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ŠKODA KODIAQ a ŠKODA OCTAVIA COMBI získaly 
ceny ,Red Dot Award‘ za vynikající produktový 
design 
 

› Porota s mezinárodním obsazením udělila novému SUV ŠKODA KODIAQ a zcela 

přepracovanému modelu ŠKODA OCTAVIA COMBI renomovanou cenu za design za rok 2017 

› Nové designový jazyk značky boduje krystalickými formami a emocionalitou 

› Jedná se již o jedenáctou cenu ,Red Dot Award‘ pro značku ŠKODA 

 

Mladá Boleslav, 6. dubna 2017 – Modely ŠKODA OCTAVIA COMBI a ŠKODA KODIAQ si na 

základě rozhodnutí mezinárodní poroty odborníků odnášejí ceny 'Red Dot Award'. Zcela 

přepracovaný kompaktní vůz a nové velké SUV značky ŠKODA tak získávají jedno z 

celosvětově nejznámějších a nejuznávanějších designerských ocenění. Modely značky 

ŠKODA tak pokračují ve svém vítězném tažení, neboť se jedná o zisk již desáté a jedenácté 

ceny Red Dot od roku 2006. 

 

„Jsme na tato ocenění velice hrdí,“ říká Karl Neuhold, vedoucí designu exteriéru ve ŠKODA AUTO. 

„Hledáme krásu v jednoduchosti a snažíme se skloubit funkčnost a estetiku. Naše linie jsou čisté, 

ostré a inspirované tradicí výroby českého křišťálu. Říkáme tomu krystalický design. Tyto prvky se 

nachází jak v exteriéru, tak i v interiéru, což činí naše modely jedinečnými,“ dodává Neuhold. 

 

Prvky krystalického designu jsou u nového modelu ŠKODA KODIAQ a modernizovaného modelu 

ŠKODA OCTAVIA vidět například ve struktuře světlometů. Inspirací pro tento sofistikovaný design 

je tradiční umění českých sklářů.    

 

Oba modely, jak nové velké SUV, tak i bestseller v kompaktní třídě, bodují také jako všechny vozy 

ŠKODA mimořádnou nabídkou prostoru, inovativními řešeními konektivity a celou řadou 

asistenčních systémů, které bývají nabízeny ve vozech vyšších tříd. I díky těmto kvalitám dokázaly 

oba modely přesvědčit porotu obsazenou vysoce uznávanými odborníky v oboru.  

 

Aby mohly být produkty vyznamenány touto renomovanou cenou za design, musí vynikat v 

kritériích jako např. stupeň inovace, kvalita designu, funkčnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. 

Naživo a v místě konání akce diskutuje a posuzuje nezávislá porota ,Red Dot Award' každý 

jednotlivý návrh. Cena ,Red Dot' je celosvětově považována za etalon kvalitního produktového 

designu a letošní ročník je již 62. v pořadí. Ročně se v soutěži uchází o ceny přibližně 5 000 

účastníků, kteří letos pocházeli z 54 zemí. Ocenění  se tak řadí k těm nejznámějším v oblasti 

designu na světě. Přibližně 40členná porota se skládá z nezávislých výtvarníků, profesorů designu 

a odborných novinářů.  

 

Vitríny s oceněními nyní v Mladé Boleslavi zdobí jedenáct renomovaných cen Ret Dot Award. Jako 

první ji v roce 2006 získala ŠKODA OCTAVIA COMBI. V roce 2007 obdržela tuto cenu ŠKODA 

ROOMSTER a druhá generace vozu ŠKODA FABIA. Třetí generace tohoto modelu byla touto 

cenou rovněž vyznamenána, a to v roce 2015. Dvojí vítězství si odnesla značka ŠKODA v roce 

2010, a sice prostřednictvím modelů ŠKODA SUPERB COMBI a ŠKODA YETI. V roce 2013 

vyhrála ŠKODA RAPID, která poprvé představila nový designový jazyk značky. O rok později tuto 
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cenu obdržela ŠKODA RAPID SPACEBACK, v roce 2016 byla vyznamenána vlajková loď značky 

ŠKODA SUPERB.   

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen Zbyněk Straškraba   

Vedoucí Komunikace produktu  Komunikace produktu 

T +420 326  811 731 T +420 326 811 785 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA KODIAQ získává ocenění ,Red Dot Award‘ za 

vynikající produktový design 

Nové SUV ŠKODA KODIAQ obdrželo renomovanou cenu 

Red Dot Award 2017 za svůj vynikající design. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA OCTAVIA COMBI získává ocenění ,Red Dot 

Award‘ za vynikající produktový design 

Zcela přepracovaná ŠKODA OCTAVIA COMBI 

zabodovala před mezinárodně obsazenou porotou 

designerské soutěže Red Dot Award 2017 svými jasnými, 

krystalickými tvary. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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