodružnou	
hrou.	Obal	má	dotaženou	grafiku	i	tvar,	nápad	je	celkově	hravý,	což	k
narozeninovému	tématu	patří.	Díky	tomu	si	od	prvního	okamžiku	získal	
naše	sympatie.

This	paper	package	is	also	a	map	that	tells	the	birthday	person	where	
he	will	find	his	present.	Everyone	has	a	hidden	desire	for	adventure	
and	alcohol	is	also	a	common	birthday	gift.	When	these	two	elements	
are	combined,	receiving	a	gift	becomes	an	adventure	game.
The	package	has	excellent	graphics	and	form,	the	overall	idea	is	play-
ful	and	that	belongs	to	the	Happy	Birthday	topic.	Thanks	to	this,	the	
package	gained	our	fondness	from	the	first	time	we	saw	it.

cena czechdesign / czechdesign Prize

toMáš chludil

kaPitánův Poklad
caPtain’s treasure

cena czechdesign / czechdesign Prize



tereza bartošová
Univerzita	Jana	Evangelisty	Purkyně	v	Ústí	nad	Labem,	Česká	
republika	/	Jan	Evangelista	Purkyne	University,	Usti	nad	Labem,	
Czech	republic

no néé! letos zase?
oh no! again?

róbert kocserha
University	of	Pécs,	Faculty	of	Music	and	Visual	Art
Maďarsko	/	Hungary

letokruhy, balení sklenic
growth ring, glass Packaging

andrew szűcs
University	of	Pécs,	Faculty	of	Arts
Maďarsko	/	Hungary

dárkový květináč
Potted Plant Present

vybrané Práce vysokých škol
/ honourable Mention

doMinika Petrtýlová
Univerzita	Hradec	Králové,	Česká	republika
University	of	Hradec	Králové,	Czech	Republic

Ptačí obálky
bird enveloPes

urban križalkovič
Technická	univerzita	v	Košiciach,	Slovensko
Technical	University	of	Košice,	Slovakia

obal na sýr
cheese Packaging

barbora Moravová a adaM chMiel
Univerzita	Jana	Evangelisty	Purkyně	v	Ústí	nad	Labem,	Česká	
republika	/	Jan	Evangelista	Purkyne	University,	Usti	nad	Labem,	
Czech	Republic

obal Pro bábi
a Package for grandMa

jorge abrahaM & garcía razos
Mexiko	/	Mexico

Ponožky k narozenináM
birthday socks

radoslav dostál
Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	Česká	republika
Tomas	Bata	University	in	Zlín,	Czech	Republic

can box „legends of nyc“

vybrané Práce vysokých škol
/ honourable Mention



františek vangor
Technická	univerzita	v	Košiciach,	Slovensko
The	Technical	University	of	Košice,	Slovakia

núdzový darček
eMergency gift

lucie soMMerová
Univerzita	Hradec	Králové,	Česká	republika
University	of	Hradec	Králové,	Czech	Republic

všechno nejlePší
haPPy birthday

vybrané Práce vysokých škol
/ honourable Mention

nikol Paclíková
Univerzita	Hradec	Králové,	Česká	republika
University	of	Hradec	Králové,	Czech	Republic

Pyt:love

Matúš grMan
Technická	univerzita	v	Košiciach,	Slovensko
The	Technical	University	of	Košice,	Slovakia

hand Made cosMetics

karolína fardová
Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	Česká	republika
Tomas	Bata	University,	Zlín,	Czech	Republic

obal na indiánka
dessert Packaging

Markéta junková
České	vysoké	učení	technické	v	Praze,	Česká	republika
Czech	Technical	University,	Prague,	Czech	Republic

kaleido box

vybrané Práce vysokých škol
/ honourable Mention

kristýna Mikolášková
České	vysoké	učení	technické	v	Praze,	Česká	republika
Czech	Technical	University,	Prague,	Czech	Republic

obal na klíče Pro škoda auto
key cover for škoda cars

Patrícia gajdošová
Technická	univerzita	v	Košiciach,	Slovensko
Technical	University	of	Košice,	Slovakia

tango



lena kiyaMova
Stieglitz	State	Academy	of	Art	and	Industry,	St.	Petersburg,	Graphic	
Design,	Rusko	/	Russia

choco nuts

vybrané Práce vysokých škol
/ honourable Mention

doMinika vrábelová
Slovenská	technická	univerzita,	Bratislava,	Slovensko
Slovakian	University	of	Technology,	Bratislava,	Slovakia

krystalický kvet
crystalline flower

Petra debnárová
Slovenská	technická	Univerzita,	Bratislava,	Slovensko
Slovakian	University	of	Technology,	Bratislava,	Slovakia

instantná kytica
instant bouquet

annaMária rádi
University	of	Pécs,	Faculty	of	Music	and	Visual	Arts
Maďarsko	/	Hungary

read Me!

diána stuMPf
University	of	Pécs,	Faculty	of	Music	and	Visual	Arts
Maďarsko	/	Hungary

lodička do kouPele
bath boat

vybrané Práce vysokých škol
/ honourable Mention

kateřina řezníčková
Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	Česká	republika
Tomas	Bata	University	in	Zlín,	Czech	Republic

PoP uP čokoláda!
PoP-uP chocolate!

Marie čižMárová
Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	Česká	republika
Tomas	Bata	University,	Zlín,	Czech	Republic

dárková obálka
gift enveloPe

julie chrPová
České	vysoké	učení	technické	v	Praze,	Česká	republika
Czech	Technical	University,	Prague,	Czech	Republic

obal na sardinky
sardine Packaging



Michaela nerudová
Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	Česká	republika
Tomas	Bata	University,	Zlín,	Czech	Republic

série čokolád chococo
chococo chocolate series

Peter Pavel vavřík
Technická	univerzita	v	Košiciach,	Slovensko
Technical	University	of	Košice,	Slovakia

enigMa

vybrané Práce vysokých škol
/ honourable Mention



395 účastníků
395 entries

studenti středních škol
high school students



Střední	uměleckoprůmyslová	škola	hudebních	nástrojů	a	nábytku,	
Průmyslový	design,	Česká	republika	/	Secondary	School	of	Applied	
Arts,	Musical	Instruments	and	Furniture,	Hradec	Králové,	Product	
Design,	Czech	Republic

Konstrukčně	 zvládnutý	 obal	 na	 horolezeckou	 osmu	 oslavuje	 výročí	
výstupu	na	Matterhorn	a	přesvědčivě	koresponduje	se	zadaným	téma-
tem.	Zdařilá	stylizace	skalního	útvaru	naprosto	vystihuje	napětí	mezi	
ergonomickým	 tvarem	 výrobku	 a	 plastickým,	 až	 kubizujícím	 tvarem	
obalu.	Grafika	podporuje	čitelnost	horského	masivu.

A	 package	 designed	 for	 a	 mountain	 climber	 which	 celebrates	 the	
anniversary	of	 the	Matterhorn	ascent	and	corresponds	to	the	Happy	
Birthday	topic.	The	successful	stylisation	of	a	rock	formation	perfectly	
captures	the	tension	between	the	ergonomic	shape	of	the	product	and	
the	geometric	shape	of	the	package.	The	graphics	support	the	reada-
bility	of	the	mountain	range	theme.

1. Místo 1st Place

jan Perháč

Matterhorn

1. Místo / 1st Place



Střední	uměleckoprůmyslová	škola	hudebních	nástrojů
a	nábytku,	Produktový	design,	Česká	republika
/	Secondary	School	of	Applied	Arts,	Musical	Instruments	and	
Furniture,	Hradec	Králové,	Product	Design,	Czech	Republic

Amorfní	 tvar	 zcela	odpovídá	 svému	použití	 a	 recyklovaný	materiál,	
zhotovený	papírenskou	technologií	nasávané	kartonáže,	zase	svátku,	
který	obal	oslavuje.	Obal	vystihuje	koloběh	materiálu,	který	je	para-
lelou	 ke	 koloběhu	 v	 přírodě.	 Obal	 by	 měl	 sloužit	 jako	 propagační	
předmět,	který	by	se	rozdával	22.	dubna	na	Den	Země.	V	pouzdře	je	
malý	set	na	vypěstování	vlastního	stromu.

The	amorphous	shape	corresponds	exactly	to	the	function,	the	recyc-
led	material	made	via	a	special	paper-making	technology	which	also	
corresponds	to	the	day	that	the	package	celebrates.	The	package	cap-
tures	the	cycle	of	the	material	that	is	parallel	to	the	cycle	of	nature.	The	
package	should	serve	as	a	promotional	item	that	would	be	handed	out	
on	April	22	–	Earth	Day.	The	stage	is	set	for	you	to	grow	your	own	tree.

2. Místo 2nd Place

jan bendák

earth day Pills

2. Místo / 2nd Place



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

Obal	 zaujme	 především	 svou	 konceptuálně	 pojatou	 grafikou,	 která	
vychází	 ze	 struktury	 plodů.	 Řez	 ořechem	 vytváří	 svým	 opakováním	
a	zrcadlením	zajímavé	geometrické	vzory,	které	slouží	jako	podklad	
pro	funkční	objekt	na	principu	origami	–	nelepeného,	skladebně	jed-
noduchého.

This	package	 is	attractive	mainly	 for	 its	conceptually	conceived	gra-
phics,	which	 follow	 the	structure	of	a	nutshell.	Cutting	 through	a	nut	
creates	interesting	geometric	patterns	of	repetition	and	mirroring.	The-
se	shapes	serve	as	a	basis	for	a	functional	package	based	on	origami	
-	without	using	adhesive,	it	is	structurally	simple.

3. Místo 3rd Place

Michaela kachtíková

voříšek
nut

3. Místo / 3rd Place



Střední	škola	uměleckoprůmyslová	Ústí	nad	Orlicí,	Tvarový	a	grafický	
design,	Česká	republika	/	Secondary	School	of	Applied	Arts,	Ústí	
nad	Orlicí,	Shape	and	Graphic	Design,	Czech	Republic

Jen	drobným	přepracováním	–	zkrácením	a	prořezem	–	již	vyrobené-
ho	obalu-tubusu	je	vytvořen	úplně	jiný	objekt,	který	slouží	jako	dárkové	
balení	na	jednu	lahev	a	půllitr	piva.	Celý	obal	je	minimalizován:	mate-
riálově,	tvarově	i	graficky.	Zajímavým	momentem	dárkového	balení	je,	
že	samotné	ucho	darovaného	výrobku	se	stává	součástí	obalu	a	slouží	
k	lepší	manipulaci	a	odnosu.

A	completely	different	object	is	made	from	a	poster	tube,	with	only	mi-
nor	reworking	-	shortening	and	cutting.	It	serves	as	a	gift	package	for	
one	bottle	of	beer	and	a	pint	glass.	The	whole	package	is	minimised	
by	the	material,	shape	and	graphics.	The	highlight	of	the	gift	package	
is	the	pint	handle	itself,which	is	a	part	of	the	package	and	serves	for	
better	manipulation	and	transport.

cena Předsedy Poroty / jury chairMan Prize

nikola Marková

svijany

cena Předsedy Poroty / jury chairMan Prize



Matěj boček
Střední	škola	průmyslová	a	umělecká	Opava,	Česká	republika
Secondary	School	of	Decorative	Arts,	Opava,	Czech	Republic

obal na víno
wine case

nikoleta néMethová
Stredná	odborná	škola	Ladislava	Bielika,	Slovensko
Ladislav	Bielik	Secondary	School	of	Arts,	Slovakia

haPPiness

ivana záňová
Súkromná	stredná	umelecká	škola,	Žilina,	Slovensko
Secondary	School	of	Art,	Žilina,	Slovakia

obal na kokosový olej
coconut oil Packaging

štefan zicho
Súkromná	stredná	umelecká	škola	Žilina,	Slovensko
Secondary	School	of	Art,	Žilina,	Slovakia

sladké PrekvaPenie
sweet surPrise

vybrané Práce středních škol
/ honourable Mention

adéla bláhová
Střední	uměleckoprůmyslová	škola	sklářská	Železný	Brod,	Česká	
republika	/	High	School	of	Applied	Arts	for	Glassmaking,	Železný	
Brod,	Czech	Republic

dvojMo
doubly

siMona hodoňová
Súkromná	Stredná	Umelecká	Škola,	Žilina,	Slovensko
Secondary	School	of	Art,	Žilina,	Slovakia

elegancia
elegance

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

obal na víno
wine case

šiMon tóth
Škola	úžitkového	výtvarníctva,	Košice,	Slovensko
Secondary	School	of	Applied	Arts,	Košice,	Slovakia

siMon’s tie

vybrané Práce středních škol
/ honourable Mention



Marek Mazanec
Súkromná	stredná	umelecká	škola,	Žilina,	Slovensko
Secondary	School	of	Art,	Žilina,	Slovakia

tuliPo

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

rozkveť!

vybrané Práce středních škol
/ honourable Mention

ivana skokanová
Súkromná	stredná	umelecká	škola,	Žilina,	Slovensko
Secondary	School	of	Art,	Žilina,	Slovakia

obal na Motýlika
bow tie case

veronika fryMlová
Střední	škola	uměleckoprůmyslová	Ústí	nad	Orlicí,	Česká	republika	/	
Secondary	School	of	Applied	Arts	Ústí	nad	Orlicí,	Czech	Republic

heineken Party liMited edition

veronika šlachtová
Stredná	umelecká	škola,	Trenčín,	Slovensko
High	School	of	Art,	Trenčín,	Slovakia

hiPster gift box

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

oPlatky
wafers

vybrané Práce středních škol
/ honourable Mention

Petra kvášová
Střední	škola	průmyslová	a	umělecká,	Hodonín,	Česká	republika	/	
Secondary	School	of	Industry	and	Art	in	Hodonín,	Czech	Republic

vstuPenka
ticket



	 Soutěž	Mladý	obal	dává	už	dvacet	let	každoročně	příležitost	
stovkám	studentů	z	celého	světa	prezentovat	jejich	originální	nápady.	
Soutěží	prošla	celá	řada	mladých	tvůrců,	kteří	se	později	stali	respek-
tovanými	designéry.	Čtyři	z	nich	letos	zasedli	v	porotě	a	s	jejím	dlouho-
letým	předsedou	Janem Činčerou	shlédli	přes	700	prací	a	vybírali	
letošní	vítěze.

JAN ČTVRTNÍk: ČESký DESIGN POTřEBUJE SROVNÁNÍ SE 
SVěTEM

	 Historicky	 první	 vítěz	 soutěže	 Mladý	 obal	 Jan	 Čtvrtník	 zís-
kal	 řadu	 ocenění,	 jako	Czech	Grand	Design,	 první	místo	 v	 soutěži	
Climate	Competition,	Dobrý	design	nebo	Národní	studentský	design.	
Absolvent	Vysoké	školy	uměleckoprůmyslové	v	Praze	studoval	ve	Fin-
sku,	 Švédsku	 a	 v	 Peru.	 Působil	 v	 design	 centru	 IKEA,	 pracoval	 pro	
Electrolux,	AEG	a	v	současné	době	pracuje	jako	designér	společnosti	
Liebherr.

Navštívil jste spoustu zemí, a tak můžete design jednot-
livých regionů srovnávat. Jak je na tom český design ve 
srovnání třeba s Itálií, Jižní Amerikou nebo se severskými 
zeměmi?

Když	jsem	v	roce	2008	získal	cenu	Czech	Grand	Design	a	ukazoval	
jsem	 oceněné	 práce	 v	 Itálii,	 došlo	 mi,	 že	 design	 v	 Česku	 je	 oproti	
Itálii	malý	a	zanedbatelný.	Za	podobný	objem	práce	bych	asi	v	Itálii	
nedosáhl	ani	na	regionální	titul.	U	nás	je	vyzdvihována	a	oceňována	
každá	drobnost.	Mám	pocit,	že	nám	chybí	porovnání	se	světem.	Jižní	
Amerika	je	na	tom	ještě	o	trošku	hůř	s	rozhledem	než	my	(v	ČR),	ale	je	
hnaná	rozvojem	trhu.	A	Skandinávie?	Pro	tu	je	design	nové	nábožen-
ství	a	důvod	k	národní	hrdosti.

JAROSLAV JUřICA: VýHRA V SOUTěžI MI POMOHLA NA-
STARTOVAT kARIéRU DESIGNéRA

	 Soutěž	Mladý	obal	motivovala	Jaroslava	Juřicu	k	pokračová-
ní	studia	designu	i	po	střední	škole.	Absolvent	produktového	designu	
na	Fakultě	výtvarných	umění	v	Brně	vyhrál	soutěž	před	více	než	deseti	
lety.	 Po	 studiu	 na	 švédské	 univerzitě	 se	 zúčastnil	 programu	S.T.A.R.	
Design,	 pořádaným	 ve	 spolupráci	 s	 NASA	 Johnson	 Space	 Center	
v	Houstonu.	Jaroslav	Juřica	je	autorem	oceňované	židle	TON	002.

Porota 2015

Design:	Jan	Čtvrtník,	TWINSPIN	
(sklárna	Moser	/	Mosser	glass)

MáM Pocit,
že náM chybí 
Porovnání
se světeM

Máte zkušenost s tím, že by mohl samotný obal prodávat 
více než jeho obsah?

Napadá	mě	jeden	obal,	který	jsem	před	lety	realizoval	a	radil	jsem	se	
o	něm	s	panem	Činčerou.	Je	to	obal,	který	je	celý	bílý,	ale	když	se	ote-
vře,	tak	se	probarví	a	vznikají	tak	různé	obrazce.	Ten	obal	jsem	dělal	
se	Zuzanou	Lehutovou,	kterou	rád	oslovuji	pro	grafické	výstupy.	Byl	to	
obal	pro	Ivana	Palackého,	což	je	experimentální	hudebník:	hraje	na	
kytaru	a	na	preparovaný	pletací	stroj	Dopleta.	On	nám	potom	říkal,	
že	se	to	CD	okamžitě	rozprodalo,	a	byl	trošku	„nešťastný“	z	toho,	že	
si	ho	lidé	kupují	spíše	kvůli	obalu	než	kvůli	muzice.	Glosoval	to	vtipně,	
že	v	zahraničí	(v	Kataru)	je	prý	populárnější	než	Gott.	Lidé	si	kupovali	
i	dvě	CD,	aby	si	je	mohli	znovu	otevřít.	Dokonce	jsme	se	dozvěděli,	že	
si	ten	obal	někdo	při	otevření	připevnil	na	vrtačku	a	roztočil,	aby	se	
mu	z	té	barvy	vytvořil	unikátní	obrazec.

LADISLAV ŠkODA: kREATIVITA NESTAČÍ

	 Příběh	držitele	ocenění	Red	Dot	Design	Award,	absolventa	
UMPRUM	a	hlavního	designéra	zlínské	firmy	Tescoma,	Ladislava	Ško-
dy,	začal	v	soutěži	Mladý	obal	před	více	než	sedmnácti	 lety.	Tehdy	
vyhrál	 soutěž	s	obalem	na	čtyři	plechovky,	který	 si	nechal	po	výhře	
v	 soutěži	 okamžitě	 patentovat.	 Od	 té	 doby	 uplynulo	 mnoho	 času	
a	z	Ladislava	Škody	se	stal	respektovaný	designér.

Jaké atributy by podle vás měl mít kvalitní obal?

Obecně	se	dá	shrnout,	že	kromě	sdělení	nutných	informací	o	výrobku	
musí	plnit	ochrannou	funkci	a	to	vše	pokud	možno	atraktivní	a	nápa-
ditou	formou,	aby	přilákal	pozornost	zákazníka	a	srozumitelně	s	ním	
komunikoval.	V	Tescomě	se	často	setkáváme	s	rozdílnými	požadavky	
na	 formu	 obalu,	 ovlivněnými	 způsobem	 prodeje	 nebo	 regionálními	
zvyklostmi.

kAREL VRÁNEk: REŠERŠE JE 90 % úSPěCHU DESIGNéRA

	 První	úspěch	v	designérské	soutěži	získal	absolvent	Vysoké	
školy	uměleckoprůmyslové	v	Praze	Karel	Vránek	v	roce	2005,	kdy	se	
v	soutěži	Mladý	obal	umístil	na	třetím	místě.	Od	té	doby	se	velmi	úspěš-
ně	zapojuje	do	 různých	designérských	soutěží	a	na	svém	kontě	má	
cenu	ze	soutěže	LG	HI-MACS®,	European	Design	Contest	a	Dassault	

Ladislav	Škoda	design	pro	firmu	
Tescoma	/	Design	for	Tescoma	

company



Systèmes	Design	Challenge.	V	současné	době	se	věnuje	modelování	
automobilových	karoserií.

Máte nějaký vzkaz pro začínající designéry, jak uspět?

Hrozně	moc	záleží	na	pochopení	zadání.	Protože	ve	chvíli,	kdy	přes-
ně	víte,	co	zadavatel	chce,	máte	obrovský	náskok.	Designér	musí	být	
bystrý,	nemusí	nutně	sledovat	módu	a	trendy	v	designu,	ale	spíš	by	se	
měl	zaměřit	na	společnost,	pro	kterou	design	dělá:	co	jí	chybí	a	kam	se	
vyvíjí.	Pokud	tyhle	věci	dokáže	vzít	v	potaz,	má	z	velké	části	vyhráno.

	 For	 twenty	years	 the	Young	Package	competition	has	been	
giving	hundreds	of	students	from	all	over	the	world	an	annual	opportu-
nity	to	present	their	original	ideas.	Many	respected	designers	took	part	
in	this	competition	in	the	early	years	of	their	careers.	This	year,	four	of	
them	sat	on	the	jury	together	with	longtime	chairman	Jan	Činčera.	The	
jury	chose	winning	entries	from	700	entries.

JAN ČTVRTNÍk: CZECH DESIGN NEEDS COMPARISON WITH 
THE REST Of THE WORLD

	 The	 first	 winner	 of	 the	 Young	 Package	 competition	 -	 Jan	
Čtvrtník	–	has	since	won	numerous	other	awards,	such	as	the	Czech	
Grand	Design	prize,	first	place	in	the	Climate	Competition,	Good	De-
sign	and	the	National	Student	Design	competition.	He	graduated	from	
the	Academy	of	Arts,	Architecture	&	Design	in	Prague,	he	studied	in	
Finland,	Sweden	and	Peru.	He	has	worked	at	the	IKEA	design	center,	
for	Electrolux,	AEG,	and	currently	he	works	as	a	designer	at	Liebherr.

you have visited a lot of countries, so you can compare the 
design of individual regions. How does Czech design com-
pare with Italy, South America or the Nordic countries?

When	I	won	the	Czech	Grand	Design	prize	in	2008,	and	I	showed	

Design:	Karel	Vránek

jury 2015

my	award-winning	works	in	Italy,	I	realized	that	design	in	the	Czech	
Republic	 is	minor	 and	 negligible	 compared	 to	design	 in	 Italy.	With	
a	similar	volume	of	work,	I	would	probably	not	even	reach	the	regional	
titles	 in	 Italy.	 In	 the	Czech	Republic,	we	praise	and	celebrate	every	
small	thing.	I	feel	that	we	are	missing	comparison	with	the	world.	South	
America	has	an	outlook	a	little	worse	than	us	(in	the	Czech	Republic),	
but	it	is	driven	by	market	developments.	And	Scandinavia?	Design	is	
a	new	religion	and	a	reason	for	national	pride	there.

kAREL VRÁNEk: REVIEW IS 90% Of A DESIGNERS SUCCESS

	 A	graduate	of	the	Academy	of	Arts,	Architecture	&	Design	in	
Prague,	Karel	Vránek	received	his	first	success	in	design	competitions	
in	2005,	when	he	won	third	place	in	the	Young	Package	competition.	
Since	that	time	he	has	participated	in	various	design	competitions	su-
ccessfully	 and	 he	won	 in	 the	 LG	HI-MACS®	competition,	 European	
Design	 Contest	 and	 Dassault	 Systèmes	 Design	 Challenge.	 Currently	
he	is	dedicated	to	the	modeling	of	automobile	bodies	and	as	a	part	
of	 jury	 he	will	 co-decide	 the	winner	 of	 the	 20th	 year	 of	 the	 Young	
Package	competition.

Do you have any message for budding designers, in how 
to succeed?

It	really	depends	on	understanding	the	task.	Because	when	you	know	
exactly	what	 the	client	wants,	you	have	a	huge	advantage.	The	de-
signer	must	be	smart,	not	necessarily	follow	fashion	and	design	trends,	
but	 rather	 they	 should	 focus	on	 the	 company	 for	which	he	designs:	
what	it	lacks	and	which	direction	it	should	develop.	If	he	takes	these	
things	into	consideration,	he	will	win.

JAROSLAV JUřICA: WINNING THE COMPETITION HAS 
HELPED ME TO LAUNCH A DESIGN CAREER

	 The	Young	Package	competition	motivated	Jaroslav	Juřica	to	
continue	his	design	studies	after	high	school.	He	graduated	from	Pro-
duct	Design	at	the	Faculty	of	Fine	Arts	in	Brno	and	won	the	competition	
more	than	a	decade	ago.	After	studying	at	the	Swedish	University,	he	
participated	in	the	S.T.A.R.	Design	programme	which	was	organised	
in	collaboration	with	the	NASA	Johnson	Space	Center	in	Houston.	The	
designer	of	the	award-winning	002	chair	for	TON	is	part	of	the	Young	

when you know 
exactly what the 

client wants, 
you have a huge 

advantage



Package	2015	jury.

Do you have experience of packaging itself selling more 
than what it contains?

I	 thought	of	a	package	 that	 I	produced	a	 few	years	ago	and	 I	was	
discussing	it	with	Mr.	Činčera.	It’s	a	package	that	is	all	white,	but	when	
you	open	it,	it	becomes	colourful	and	thus	different	shapes	are	created.	
I	made	that	package	with	Zuzana	Lehutová	who	I	like	to	work	with	on	
graphical	outputs.	It	was	a	package	for	Ivan	Palacký,	an	experimental	
musician:	playing	the	guitar	and	a	Dopleta	knitting	machine.	He	told	
us	 that	 the	CD	sold	out	 immediately,	and	he	was	a	 little	„unhappy“	
about	 the	fact	 that	people	were	buying	it	because	of	 the	packaging	
rather	 than	 for	 the	music.	He	commented	 that	abroad	 (in	Qatar)	he	
is	more	popular	than	Gott.	People	even	bought	two	CDs	so	that	they	
could	reopen	the	CD.	We	found	out	that	someone	even	attached	the	
package	to	a	drill	and	spun	it,	in	order	to	create	a	unique	pattern.	The	
story	of	this	package	was	very	interesting	for	me.

LADISLAV ŠkODA: CREATIVITy IS NOT ENOUGH

	 The	story	of	 the	holder	of	a	Red	Dot	Design	Award,	a	gra-
duate	from	the	Academy	of	Arts,	Architecture	&	Design	in	Prague	and	
chief	designer	of	Tescoma	Zlin	-	Ladislav	Škoda	-	began	in	the	with	the	
Package	competition	more	than	17	years	ago.	He	won	the	competition	
with	a	package	for	four	cans,	which	he	immediately	patented	after	wi-
nning.	Since	that	time	Ladislav	Škoda	has	become	a	world-renowned	
designer,	and	is	part	of	the	Young	Package	2015	jury.

What attributes do you think a good package should 
have?

Generally,	it	can	be	summarised	that	in	addition	to	communication	of	
necessary	 information	about	 the	product,	 it	must	 fulfill	 the	protective	
function,	if	possible	by	an	attractive	and	imaginative	form,	to	attract	
customers‘	attention	and	 to	communicate	comprehensibly	with	 them.	
At	 TESCOMA	 we	 often	 meet	 different	 requirements	 for	 the	 form	 of	
packaging,	influenced	by	way	of	sale	or	regional	conventions.

Design:	Jaroslav	Juřica	a	Zuzana	
Lehutová,	UCEROZ

(Obal	na	CD	/	CD	cover)

we often Meet 
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20 years of young Package



	 Designérská	 soutěž	 Mladý	 obal	 byla	 poprvé	 vyhlášena	
v	 roce	1996	 společností	Model	Obaly.	 První	 ročník	 byl	 jakýmsi	 ro-
zehřívacím	 kolem,	 kterého	 se	 účastnilo	 okolo	 65	 studentů	 středních	
a	vysokých	škol	z	České	republiky	a	Slovenska.	Soutěž	odstartovala	
pod	názvem	Mladý	designér	a	přestože	k	prvnímu	ročníku	nevznikl	
žádný	katalog	a	ani	jeho	výsledky	nebyly	významněji	prezentovány,	
dostali	se	už	v	tomto	ročníku	ke	slovu	mladí	tvůrci,	kteří	v	následujících	
letech	zazářili	coby	uznávání	designéři.

	 Odborným	garantem	soutěže	bylo	od	počátku	Design	cent-
rum	České	republiky.	Po	jeho	zrušení	v	roce	2007	se	soutěž	na	jeden	
rok	přesunula	na	Slovensko,	kde	ji	zaštítilo	Slovenské	centrum	dizaj-
nu.	Od	roku	2009	je	garantem	soutěže	organizace	CZECHDESIGN,	
která	se	ujala	i	organizační	části	a	na	této	pozici	vystřídala	agenturu	
Antipol	 Brno	 podílející	 se	 do	 té	 doby	 na	 produkci	Mladého	 obalu.	
Jediným	subjektem,	který	stojí	u	Mladého	obalu	od	samého	počátku	
až	dodnes,	je	tedy	společnost	Model	Obaly,	iniciátor	a	podporovatel	
soutěže	a	také	jeden	z	největších	výrobců	obalů	v	Evropě.

	 Ještě	v	roce	2009	měla	soutěž	tři	kategorie	–	středoškolskou,	
vysokoškolskou	a	kategorii	pro	designéry	do	30	let.	Od	roku	2010	je	
vysokoškolská	kategorie	spojena	s	kategorií	mladých	designérů	a	stře-
doškolská	kategorie	byla	rozšířena	o	vyšší	odborné	školy.	Od	stejného	
roku	má	 také	 každý	 ročník	Mladého	obalu	díky	novému	pořadateli	
–	organizaci	CZECHDESIGN	–	své	předem	dané	téma,	které	dodává	
soutěži	na	atraktivitě.	Vedle	poměrně	úzce	zaměřených	témat,	jakým	
byl	například	obal	na	čaj	nebo	obal	na	cukrovinky,	soutěž	doposud	
nabídla	i	celou	řadu	širších	zaměření,	například:	Stárnutí,	Take	Away	
nebo	letošní	HAPPY	BIRTHDAY.

	 Přestože	byl	Mladý	obal	mezinárodní	už	od	svého	počátku,	
punc	opravdové	„mezinárodnosti“	soutěž	dostala	až	v	momentě,	kdy	
se	v	roce	2001	stala	jejím	partnerem	ICOGRADA	–	Mezinárodní	rada	
komunikačního	designu.	Od	 té	doby	počet	 soutěžících	ze	zahraničí	
stále	 stoupá.	 Jen	 v	 roce	2014	 se	do	Mladého	obalu	zapojili	mladí	
návrháři	 ze	42	zemí	 celého	 světa.	Každoročně	 se	do	 soutěže	hlásí	
například	designéři	z	Polska,	Maďarska	nebo	Německa,	ale	výjimkou	
nejsou	ani	designéři	 z	Asie,	především	z	 Jižní	Korey	a	Tchaj-wanu,	
nebo	 ze	 Severní	 a	 Jižní	Ameriky.	 V	 každém	 ročníku	 se	 také	 objeví	
alespoň	jeden	účastník	z	Afriky.	V	některých	z	minulých	ročníků	sou-
těže	dokonce	zahraniční	účastníci	mezi	oceněnými	zcela	dominovali.	

Mladý obal
young Package

V	 roce	 2005	 ovládli	 kategorii	 vysokoškoláků	 studenti	 z	 Akademie	
Sztuk	 Pieknych	 v	 Lodži,	 v	 roce	 2008	 a	 2009	 to	 byli	 zase	 studenti	
z	kanadské	Université	du	Québec	v	Montrealu.	Mezi	výherci	 je	ale	
možné	najít	i	zástupce	Německa,	Jižní	Korey,	Nizozemí,	Belgie	nebo	
Tchaj-wanu.

	 Z	České	republiky	se	do	soutěže	každoročně	hlásí	zástupci	
ze	 všech	 vysokých	 uměleckoprůmyslových	 škol,	 nejpočetněji	 bývají	
v	soutěži	zastoupeny	ateliéry	průmyslového	designu	z	pražské	ČVUT	
nebo	studenti	z	ústecké	FUD	UJEP	a	poslední	dobou	i	studenti	z	Uni-
verzity	 v	 Hradci	 Králové.	 Zatím	 nejvíce	 ocenění	 získala	 v	 kategorii	
vysokoškoláků	 zlínská	 Univerzita	 Tomáše	 Bati.	 Mezi	 středoškoláky	
zase	 rekordních	 13	 vítězství	 posbírala	 Střední	 uměleckoprůmyslová	
škola	v	Uherském	Hradišti.

	 Samostatnou	kapitolou	celé	 soutěže	 je	porota.	Od	samého	
začátku	 jí	 předsedá	 obalový	 designér	 Jan	 Činčera,	 kterého	 každo-
ročně	doplňují	designéři,	 teoretici	a	někdy	i	odborní	publicisté,	kteří	
mají	blízko	nejen	k	obalovému	designu.	A	protože	v	posledních	dvou	
ročnících	neklesl	počet	účastníků	pod	sedm	stovek,	výběr	z	takového	
množství	prací	bývá	často	velmi	náročný.

	 The	Young	Package	design	competition	was	started	in	1996	
by	the	company,	Model	Obaly.	The	first	year	was	a	kind	of	warm-up,	
in	which	around	65	students	from	secondary	schools	and	universities	
from	the	Czech	Republic	and	Slovakia	entered.	The	competition	was	
launched	with	the	name	Young	Designer,	and	although	in	the	first	year	
it	did	not	have	a	catalogue,	and	 its	 results	were	not	presented	 sub-
sequently,	young	designers	who	won	 in	 this	year	became	respected	
designers	later	on.

	 At	 the	outset,	 the	professional	guarantor	of	 the	competition	
was	the	Design	Centre	of	the	Czech	Republic.	However,	after	its	disso-
lution	in	2007,	the	competition	was	moved	to	Slovakia	for	one	year,	
where	it	was	released	under	the	Slovak	Design	Centre.	Since	2009,	
CZECHDESIGN	has	been	the	guarantor	of	the	competition.	CZECHDE-
SIGN	also	took	over	the	organisational	part,	replacing	Brno	Antipol,	
a	Brno	agency	which	was	previously	involved	in	the	production.	The	
only	entity	of	Young	Package	remaining	from	the	very	beginning	until	
today,	is	Model	Obaly,	initiator	and	promoter	of	the	competition	and	



also	one	of	the	largest	packaging	producers	in	Europe.

	 From	 2009,	 the	 competition	 had	 three	 categories	 -	 high	
school	students,	university	students	and	a	category	for	designers	of	up	
to	30	years	of	age.	In	2010,	the	university	category	was	united	with	
the	category	of	young	designers	and	the	high	school	category	was	ex-
panded	to	include	college	students.	In	the	same	year,	Young	Package	
also	 began	 introducing	 predetermined	 annual	 topics,	 thanks	 to	 the	
new	organiser	–	CZECHDESIGN.	The	topic	adds	to	the	appeal	of	the	
competition.	Besides	the	relatively	narrowly	focused	topics,	such	as	tea	
packaging	or	packages	for	sweets,	 the	competition	has	also	offered	
a	whole	range	of	broader	topics,	such	as	AGING,	TAKE	AWAY	or	this	
year’s	HAPPY	BIRTHDAY	title.

	 Although	the	Young	Package	competition	has	been	internatio-
nal	since	its	inception,	it	received	the	hallmark	of	a	true	„international“	
competition	in	200	when	ICOGRADA	became	a	partner	–	 the	 Inter-
national	Council	of	Communication	Design.	Since	then,	the	number	of	
competitors	 from	abroad	has	been	 rising.	 In	2014	young	designers	
from	42	countries	around	the	world	engaged	in	Young	Package.	Every	
year	designers	from	Poland,	Hungary	and	Germany	apply	to	the	com-
petition	but	 the	exceptions	are	 the	designers	 from	Asia,	mainly	from	
South	Korea	and	Taiwan	or	North	and	South	America.	Each	year,	at	
least	one	participant	from	Africa	appears.	In	the	past	foreign	partici-
pants	have	completely	dominated.	In	2005,	students	from	the	Acade-
my	Sztuk	Pieknych	in	Lodz	 led	 the	university	category.	 In	2008	and	
2009	students	from	Canadian	Université	du	Québec	in	Montreal	won.	
Among	the	winners	it	is	possible	to	find	representatives	of	Germany,	
South	Korea,	the	Netherlands,	Belgium	and	Taiwan.

	 From	 the	Czech	Republic,	 representatives	 from	all	 universi-
ties	 of	 applied	 arts	 schools	 participate	 in	 the	 competition	 annually,	
with	a	strong	percentage	of	industrial	design	studios	from	the	Czech	
Technical	University	 in	Prague	and	students	of	FUD	UJEP	in	Usti	nad	
Labem,	and	lately	students	from	the	University	of	Hradec	Kralove.	In	
the	 university	 cathegory,	 Tomas	Bata	University	 in	Zlin	 has	won	 the	
most	 awards	 so	 far.	Among	high	 school	 students,	 students	 from	 the	
Secondary	School	of	Applied	Art	in	Uherske	Hradiste	have	collected	
a	record	13	victories.

První	ročník	soutěže	Mladý	obal	(Young	Package)	vyhlásila	
společnost	Model	Obaly	v	roce	1996.	Tématem	prvního	ročníku	
byl	netradiční	reklamní	předmět,	a	jeho	vítězem	se	stal	dnes	již	
známý	designér	Jan	Čtvrtník.	/	The	first	year	of	the	Young	Package	
competition	(Mladý	obal)	was	announced	by	Model	Obaly	in	1996.	
The	topic	of	the	first	edition	was	‚An	unusual	promotional	item‘,	and	
Jan	Čtvrtník,	a	now	well-known	designer	was	the	winner.

Druhý	ročník	Young	Package	zaznamenal	vyšší	účast,	a	soutěž	se	tak	
pomalu	začala	dostávat	do	povědomí	odborné	veřejnosti.	Výsledky	
byly	poprvé	prezentovány	na	veletrhu	Embax.	V	roce	1997	také	
vznikl	první	katalog	a	logo	soutěže,	které	představovalo	stylizovaný	
vejčitý	obal	z	lepenky.	/	The	second	year	of	Young	Package	saw	
higher	participation	and	the	competition	slowly	started	gaining	
awareness	among	the	professional	public.	The	first	catalogue	and	
competition	logo	were	also	created.

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
Joint	1st	place,	University	Students	category:
LADISLAV ŠkODA, ZDENěk ŠPANIEL
UMPRUM,	Praha,	Česká	republika
AAAD,	Prague,	Czech	Republic

PETER PAPP
Slovenská	Technická	Univerzita,	Bratislava,	Slovensko
Slovakian	University	of	Technology,	Slovakia

Počet	přihlášených	ve	třetím	ročníku	soutěže	výrazně	roste.	Porota	pro-
hlašuje,	že	největší	 výzvou	do	budoucích	 ročníků	zůstává	propojení	
s	praxí.	/	The	number	of	entries	 in	 the	 third	year	of	 the	competition	
grew	significantly.	 The	 jury	 say	 that	 the	biggest	 challenge	 for	 future	
years	remains	the	connection	with	practice.

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
SVETLANA VILČEkOVÁ
Škola	úžitkového	výtvarnictva	Košice,	Slovensko
School	of	Applied	Arts,	Košice,	Slovakia

Ladislav	Škoda,	Zdeněk	Španiel

1996

1997

1998



1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:

ANTON ČERMÁk
Technická	univerzita	v	Košiciach,	Slovensko
University	of	Technology,	Košice,	Slovakia

S	rostoucím	počtem	účastníků	roste	i	kvalita	přihlášených	prací	a	do	
soutěže	Young	Package	se	začínají	hlásit	i	studenti	a	designéři	ze	
zahraničí.	Čtvrtý	ročník	soutěže	proto	poprvé	funguje	dvojjazyčně.
/	With	the	growing	number	of	participants,	the	quality	of	the	entries	
also	increases	and	students	and	designers	from	abroad	are	entering	
the	competition.	The	fourth	edition	of	the	competition	catalogue	is	
bilingual	for	the	first	time.

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category
AGATA SURDZIEL
Akademia	Ssztuk	Pieknych,	Lodz,	Polsko	/	Poland

1.	místo	kategorie	Mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	Designers	up	to	30	Years	of	Age	category
JAN HLADÍk
Brno,	Česká	republika	/	Czech	Republic

Pátý	ročník	Young	Package	je	ve	znamení	snahy	o	rozšíření	
mezinárodního	věhlasu	soutěže.	Velká	část	přihlášek	pochází	
z	Německa,	ale	dvě	výhry	putovaly	do	Polska.	/	The	fifth	year	of	
Young	Package	is	marked	by	efforts	to	expand	the	international	
reputation	of	the	competition.	A	large	number	of	the	applications	
came	from	Germany,	but	two	winners	were	from	Poland.

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
LINDA TOPINkOVÁ
Střední	škola	uměleckých	řemesel,	Brno,	Česká	republika
Secondary	School	of	Applied	Art,	Brno,	Czech	Republic

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:

AGATA SURDZIEL
Akademia	Sztuk	Pieknych,	Lodz,	Polsko	/	Poland

1999

Agata	Surdziel

2000

Monika	Klak

1.	místo	kategorie	Mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	Designers	up	to	30	Years	of	Age	category
MONIkA kLAk
Katowice,	Polsko	/	Poland

Partnerem	souěže	se	v	roce	2001	stává	Icograda,	světový	orgán	pro	
profesionální	grafický	design	a	vizuální	komunikaci.	Do	soutěže	jsou	
tak	poprvé	pozváni	designéři	z	celého	světa.	/	Icograda	became	
a	partner	of	the	competition.	It	is	the	world	body	for	professional	
graphic	design	and	visual	communication.	Therefore	designers	from	
around	the	world	are	invited	to	the	competition	for	the	first	time.

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
ANNAMÁRIA kOVALOVÁ
Škola	úžitkového	výtvarnictva,	Kremnica,	Slovensko
Secondary	School	of	Applied	Arts,	Kremnica,	Slovakia

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:

MAGDALENA BLAZkOWA
Akademia	Sztuk	Pieknych,	Wroclaw,	Polsko	/	Poland

1.	místo	kategorie	Mladí	designéři	do	30	let
1st	Place,	Designers	up	to	30	Years	of	Age	category
JAROSLAV JUřICA
Lidečko,	Česká	republika	/	Czech	Republic

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
MONIkA kOZUBOVÁ
Škola	úžitkového	výtvarnictva,	Košice,	Slovensko

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:
kLÁRA VOBORNÍkOVÁ
Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	Česká	republika
Tomas	Bata	University,	Zlín,	Czech	Republic

2001

Jaroslav	Juřica

2002

Tomáš	Novák

Magdalena	Blazkowa



2005

2003

2004

Yamada	Sakko

1.	místo	kategorie	Mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	Designers	up	to	30	Years	of	Age	category
TOMÁŠ NOVÁk
Česká	republika	/	Czech	Republic

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
JOSEf ZELENkA
Střední	uměleckoprůmyslová	škola,	Bechyně,	Česká	republika
Secondary	School	of	Applied	Art,	Czech	Republic

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:
MARCIN SZADkOWSkI
Akademia	Sztuk	Pieknych,	Lodz,	Polsko	/	Poland

1.	místo	kategorie	Mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	Designers	up	to	30	Years	of	Age	category
ANNE DREHER
Německo	/	Germany
AGATA SURDZIEL
Polsko	/	Poland

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
JACEk SZyMANSkI
Wyzsza	szkola	sztuki	i	projektowania,	Lodz,	Polsko	/	Poland

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:
yAMADA SAkkO
Medicine	Hat	College,	Kanada	/	Canada

V	roce	2005	vyhlašuje	společnost	Model	Obaly	jubilejní	10.	ročník	
Mladého	obalu.	Tentokrát	se	do	soutěže	přihlásili	studenti	a	designéři	
z	11	zemí	světa.	/	In	2005,	Model	Obaly	announced	the	10th	year	
of	the	Young	Package	competition.	This	time	students	and	designers	
from	11	countries	applied.

Jan	Škola

2006

Jan	Říčný

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
JAN ŠkOLA
Střední	uměleckoprůmyslová	škola	Uherské	Hradiště,	Česká	republika
Secondary	School	of	Applied	Art,	Uherské	Hradiště,	Czech	Republic

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:
DOROTA TERLECkA
Akademia	Sztuk	Pieknych,	Lodz,	Polsko	/	Poland

1.	místo	kategorie	Mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	Designers	up	to	30	Years	of	Age	category
LIV QUACkELS
Belgie	/	Belgium

Jedenáctý	ročník	soutěže	byl	vyhlášen	pod	heslem	„mysli	na	přírodu,	
mysli	na	všechny,	mysli	v	souvislostech“	a	zadání	tedy	zůstává	otevře-
né	přesahům	obalovým	i	materiálovým.	/	The	eleventh	edition	of	the	
competition	was	announced	with	the	slogan	„think	of	nature,	think	of	
everybody	 and	 think	 in	 context	 „	 and	 therefore	 the	 topic	 remained	
open	for	packaging	and	materials	to	overlap.

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
JAN řÍČNý
Střední	škola	uměleckých	řemesel,	Brno,	Česká	republika
Secondary	School	of	Aplied	Art,	Brno,	Czech	Republic

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:
VÁCLAV kOLÁČEk
Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	Česká	republika
Tomas	Bata	University,	Zlín,	Czech	Republic

Soutěž	opět	ovládli	designéři	z	Čech	a	Slovenska.	Porota	si	ale	všim-
la,	že	výrazná	konkurence	 roste	středoevropanům	v	Asii	a	Kanadě,	
odkud	přichází	 největší	 počet	 zahraničních	 příspěvků.	 /	 The	Young	
Package	 competition	 2007	 was	 dominated	 by	 designers	 from	 the	
Czech	Republic	and	Slovakia.	But	the	jury	noted	that	significant	rivals	
to	Central	Europeans	are	coming	from	Asia	and	Canada,	from	where	

2007



Noémiie	Cotton

2008

Petr	Jinek

the	largest	number	of	foreign	entries	come.

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
MARTA PALASOVÁ
Střední	uměleckoprůmyslová	škola,	Bechyně,	Česká	republika
Secondary	School	of	Applied	Art,	Czech	Republic

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:
NOéMIE COTTON
Université	du	Québec,	Montréal,	Kanada	/	Canada

1.	místo	kategorie	Mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	Designers	up	to	30	Years	of	Age	category
ZU-fAN LIN, yU CHIA CHANG, yU-CHENG LIN,	Tchaj-wan

Zánik	Design	Centra	ČR	má	za	následek,	že	roli	organizátora	
dočasně	přebírá	Slovenské	centrum	dizajnu.	Součástí	ocenění	se	
stává	i	pracovní	stáž	ve	Studiu	Činčera	a	ve	společnosti	Model	
Obaly.	/	The	dissolution	of	the	Design	Centre	of	the	Czech	Republic	
means	that	the	Slovak	Design	Centre	takes	over	the	role	of	organiser	
temporarily.	Part	of	the	award	becomes	an	internship	at	Studio	
Činčera	and	Model	Obaly.

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
MIROSLAVA MIHALČINOVÁ
Škola	úžitkového	výtvarnictva	Košice,	Slovensko
School	of	Applied	Arts,	Košice,	Slovakia

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:
fLORIAN PETIGNy
Université	du	Québec,	Montréal,	Kanada	/	Canada

1.	místo	kategorie	Mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	Designers	up	to	30	Years	of	Age,	category
PETR JUNEk
Česká	republika	/	Czech	Republic

2009

Barbora	Sobotková

2010

Viktorie	Prokopová

Česká	republika	a	Kanada	potvrdily	ve	14.	ročníku	soutěže	svoji	
nadvládu	–	opět	získaly	největší	počet	vítězných	pozic.	/	The	Czech	
Republic	and	Canada	confirm	their	domination	in	the	14th	year	of	
the	competition	–	they	gained	the	largest	number	of	winning	places	
again.

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	Students	category:
BARBORA SOBOTkOVÁ
Střední	umělecká	škola,	Ostrava,	Česká	republika
Art	Secondary	School,	Ostrava,	Czech	Republic

1.	místo	kategorie	Vysoké	školy
1st	place,	University	Students	category:
NGUyEN THIEN PHU
Université	du	Québec,	Montréal,	Kanada	/	Canada

Organizace	soutěže	se	ujímá	sdružení	CZECHDESIGN.	Patnáctý	roč-
ník	 soutěže	 s	 sebou	 přináší	 poprvé	 dvě	 témata:	 Obal	 na	 sladkosti	
a	Komiks.	/	CZECHDESIGN	leads	the	organisation	of	the	competition.	
The	 fifteenth	 year	 of	 the	 competition	 has	 two	 topics:	 Packaging	 for	
Sweets	and	Comics.

obal na sladkosti / Package for sweets
1.	místo	kategorie	Studenti	vysokých	škol	a	mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	University	Students	and	Designers	of	up	to	30	Years	of	Age	
Category:
ANNE-MARIE BROUILLETTE, „Au septième miel“
Université	du	Québec,	Montréal,	Kanada	/	Canada

1.	místo	kategorie	Střední	školy	/	1st	place,	High	School	category:
VIkTORIE PROkOPOVÁ, „Nanynčin nanuk“
Střední	uměleckoprůmyslová	škola	Uherské	Hradiště,	Česká	republika
Secondary	School	of	Applied	Art,	Uherské	Hradiště,	Czech	Republic

koMiks / coMics
1.	místo	kategorie	Jiný	pohled:	Komiks
1st	place,	‚Another	point	of	view‘	category:	Comics:
RUfINA-MARyIA BAZLOVA, „kakaová bohyně“
Západočeská	univerzita	v	Plzni,	Česká	republika
University	of	West	Bohemia,	Pilsen,	Czech	Republic



2011

Tomáš	Chludil

2012

Matěj	Picek

obal na národní Produkt / Package for a national Product
1.	místo	kategorie	Studenti	vysokých	škol	a	mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	University	Students	and	Designers	of	up	to	30	Years	of	Age	
category:
DIANA WINkLEROVÁ, „Vlajkobal-českobal“
Česká	republika	/	Czech	Republic

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	category:
TOMÁŠ CHLUDIL, „kufřík Merkur“ / „A Small Suitcase 
Merkur“
Střední	uměleckoprůmyslová	škola	Uherské	Hradiště,	Česká	repub-
lika	/	Secondary	School	of	Applied	Art,	Uherské	Hradiště,	Czech	
Republic

kniha jako obal na slova / book as a Package for words
1.	místo	kategorie	Studenti	vysokých	škol	a	mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	University	Students	and	Designers	of	up	to	30	Years	of	Age	
category:
NIkOLA kALINOVÁ, „Skrytá psaní“ / „Hidden Writings“
Fakulta	výtvarných	umění	VUT	v	Brně,	Česká	republika	/	Brno	
University	of	Technology,	Faculty	of	Fine	Arts,	Czech	Republic

Sedmnáctý	 ročník	 soutěže	byl	 spojen	 s	 tématem	 čaje.	 /	 The	 seven-
teenth	year	of	the	competition	was	connected	with	the	topic	of	tea.

čaj / tea
1.	místo	kategorie	Studenti	vysokých	škol	a	mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	University	Students	and	Designers	of	up	to	30	Years	of	Age	
category:
kATARINA MATkOVIć A TIHANA PECIRkO,
„Jen můj šálek čaje“ „Just my Cup of Tea“
Chorvatsko	/	Croatia

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	category:
MATěJ PICEk, „fruiTea“
Střední	uměleckoprůmyslová	škola	Uherské	Hradiště,	Česká	republika
Secondary	School	of	Applied	Art,	Uherské	Hradiště,	Czech	Republic

Tématem	pro	rok	2013	se	stalo	Stárnutí.	Ve	vysokoškolské	kategorii	
zvítězil	Matúš	Mitas	se	svým	Obalem	na	mléko.	Porota	se	tentokrát	
rozhodla	ve	středoškolské	kategorii	udělit	pouze	druhé	a	třetí	
místo.	/	Ageing	was	the	topic	for	the	year	2013.	In	the	univeristy	
category	Matúš	Mitas	won	with	his	package	for	milk.	This	time	the	
jury	decided	to	award	only	second	and	third	places	in	the	second	
category.

stárnutí / ageing
1.	místo	kategorie	Studenti	vysokých	škol	a	mladí	designéři	do	30	let
1st	place,	University	Students	and	Designers	of	up	to	30	Years	of	Age	
category:
MATúŠ MITAS, „Obal na mléko“ / „Package for Milk“
Slovenská	technická	univerzita	v	Bratislave	/	Slovak	University	of	
Technology,	Bratislava,	Slovakia

take away
1.	místo	kategorie	Studenti	vysokých	škol	a	mladí	designéři	do	30	let
1st	place	University	Students	and	Designers	of	up	to	30	Years
of	Age	category:
MICHAL MARkO,
„Eat your food, Grow a Plant, Save the Planet“
Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	Česká	republika	/	Tomas	Bata	
University,	Zlín,	Czech	Republic

1.	místo	kategorie	Střední	školy
1st	place,	High	School	category:
ANNA NAVRÁTILOVÁ, „Pojď!“ / „Heel!“
VOŠ	Hellichova	Praha,	Česká	republika	/	Higher	Vocational	School	
Hellichova,	Czech	Republic

Fotografie	/	Photography:
1996	–	2012:	Oto	Nepilý,
2013:	Filip	Šach,	2014:	Tomáš	Polák

2013

Matúš	Mitas

2014

Michal	Marko



Děkujeme	 společnosti	 Model	 Obaly	 za	 dlouholetou	 a	 stále	 trvající	
podporu	mladých	talentů.	/	We	would	like	to	express	our	thanks	to	the	
company	Model	Obaly	for	its	long-lasting	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	
helpfulness,	professional	advice	and	unflagging	enthusiasm	for	Young	
Package.

Naše	poděkování	si	také	zaslouží:	/	Our	thanks	also	belong	to:
Anežka	 Adamíková,	 Michaela	 Birtusová,	 Ludmila	 Boháčová,	 Filip	
Dědic,	Michaela	 Juřenčáková,	Anna	Kazanová,	 Kamila	Matějková,	
Karolína	Matějková,	Tomáš	Melichar,	Lucie	Nohejlová,	Adam	Piškula	
a	Nina	Šimůnková.

Výstava	 vítězných	 a	 vybraných	 prací	 se	 bude	 konat	 ve	 věži	 Novo-
městské	radnice,	Karlovo	nám.	1/23,	120	00,	Praha	2	od	2.	7.	do	
10.	9.	2015	/	The	exhibition	of	selected	entries	will	be	held	 in	 the	
Tower	of	Newtownhall,	Karl’s	square.	1/23,	120	00,	Prague	2.
	
Veškeré	 další	 informace	 naleznete	 na	 stránkách	 soutěže	 www.mla-
dy-obal.cz	/	All	 further	 information	can	be	found	at	 the	competition	
website	www.young-package.com
Mladý	obal	/	Young	Package	©
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Jindřich	Oukropec,	Andrea	Čapková,	Jana	Vinšová
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Tomáš	Polák

Tereza	Škoulová

Veronika	Rukriegelová,	Kate	Spacek

Roman	Kvita
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