
 

Jaká je budoucnost obalového designu  
a kdo vyhraje 20. ročník Young Package? 
CZECHDESIGN / 18/05/2015 
 

 
 
Pátek 29. května 2015 bude patřit obalovému designu. V prostorách pražského kina 
Aero se odehraje blok odborných přednášek na téma obalový a grafický design. 
Vzápětí následuje slavnostní vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže obalového 
designu Mladý obal / Young Package. 
 
Na obal tradic ne  neby va  nahlí z eno jako na prestiz ní  designe rskou disciplí nu, pr esto je 
souc a stí  te me r  vs ech vy robku  na trhu. „Obal musí plnit ochranou funkci a to pokud možno 
atraktivní a nápaditou formou, aby přilákal pozornost zákazníka a srozumitelně s ním 
komunikoval,“ uvedl s e fdesigne r zlí nske  firmy Tescoma Ladislav Škoda.  
 
BUDEME SLAVIT VE VELKÉM 
Letos ní  jubilejní  20. roc ní k si z a da  velkou uda lost. Za roven  vybí zí  k male mu pozastavení  
nad souc asny mi i budoucí mi vy zvami oboru design obalu  a s ní m velmi u zce souvisejí cí ho 
graficke ho designu. U te to pr í lez itosti jsme vyzvali odborní ky c eske ho i sve tove ho 
forma tu, aby se pode lili o sve  na zory na souc asny  vy voj i budoucnost te chto disciplí n. Jak 
vidí  budoucnost obalu  a grafiky prosluly  obalovy  designe r pu sobí cí  ve S vy carsku Lars 
Wallentin nebo c eske  ikony te chto oboru  Petr Babák, Jan Činčera a Fiala&Šebek?  
 
U pr í lez itosti slavnostní ho vyhla s ení  ví te zu  jubilejní ho 20. roc ní ku mezina rodní  soute z e 
Young Package, ktery m provede modera tor Tomáš Hanák, pr ipravil CZECHDESIGN 
reflexi cele ho oboru v podobe  pr edna s kove ho odpoledne, ktera  se uskutec ní  v pátek 29. 
května v kině Aero: 
 

 16:30 pr edna s kove  odpoledne Budoucnost designu 
 19:00 slavnostní  vyhla s ení  vy sledku  mezina rodní  soute z e Young Package 
 afterparty v Kine  Aero po vyhla s ení  

 
O ŘEČNÍCÍCH 
Lars Wallentin 

http://www.czechdesign.cz/
http://www.czechdesign.cz/co-se-deje/budoucnost-designu-lars-wallentin-jan-cincera-petr-babak-a-fialasebek
http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/budoucnost-designu-a-vitezove-mezinarodni-souteze-young-package


 

Prosluly  obalovy  designe r pocha zejí cí  ze S ve dska, kde zí skal vzde la ní  na the Graphic 
Institute ve Stockholmu. V roce 1964 se pr emí stil do S vy carska, odkud jiz  ví ce nez  40 let 
rozví jí  kreativní ch r es ení  v oblasti obalu  pro znac ky jako je Nestle , Nescafe , Maggi, Buitoni, 
Nesquik nebo KitKat. Do Prahy pr ijede pr edstavit svoji vizi obalu jako prostr edku 
komunikace z pozice graficke ho designe ra a experta v oblasti obalu .  
 
Jan Činčera 
Zna my  c esky  obalovy  designe r se pode lí  o sve  know-how. Na jake m nejkurio zne js í  zada ní  
pracoval? Jak vypada  realizace obalu i pro nejna roc ne js í  zaka zky? Co by me l grafik a 
obalovy  designe r ve de t, kdyz  potr ebuje navrhnout obal, ať uz  jde o zabalení  luxusní ho 
da rku nebo tr eba "jen" pouzdro na knihu? 
 
Petr Babák 
Obal není  jen konstrukce z papí ru, ale i graficky  design. Petr Baba k je synonymem 
na padity ch a experimenta lní ch projektu , se ktery mi slaví  u spe chy i u komerc ní ch 
zadavatelu . Jak takova  spolupra ce vypada ? Jak si prosadit svu j na zor a pohled na ve c v 
konfrontaci se sve tem marketingu? 
 
Fiala & Šebek 
Neju spe s ne js í  c eska  firma specializují cí  se na vy voj znac ek a obalovy  design pro komerc ní  
trh pr edstaví  proces vzniku obalu  ve spolupra ci s klientem. Jak v tak na roc ne m procesu 
dojí t k uspokojive mu vy sledku a jakou roli v ne m hraje designe r? 
 
SLAVNOSTNÍ VEČER VÍTĚZŮ SOUTĚŽE YOUNG PACKAGE 
Po pr edna s kove m odpoledni bude na sledovat slavnostní  vyhla s ení  ví te zu  mezina rodní  
soute z e Young Package. Kter í  u c astní ci se v konkurenci ví ce nez  700 prací  z cele ho sve ta 
stanou ví te zi. Kdo si odnese ceny v celkove  hodnote  pr es 70 000 Kc ?  
 
O OCENĚNÝCH ROZHODNE ODBORNÁ POROTA I VEŘEJNOST 
Tradic ne  bude ude lena cena poroty a cena CZECHDESIGN. Vu bec poprve  bude ude lena 
specia lní  cena vyhlas ovatele soute z e spolec nosti Model Obaly. O jednom z ocene ny ch letos 
rozhoduje take  s iroka  ver ejnost, ktera  mu z e nyní  hlasovat na nas ich facebookovy ch 
stra nka ch. Obal, ktery  do 20. května 2015 23:59 hod. obdrz í  nejve ts í  poc et tzv. „lajku “, 
zí ska  cenu ver ejnosti. 
 
TOMÁŠ HANÁK ODHALÍ VÝSTAVU VÍTĚZNÝCH PRACÍ 
Slavnostní m vec erem va s provede herec Tomáš Hanák. Jako kaz dy  rok na va s take  c eka  
jednora zova  vy stava v prostoru Kino Aero nejleps í ch prací  navrz ena designe rem 
Romanem Kvitou, ktery  neda vno zí skal sve tove  ocene ní  Red Dot Design Award. Vy stava 
pak bude k vide ní  od 2. července 2015 ve Ve z i Novome stske  radnice na Praze 2. 
Te matem jubilejní ho roc ní ku soute z e bylo „Vs echno nejleps í !“. Vec er zakonc í  afterparty 
v pr edsa lí  kina. 
 
Hledali jsme obaly, ktere  budou spojeny nejen s narozeninami, ale i vy roc ní  edice nebo 
limitovane  jubilejní  kolekce. Soute z ní  pra ce, ktere  porota tento rok hodnotila, byly ve 
ve ts ine  pr í padu  souc a stí  jake si akce, ktera  se va z e k oslava m. ,,Obecně se více pohnuly od 
konstrukce obalů ke konstruování samotného dárku. Mnoho ze zaslaných prací mělo také 
sekundární použití. Porota preferovala konstrukčně zvládnuté obalů s dotaženou grafikou. 

http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/obalovy-design-bude-cim-dal-tim-dulezitejsi
http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/obalovy-design-bude-cim-dal-tim-dulezitejsi
http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/budoucnost-designu-a-vitezove-mezinarodni-souteze-young-package
http://modelgroup.com/cs
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153206608282295.1073741882.43867897294&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153206608282295.1073741882.43867897294&type=1
http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/roman-kvita-se-navraci-k-tradici-ceskeho-lisovaneho-skla


 

Právě u oceněných prací můžeme říct, že grafika plně koresponduje s formou a myšlenkou 
zadání,“ vysve tluje manaz erka soute z e Young Package Radka Machalická. 
 
Těšíme se na vás 29. května 2015 v Kině Aero, Biskupcova 1733/31, Praha 3. 
 
Vstup zdarma. 
 

Vy stava je podpor ena Magistra tem hlavní ho me sta Prahy. 
 
Partneři projektu: MODEL OBALY, UMPRUM, UTB Zlí n, Asten hotels, Studio C inc era, 
Papelote, C eska  centra, Antalis, Lindt, Pond5, Slovenske  centrum dyzajnu, Novome stska  
radnice 
 
Mediální partneři: DesignMagazin.cz, Design porta l, c asopis Font, DESIGNEAST.EU, 
designby.sk, c asopis Packaging, Design Cabinet CZ, c asopis Designum 
 

MODEL OBALY, a.s., je inicia tor a vyhlas ovatel soute z e, patr í  mezi nejve ts í  firmy v C eske  
republice specializují cí  se na vy robu obalu . Je souc a stí  s vy carske  skupiny Model Holding 
a sve  vy robní  za vody a obchodní  zastoupení  ma  v osmi evropsky ch zemí ch. Soute z  Mlady  
obal vyhlas uje firma Model Obaly a.s. kaz dy  rok uz  od roku 1996. 
> více http://www.modelgroup.com/cs  
 
CZECHDESIGN je organizace, ktera  dlouhodobe  prosazuje uplatn ova ní  designu v praxi. 
Provozuje webovy  porta l o c eske m designu, podporuje a propaguje c eske  designe ry, v 
ra mci poradensky ch sluz eb poskytuje konzultace, por a da  designe rske  soute z e, tendry a 
media lní  kampane .  
> více www.czechdesign.cz    
 
BUDOUCNOST DESIGNU je roc ní  cyklus pr edna s ek a workshopu  pr ední ch zahranic ní ch 
designe ru  a teoretiku , ktery  CZECHDESIGN ve spolupra ci se zahranic ní mi institucemi 
por a da . Projekt je podpor en Fondem EHP grantem z Islandu, Lichtens tejnska a Norska.  
> více www.czechdesign.cz/dlouhodobe-projekty/budoucnost-designu/  
 
MLADÝ OBAL / YOUNG PACKAGE je soute z  v obalove m designu urc ena mlady m tvu rcu m 
do 30 let. Od roku 1996 si vydobyla mezina rodní  reputaci a vy razne  postavení . 
Kaz doroc ne  se te s í  velke mu za jmu. 
> více http://mlady-obal.cz/  
 

Počet přihlášených prací: 711 
 
Ocenění: 

- Kategorie Studenti vysoky ch s kol a designe r i do 30 let 
- Kategorie Studenti str ední ch a vys s í ch odborny ch s kol 
- Cena CZECHDESIGN 
- Cena vyhlas ovatele Model Obaly 
- Cena pr edsedy poroty 
- Cena ver ejnosti  

 

http://www.modelgroup.com/cs
http://www.czechdesign.cz/
http://www.czechdesign.cz/dlouhodobe-projekty/budoucnost-designu/
http://mlady-obal.cz/


 

Odměny: 
Studenti vysoky ch s kol a designe r i do 30 let 

- 1. místo 30 000 Kc  
- 2. místo 10 000 Kc  
- 3. místo 7 000 Kc  

Studenti str ední ch a vys s í ch odborny ch s kol 
- 1. místo 20 000 Kc  
- 2. místo 5 000 Kc  
- 3. místo 3 000 Kc  

 
Porota: 

- Jan C inc era 
- Ladislav S koda 
- Karel Vra nek 
- Jaroslav Jur ica 
- Jan C tvrtní k 

 
Přednáškové odpoledne: 

- KDY: 29. 5. 2015, od 16:30 hod 
- KDE: Kino Aero, Biskupcova 1733/31, Praha 3 
- ŘEČNÍCI: Lars Wallentin, Fiala&S ebek, Petr Baba k, Jan C inc era 
- VSTUP: zdarma 

 
Slavnostní vyhlášení: 

- KDY: 29. 5. 2015, od 19:00 hod 
- KDE: Kino Aero, Biskupcova 1733/31, Praha 3 
- VSTUP: zdarma 

 
Výstava: 

- KDY: 02/07–07/09 2015 
- KDE: Ve z  Novome stske  radnice, Karlovo na m. 1/23, Praha 2 
- VSTUP: zdarma 

 

Kontakt pro média: Anez ka Adamí kova , +420 733 755 959, 
anezka.adamikova@czechdesign.cz  
 
Užitečné odkazy: 

- Pozva nka: https://www.facebook.com/events/1445013832459739/   
- Ke stažení (TZ, obrazový materiál): http://www.czechdesign.cz/press  

 
  
 

https://www.facebook.com/events/1445013832459739/
http://www.czechdesign.cz/press

