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ŠKODA AUTO jmenovala Petera Olaha vedoucím 
designu interiéru 
 
› Peter Olah se stal od 1. prosince 2020 vedoucím designu interiéru ve společnosti ŠKODA AUTO   

 

Mladá Boleslav, 3. prosince 2020 – Peter Olah se stal vedoucím designu interiéru ve ŠKODA 

AUTO. Předtím byl tento habilitovaný designer ve společnosti ŠKODA AUTO od roku 2015 

zodpovědný za architekturu interiéru veškerých modelů značky ŠKODA. 

 

Šéfdesigner ŠKODA AUTO Oliver Stefani zdůrazňuje: „Pod vedením Petera Olaha učinila architektura 

interiéru našich modelů v posledních letech velký krok vpřed. Jako vedoucí designu architektury 

interiéru realizoval společně se svým týmem celou řadu inovativních konceptů a dával nové podněty k 

přemýšlení. Se svými kreativními nápady a dlouholetými zkušenostmi je Peter Olah ideálním novým 

kandidátem na pozici vedoucího designu interiéru. Těším se na další spolupráci s ním.“ 

 

Po ukončení studia na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě založil Peter Olah designové studio 

a poté v roce 2002 nastoupil do koncernu Volkswagen. Nejprve pracoval v designovém studiu ve 

ŠKODA AUTO a zde povýšil do roku 2005 na senior designera. Současně ukončil doktorské studium a 

později se po habilitaci na Slovenské technické univerzitě stal rovněž docentem. V roce 2006 Olah 

přešel do Postupimi do Evropského designového centra koncernu Volkswagen, kde se zabýval 

projekty pro různé značky koncernu Volkswagen. V roce 2007 se vrátil do společnosti ŠKODA AUTO 

a následně pracoval jako projektový manažer designu. Později řídil tým architektury interiéru, 

detailingu a rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI). Do jeho působnosti zde patřily vedle strategie 

designu také modely vnitřní výbavy, digitální designové modely a design digitálních rozhraní, jakož i 

design konektivity a infotainmentu, grafický design a merchandising.  

 

Od roku 2015 převzal Peter Olah odpovědnost za architekturu interiéru veškerých modelů značky 

ŠKODA. Ve své nové funkci vedoucího designu interiéru bude Peter Olah v budoucnu zodpovídat za 

tvorbu podoby kompletního interiéru vozů všech modelových řad. Jeho oblast působnosti tím bude 

zahrnovat architekturu interiéru i design ovládacích prvků (uživatelské rozhraní – user interface, UI), 

formování uživatelského zážitku (user experience, UX) nebo výběr barev, látek a materiálů (Color & 

Trim). 

 

Peter Olah mimo jiné navrhnul také trofeje pro vítěze Tour de France a pracoval na pohárech pro 

mistrovství světa v ledním hokeji IIHF a pro další události.  

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-design-podesate-navrhl-trofeje-pro-viteze-tour-de-france/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí výroba, personalistika, životní 

prostředí 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

T +420 730 862 599 

 

Fotografie k tématu: 
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 ve spolupráci s lokálním partnerem,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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