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Vedoucí marketingu společnosti  
Model Obaly, a. s. / Head of Marketing,  
Model Obaly, a. s.

Nadšení. To je podle mého ten správný výraz, 
který od začátku až doposud provází 22. 
ročník soutěže Young Package, která i přes 
dvacetiletou historii nepřestává udivovat, 
inspirovat a nabourávat mýty v obalovém 
designu. Zmíněné nadšení jsem pociťovala, 
když mi pan Radovan Wicha předal pomyslnou 
pochodeň a já mohla být u toho, když jsme na 
podzim roku 2016 vyhlásili nový zábavný ročník 
Young Package. Stejný pocit jsem měla také ve 
chvíli, kdy jsme s týmem z inovačního centra 
Model Obaly obdivovali všech 744 nápadů 
z 57 zemí světa. Nadšení, energie, nové vize, 
experimenty a nápady, to jsou hnací motory této 
soutěže, která nás všechny pravidelně vytrhává 
ze zaběhnutých stereotypů a pokaždé nachází 
nový pohled na obalový design.
Jsem zároveň velice potěšena nejen novými 
přístupy k obalům, ale také úrovní soutěžních 
prací, a to zejména těch vítězných. I přes hravé 
téma vyhrály zodpovědné nápady, které téměř 
vždy povyšují obal na recyklovatelný objekt, 
často na víceúčelový produkt, jako například 
na stolní hru. To nejen souzní s inovativním 
zaměřením společnosti Model Obaly, ale také 
to prokazuje, že i přes náročnost a specifičnost 
obalového designu k němu studenti a designéři 
přistupují zodpovědně, nebojí se popasovat se 
zadaným tématem a jsou stále přínosem pro 
celý obor.
Enthusiasm. That’s what I think is the right 
expression to accompany the 22nd year of Young 
Package, from the very beginning to the end. 
Despite twenty years of history the competition 
continues to astonish, inspire and disrupt myths 
in packaging design. I felt this enthusiasm when 
Mr. Radovan Wicha passed on the Young Package 
torch to me and in Autumn 2016 we announced 
an exciting new year for the competition. I had 
the same feeling when we were admiring the 744 
ideas from 57 countries around the world with our 
team from the Model Obaly Innovation Centre. 
Enthusiasm, energy, new visions, experiments, and 

ideas are the driving engines of this competition, 
which regularly pulls us away from stereotypes and 
always finds a new view for package design. 
I am very pleased not only with the new approaches 
to packaging, but also with the level of the entries, 
especially the winners. Despite the playful topic, 
they have employed responsible ideas that almost 
always promote the package as a recyclable object, 
often as a multipurpose product, for example, 
as a board game. This not only coincides with 
the innovative focus of Model Obaly, but it also 
demonstrates that despite the difficulty and spec-
ificity of packaging design, students and designers 
can approach it responsibly, they are not afraid to 
deal with the topic and they can add benefit to the 
whole industry.

manažerka soutěže / competition manager

Soutěž podporuje mladé designéry do třiceti 
let. Myslíte si, že nová generace designérů se 
v něčem liší od svých starších kolegů?
Studenti a mladí designéři obecně přinášejí 
svěží nápady, protože nejsou tolik zatíženi praxí, 
výrobou a nároky klientů. V posledních letech 
sledujeme, že se mladí designéři spoléhají na 
současné technologie a většina návrhů vzniká 
u počítače, což je určitě škoda, protože při hře 
s materiálem mohou přijít na další nestandardní 
řešení.
The competition supports young designers of 
up to 30 years of age. Do you think that the 
designers of this new generation are different 
from their older colleagues?
Students and young designers always bring 
fresh ideas because they are not so burdened 
by professional practice, production or client 
demands. In recent years, we‘ve observed that 
young designers are using more technology and 
the majority of designs are computer based, 
which can be a pity, because other, non-stan-
dard solutions can arise during play with the 
physical materials.
Co je pro vás nestandardní řešení? Na základě 
jakých kritérií volíte vítěze?

Porota hodnotí obaly na základě inovativního 
přístupu, promyšlené konstrukce, grafického 
zpracování a celkové dotaženosti modelu. 
V posledních letech také klademe velký důraz 
na sekundární využití obalů, vybírány jsou obaly, 
které se po využití nevyhodí, ale mají další 
funkci.
What is a non-standard solution for you? Based 
on what criteria do you choose the winner?
The jury evaluates the packages on the basis of 
innovative approach, sophisticated construction, 
graphic design and overall impression. In recent 
years great emphasis has been placed on the 
package having a secondary use. These are 
packages that need not be thrown away straight 
after use, but have some further function.
Netrpí podle vás současná společnost spíše 
přebytkem obalů, protože dává do obalů i to, co 
by obalené být nemuselo?
Jistě a ještě potom vidíte, jak si zákazníci 
odnášejí z obchodu nákup v několika igelitkách. 
Značky na obalech stále šetří, a tak vybírají ta 
nejlevnější a nejméně ekologická řešení. Ve 
většině případů je cena produktu opravdu nižší 
než cena obalu. Je to tedy začarovaný kruh. Je 
potřeba přesvědčit velké firmy, aby investovaly 
do promyšlených obalů, které mohou mít další 
využití, nebo aby je vyráběly z biodegradovatel-
ných materiálů.
Do you think that society currently suffers 
from a packaging surplus, where products are 
wrapped in plastic unnecessarily?
Sure, and then you see customers carrying them 
away from the store in plastic bags. Brands still 
want to save on packaging so they choose the 
cheapest and the least eco-friendly solutions. 
In many cases the price of the product is even 
cheaper than its packaging. It is a vicious circle. 
It is necessary to persuade big companies to 
invest in sophisticated packaging made from 
biodegradable materials or packaging which has 
a secondary use.
Jak by se taková změna dala uskutečnit? Je 
nutný zásah státu, nebo podle vás existují jiné 
mechanismy pro zvýšení uvědomělosti firem?
Aby se změna mohla provést plošně, určitě 
by se musely proměnit směrnice pro výrobu 
a následné použití obalů. Obal by měl mít delší 
životnost a jasně definované použité materiály.
How do you think it could be done? Is state 
intervention necessary, or do you think there 
are other mechanisms to increase business 
awareness?
In order to make change on a general basis, 
policies for production and the subsequent use 
of packaging should be transformed, certainly. 
Packaging should have a longer lifespan and 
clearly defined materials.

Jakou společenskou moc obalům přisuzujete? 
Dokážou podle vás řešit sociální problémy nebo 
alespoň upoutat pozornost veřejnosti?
Obal je bohužel stále především nástroj 
marketingu a prodeje, ale my se snažíme 
spojovat ho se společenskými problémy. V roce 
2013 jsme například jako téma soutěže vyhlásili 
Stárnutí. Designéři navrhovali obaly s ohledem 
na starší generace, které mají problém se 
zrakem, s motorikou a nezvládnou některé obaly 
ani otevřít.
What social power do you attach to the 
packages? Do you think they can solve social 
problems or at least attract public attention?
Unfortunately, a package is still a marketing 
and sales tool primarily, but we are trying to 
connect it to social problems. For example, in 
2013, Aging was the topic of the competition. 
Designers developed packages taking into 
consideration older generations with visual 
impairment or a motor activity problem that 
might prevent them from opening some 
packaging.

Redaktor / Editor: Kristina Veinbender

předseda poroty, přední obalový desig-
nér & zakladatel Studia Činčera
Nejvýraznější obalový designér u nás absolvoval 
Střední průmyslovou školu grafickou, obor 
Zpracování papíru a obalová technika. Zásadní 
pro něj bylo setkání s J. H. Kocmanem v roce 
1983, který mu ukázal, že papír je nejen 
průmyslový, ale i poetický materiál. Od roku 
1984 do roku 1989 pracoval ve Středisku 
obalového inženýrství Pražských papíren, po 
roce 1989 pedagogicky působil na Akademii 
výtvarných umění jako asistent profesora Miloše 
Šejna 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.
Chairman of the jury, leading package 
designer & founder of Studio Činčera
This major packaging designer graduated from 
the High School of Graphic Arts, majoring in 
processing of paper and packaging technology. 
Meeting J.H. Kocman in 
1983 was critical 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 assistant to professor Miloš Šejna 
in the studio of conceptual art. At that time he 
worked 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.

redaktor časopisu Svět balení
Odborný časopis o obalech a balicích tech-
nologiích Svět balení u nás vychází již od roku 
1999. Každé dva měsíce se díky němu dozvídají 
technologové, designéři, výrobci a dodavatelé 
o novinkách z oblasti obalů.
Editor of magazine Svět balení (World of 
Packaging)
Svět balení is a magazine dedicated to packages 
and packaging technologies. It has been in 
existence since 1999. Thanks to this magazine 
many designers, technologists, producers and 
suppliers can learn about packaging news every 
two months.

vítěz Young Package 2011 & držitel ocenění 
Larse Wallentina
Student pražské UMPRUM v soutěži Young 
Package už dvakrát prokázal svůj talent. V roce 
2011 vyhrál soutěž se svým papírovým obalem 
na českou stavebnici Merkur. V roce 2015 zaujal 
speciálním dárkovým balením rumu. Obsahuje 
mapu s instrukcemi, které obdarovanému 
přinesou nejen dárek, ale i dobrodružství.
Winner of Young Package 2011 & the Lars 
Wallentin Award
A student of the Academy of Arts, Architecture 
and Design in Prague, he has already twice 
demonstrated his talent in Young Package 
competitions. In 2011, he won with his paper 
package for a Czech Merkur kit. In 2015, he 
captured the jury with a special gift package for 
rum containing a map of instructions to give the 
receiver not only a gift, but also an adventure!

projektový manažer Inovačního centra 
společnosti Model Obaly

Společnost Model Obaly je zakladatelem 
soutěže Young Package a patří k předním 
evropským výrobcům obalů se specializací na 
inovativní řešení. V portfoliu této společnosti 
nalezneme obaly z hladkých a vlnitých lepenek 
od prostých přepravních krabic po prémiové 
obaly se špičkovými povrchovými úpravami. 
Firma podporuje mladé talentované tvůrce, 
kterým již od roku 1996 dává příležitost nejen 
v mezinárodní designérské soutěži Young 
Package, ale v posledních letech soustřeďuje 
nadané kreativce také ve svém Inovačním 
centru. Inkubátor nových nápadů a obalových 
designérů má na starosti Radek Kupčík, absol-
vent technické univerzity v Ostravě, který dříve 
působil jako konstrukční inženýr a technologický 
expert.
Project Manager of Model Obaly Innovation 
Centre
Model Obaly is the founder of the Young 
Package competition and is a leading European 
package producer, specialized in innovative 
solutions. In the company’s portfolio are 
packages made from regular (smooth) and 
corrugated cardboard, from simple shipping 
boxes to premium packages with top surface 
finishes. The company supports young talented 
designers not only through the international 
design competition Young Package, but also 
at its Innovation Centre. The incubator for new 
ideas and package designers is run by Radek 
Kupčík, a graduate of the Technical University 
of Ostrava, who previously worked as a design 
engineer and a technology expert.

Brand Strategy & Business Director ve 
společnosti Fiala & Šebek
Nejúspěšnější česká firma zaměřena na vývoj 
značek a obalový design pro komerční trh má 
v týmu už sedm let brand specialistu, který 
významným způsobem přispěl k úspěchům této 
společnosti. Ve Fiala & Šebek se specializují na 
vizuální komunikaci nejen obalů, ale také značek 
jako takových. Za práci pro známé značky 
získala firma několik ocenění.
Brand Strategy & Business Director at 
Fiala & Šebek
Fiala & Šebek is the most successful Czech 
company focused on brand development and 
package design for the commercial market. 
For 7 years it has had a brand specialist in the 
team, who has made a significant contribution 
to the success of the company. Fiala & Šebek 
specialize in the visual communication of 
packaging but also of brands, and their work has 
been awarded several times.

POČET VYSOKÝCH ŠKOL /
NUMBER OF UNIVERSITIES

44
POČET OCENĚNÝCH /
NUMBER OF WINNERS

8
KATEGORIE /
CATEGORIES

2

POČET ÚČASTNÍKŮ /
NUMBER OF ENTRIES

744
POČET STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL /
NUMBER OF HIGH SCHOOLS

17
POČET POROTCŮ /
NUMBER OF JURORS

5
POČET LIDÍ V TÝMU /
NUMBER OF PEOPLE 
IN THE TEAM

20



317x Czech Republic
85x Slovakia
35x Hungary
14x Ukraine 28x Russian Federation

19x Iran
12x Cyprus

14x Vietnam
5x Indonesia

11x India
11x Taiwan

 Tento žebříček obsahuje 57 zemí všech přihlášených soutěžících.
 
 This map shows the 57 countries of all entrants.

9x Albania

8x United Kingdom

9x United States

9x Mexico

8x Lithuania

2x Germany
2x Iraq
2x Ivory Coast
2x Kuwait
2x Latvia
2x Lebanon

2x Malaysia
2x Pakistan
2x Poland
2x Romania
1x Rwanda
1x Serbia

1x South Korea
1x Sudan
1x Syria
1x Yemen
1x Zimbabwe

7x Belarus
7x Canada
7x Kazakhstan
6x Libya
6x Nigeria
6x Egypt

6x China
6x Italy
6x Sri Lanka
5x Azerbaidjan
5x Bulgaria
5x Colombia

5x France
5x Hong Kong
5x Jordan
4x Kyrgyzstan
4x Macedonia
4x Thailand

4x Turkey
3x Armenia
3x Australia
3x Belgium
3x Cambodia
3x Georgia



Česká republika, Západočeská univerzita v Plzni
Czech Republic, University of West Bohemia, 
Pilsen

Porota se letos na vítězi jednoznačně shodla. 
Kateřina Puncmannová navrhla nejen obal, ale 
především do detailu dotažený koncept, který 
by se mohl okamžitě dostat do výroby. Obal 
je charakteristický výraznou, hravou grafikou 
a minimem odpadního materiálu. Autorka 
vymyslela obal na malířskou štětku, který se 
jednoduchým složením transformuje na čepici 
chránící před umazáním. Podle porotců má 
tento výstižný a praktický návrh velký marketin-
gový potenciál.
This year the jury agreed on the winner 
unanimously. Kateřina Puncmannová has 
designed not only a package, but chiefly 
a concept that could be brought into production 
immediately. The package is characterized by 
distinctive, playful graphics and minimal waste 
material. The designer has devised a package 
for a paintbrush, which can be transformed via 
simple assembly into a cap that protects the 
brush from getting dirty. According to the jurors, 
this succinct and practical design has a great 
marketing potential.



Maďarsko, Szent István University
Hungary, Szent István University

Druhé místo obsadila podle slov porotců 
vizionářská práce. Obal se stává jakousi jednot-
kou, která vyzývá k hravosti. Jeho konstrukce 
umožňuje skládání a hru s geometrií. Tento obal 
na mléko z dílny maďarské designérky je určen 
především dětem a má také sociální aspekt. Celý 
návrh motivuje ke spojování obalu s dalšími, 
čímž získal přesah, potenciál a uznání poroty.
According to words of jurors the visionary 
work occupied the second place. The package 
becomes a kind of unit that calls for playfulness. 
The design allows folding and geometry play. 
This milk package made by a Hungarian 
designer is desvised primarily for children and 
also has a social aspect. The whole design 
motivates the merger with other packages, thus 
it has gained overlap, potential and recognition 
of the jury.

 
Velká Británie, University of Wolverhampton
Great Britain, University of Wolverhampton

Obal re:PLAY studenta Thomase Lavina z Velké 
Británie je sám o sobě hrou. Klasický papírový 
materiál spolu se šrouby a matkami tvoří 
spletitou skládačku, která ukrývá různá nářadí. 
Práce nápadně připomíná českou stavebnici 
Merkur, nově ovšem v papírovém provedení. 
Porotu mimo jiné zaujalo nezvyklé spojení 
papíru a kovových šroubů. Obal má několik 
vrstev a tak se z vybalování stává nekonečný 
proces objevování nových předmětů i materiálů.
The package re:PLAY is a game in itself; classic 
paper, nuts and bolts form an intricate jigsaw 
puzzle that hides various tools. The work 
resembles the Czech Merkur kit, but in a paper 
version. Among other things the jury was 
attracted by the unusual combination of paper 
and metal screws. The package has several 
layers, so that the unpacking process is full of 
discovery of new objects and materials.

Maďarsko, Eszterházy Károly University
Hungary, Eszterházy Károly University

Obal na slunečnicová semínka je zároveň 
papírovým krmítkem pro ptáky. Maďarská 
designérka zaujala nejen grafickým ztvárněním, 
ale také do detailu promyšlenou konstrukcí. 
Transformace obalu v krmítko je naprosto 
jednoduchá a intuitivní. Zajímavý koncept si 
vysloužil cenu CZECHDESIGN.
A sunflower seed package that transforms 
into a birdfeeder. The work of this Hungarian 
designer engaged the jury not only through 
its graphic design, but also in the detail of its 
sophisticated structure - the transformation into 
the feeder is simple and intuitive. Awarded the 
CZECHDESIGN Prize.



1  Patrik Kolbasa
 EXTREME SHOTS

Slovensko, Technická univerzita v Košicích
Slovakia, Technical University of Košice

2  Martina Mlezivová
 OBAL NA PISTÁCIE

Česká republika, Západočeská univerzita v Plzni
 PACKAGE FOR PISTACHIOS 
Czech Republic, University of West Bohemia, 
Pilsen

3  Daniela Herodesová
 ANTISTRESOVÝ MÍČEK

Česká republika, Západočeská univerzita v Plzni
 THE ANTISTRESS BALL
Czech Republic, University of West Bohemia, 
Pilsen

4  Zuzana Chleborádová & Ondřej Lalák 
OMALOVÁNKY PRO MALÉ I VELKÉ 

 DESIGNÉRY 
Česká republika, Vysoká škola  
uměleckoprůmyslová v Praze
 COLOURING BOOK FOR LITTLE  
 AND BIG DESIGNERS 
Czech Republic, Academy of Arts, Architecture  
and Design, Prague

5  Ondřej Pechal
 FLY EMIRATES VLAŠTOVKA

Česká republika, ČVUT v Praze
 FLY EMIRATES SWALLOW PAPER  
 AEROPLANE
Czech Republic, Czech Technical University, 
Prague

6  Peter Kušnír
 OBALY NA ŠROUBY

Slovensko, Technická univerzita v Košicích
 PACKAGE FOR SCREWS
Slovakia, Technical University of Košice

7  Michal Vrba
 HALLS - SVĚŽEST BUDE LÉTAT 

VZDUCHEM
Česká republika, ČVUT v Praze
 HALLS – FRESHNESS IN THE AIR
Czech Republic, Czech Technical University, 
Prague

8  Barbora Vildová & Johana Němečková 
 & Marie Urbánková

 GALAKTUSSIN
Česká republika, Vysoká škola  
uměleckoprůmyslová v Praze
Czech Republic, Academy of Arts, Architecture  
and Design, Prague
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9  Ivana Kleinová
 POSVIŤ SI NA NĚJ!

Česká republika, Ostravská univerzita v Ostravě
 LIGHT IT UP!
Czech Republic, University of Ostrava

10  Magdalena Herbrychová
 BOTTLE RINGS

Česká republika, ČVUT v Praze
Czech Republic, Czech Technical University, 
Prague

11  Lucie Koudelková
 OBAL NA SLANÉ TYČINKY

Česká republika, ČVUT v Praze
 PACKAGE FOR SALTY STICKS
Czech Republic, Czech Technical University, 
Prague

12  Linda Matějovská & Barbora Páníková
 DIVOKÉ TKANIČKY

Česká republika
 WILD LACES 
Czech Republic

13  Kateřina Hrubá
 PARTY BOX

Česká republika / Czech Republic

14  Filip Krampla
 #PIVNIARENA

Česká republika, Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem
 #BEERARENA
Czech Republic, Jan Evangelista Purkyně 
University, Ústí nad Labem

15  Greta Unguvaitytė
 BE SWEET AS SWEET

Litva, Vilnius Academy of Arts
Lithuania, Vilnius Academy of Arts

16  Tereza Pavlíková
 OBAL NA LAHEV, PASIVNÍ ZESILOVAČ  

 NA MOBILNÍ TELEFON
Česká republika, ČVUT v Praze
 PACKAGE FOR A BOTTLE, PASSIVE  
 AMPLIFIER FOR A MOBILE PHONE
Czech Republic, Czech Technical University, 
Prague
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17  Kateřina Podoláková
 CATSTRING

Česká republika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Czech Republic, Tomas Bata University, Zlin

18  Kateřina Krámová
 OBAL NA CHIA SEMÍNKA

Česká republika, Univerzita Hradec Králové
 PACKAGE FOR CHIA SEEDS
Czech Republic, University of Hradec Králové

19  Kateřina Krámová
 OBAL NA SEMÍNKA

Česká republika, Univerzita Hradec Králové
 PACKAGE FOR SEEDS
Czech Republic, University of Hradec Králové

20  Annamária Semancová
 TIE ME UP!

Česká republika, ČVUT v Praze
Czech Republic, Czech Technical University, 
Prague

21  Joana Gandrimaitė
 LIŠČÍ OBAL

Litva, Vilnius Academy of Arts
 FOX PACKAGE
Lithuania, Vilnius Academy of Arts

22  Zuzana Vanišová
 OBAL NA AUDIOKNIHU SE STÍNOHROU

Česká republika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 PACKAGE FOR AN AUDIOBOOK WITH  
 SHADOW PLAY
Czech Republic, Tomas Bata University, Zlin

23  Gabriela Štenclová
 CAT TARGET

Česká republika, ČVUT v Praze
Czech Republic, Czech Technical University, 
Prague
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24  Lucie Slavíková
 PONOŽKOVÉ DIVADLO

Česká republika, Západočeská univerzita v Plzni
 SOCK THEATRE
Czech Republic, University of West Bohemia, 
Pilsen

25  Lili Pethő
 KOIKITE

Maďarsko, University of Pécs
Hungary, University of Pécs

26  Hana Křížková
 OBAL NA GUMIČKY

Česká republika, ČVUT v Praze
 PACKAGE FOR RUBBER BANDS
Czech Republic, Czech Technical University, 
Prague

27  Annamária Kopilovic
 COOKIES – EAT AND PLAY

Maďarsko, University of Pécs
Hungary, University of Pécs

28  Davit Botchorishvili
 A BOX FOR TOYS

Gruzie, Tbilisi State Academy of Arts
Georgia, Tbilisi State Academy of Arts 25
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Slovensko, Škola užitkového výtvarníctva Košice
Slovakia, High School of Applied Arts, Košice

Jedná se o šestibokou krabičku se zajímavou 
konstrukcí. Obal na lentilky je vybaven 
prolomenou stěnou, díky které nedochází 
k natržení nebo poškození obalu při jeho 
otevírání a zavírání. Součástí návrhu je také 
přebal papírové krabičky, který může být různě 
graficky ztvárněn pro účely limitovaných edicí. 
Obal slouží také jako hrací kostka, čímž autorka 
splnila zadání Open and Play.
A hexagonal box with an interesting construction 
- it is equipped with a broken wall thanks to 
which the package is not torn or damaged 
during opening and closing. The work also 
includes a paper box cover, that can display 
different graphics for limited editions. The 
package can also be used as dice, fulfilling the 
Open and Play topic.



Česká republika, Střední odborná škola 
obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
Czech Republic, High school of Business, 
Applied Arts and Design, Pilsen

Anna Dvořáková navrhla obal, který slouží jako 
plocha deskové hry. Ze samotných lahviček 
na mléčný nápoj se stávají hrací figurky. Po 
rozbalení můžeme začít okamžitě hrát, aniž by 
vznikal jakýkoli odpad. Minimalistická a čistá 
grafika velmi dobře odpovídá produktu, který 
obal chrání.
Anna Dvořáková has designed a package that 
serves as a board game. Milk bottles figure as 
the playing pieces, and after unpacking, we can 
immediately start a game without generating any 
waste. Minimalist and clear graphics correspond 
very well to the product which the package 
protects.

Česká republika, Střední průmyslová škola 
Volyně
Czech Republic, Secondary Technical  
School, Volyně

Porota ocenila nejen grafické zpracování, 
ale také výběr materiálu a účel balení. Guma 
primárně drží uzavřenou krabici na boty pohro-
madě. Sekundárně funguje jako samostatný 
objekt, totiž jako skákací guma. Barevně sladěný 
koncept si vysloužil třetí místo ve středoškolské 
kategorii.
The jury appreciated not only the graphic 
design, but also the choice of materials and 
package purpose. Primarily, an elastic holds 
a shoe box closed. Secondly, it acts as a sepa-
rate object, as an elastic rope for skipping. This 
colour-matching concept has earned third place 
in the category of High School Students.

Kanada, Conestoga College
Canada, Conestoga College

Práce se zpracováním naprosto vymyká 
ve své kategorii. Obal na kopačky, který se 
promění v malé fotbalové hřiště, je vytisknut 
polygrafickou komerční technologií. Porotu krom 
tohoto aspektu zaujal také tím, že disponuje 
jednoduchým grafickým zpracováním, čistou 
a promyšlenou konstrukcí. Designérům z Kanady 
se podařilo navrhnout inovativní obal na 
profesionální úrovni.
The manufacture of this work is the highest 
in its category. The package for soccer boots 
which turns into a small soccer field is printed 
using commercial polygraphic technology. In 
addition to this, simple graphics and a pure 
and thoughtful design also captivated the jury. 
The designers from Canada have designed an 
innovative package at a professional level.



1  Eliška Horynová
 HIPSOX

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

2  Denisa Kučíková
 LAHEV NA DĚTSKÝ ŠAMPUS

Česká republika, Střední škola filmová,  
multimediální a počítačových  
technologií, s. r. o., Zlín
 PACKAGE FOR CHILDREN’S  
 CHAMPAGNE
Czech Republic, Creative Hill College, Zlin

3  Sára Hrabalová
 ŠPEJLE

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

4  Petr Kožurik & David Šmíd
 SKATE RAMPA

Česká republika, Vyšší odborná škola  
uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmy-
slová škola, Praha
 SKATE RAMP
Czech Republic, Higher Vocational and 
Secondary School of Applied Art, Prague
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Vyhlašovatel / Promoter  Model Obaly a. s.
Organizátor / Organiser  CZECHDESIGN.CZ
Vedoucí projektu / Project Manager Radka Machalická
Realizační tým / Executive team  Jindřich Oukropec, Jana Vinšová
Grafická úprava / Graphic design  Tereza Bierská
Infografika / Infographics  Klára Plicová
Sazba / Typesetting   Karolina Kučerová
Fotografie / Photography  Tomáš Polák
Korektury / Proof reading  Tereza Škoulová, Kate Spacek
Překlad / Translation   Veronika Rukriegelová
Architektura výstavy / Exhibition Architecture Eduard Herrmann & Matěj Coufal
Ocenění / Award   Eduard Herrmann & Matěj Coufal
Tisk / Printing   Lupress s. r. o.

Děkujeme společnosti Model Obaly za dlouholetou a stále trvající
podporu mladých talentů. / We would like to express our thanks to Model Obaly for its long-lasting 
co-operation and support of young talent.

Naše poděkování si také zaslouží: / Our thanks also belong to:
Michaela Birtusová, Kamila Matějková, Karolína Matějková, Kateřina Michálková, Kristína Mikolášková, 
Lucie Nohejlová, Elizaveta Shitová, Markéta Škaldová, Markéta Tunková.

Výstava vítězných a vybraných prací se bude konat v GALERII CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1,  
od 22. 6. do 28. 7. 2017 / An exhibition of selected entries will be held in the CZECHDESIGN 
GALLERY, Vojtěšská 3, Prague 1, from June 22 until July 28 2017.

Veškeré další informace naleznete na stránkách soutěže www.mlady-obal.cz / Further information can 
be found on the competition website www.young-package.com

Young Package © 2017
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