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Tým designérů exteriérového osvětlení získal jedno z prvních 
ocenění People Awards od online portálu Car Design News 
 

› Britský internetový portál ocenil design exteriérového osvětlení všech současných vozů ŠKODA  

› Porota složená ze 17 mezinárodně uznávaných odborníků automobilového průmyslu a designu 

› People Awards patří k významným oceněním v oblasti designu 

 

Mladá Boleslav, 21. prosince 2022 – Tým designérů exteriérového osvětlení získal od britského internetového 

portálu Car Design News (CDN) prestižní ocenění People Awards. Česká automobilka se v historicky prvním 

hlasování v kategorii "Nejlepší tým designu osvětlení" umístila mezi špičkovými konkurenty na prvním místě. 

Zástupci ŠKODA Design převzali ocenění na slavnostní galavečeři na londýnském náměstí Leicester Square. 

Porota složená ze 17 renomovaných mezinárodních odborníků automobilového průmyslu a designu udělila 

ceny People Awards ve 14 kategoriích osobnostem, které se zasloužily o finální podobu produktu. ŠKODA 

byla také jedním ze čtyř finalistů v kategorii "Equality by Design" při letošním udílení cen. 

 

Prostředí, uživatelská přívětivost a komunikace prostřednictvím světla 

V kategorii "Nejlepší tým designu osvětlení" ocenil portál Car Design News (CDN) designéry automobilů, kteří 

využívají světlo k vytvoření příjemnější atmosféry v interiéru, ke zvýšení uživatelské přívětivosti a komfortu jízdy nebo 

ke komunikaci s ostatními účastníky silničního provozu. Designérský tým exteriérového osvětlení české automobilky 

zvítězil mezi čtyřmi špičkovými konkurenty. Sedmnáct mezinárodně uznávaných porotců z automobilového průmyslu 

a designu hodnotilo světelný design celé aktuální produktové řady ŠKODA a ocenilo její jedinečný světelný rukopis. 

Tím se vyznačuje i Crystal Face u čistě elektrických modelů rodiny ENYAQ iV se 131 LED diodami, které osvětlují 

nejen svislá žebra, ale i vodorovnou lištu masky chladiče ŠKODA. Před nastoupením do vozidla vytváří Crystal Face 

spolu s maticovými světlomety LED a zadními světly animovaný uvítací efekt. 

 

Ocenění pro ty, kteří stojí za produktem 

První ročník soutěže People Awards oceňuje jednotlivce a týmy ve všech oblastech automobilového designu, nikoliv 

jen v oblasti produktů, a jejím cílem je sdružovat mladé talenty  v oboru. Ocenění ve 14 kategoriích reprezentují 

všechny fáze procesu designu a jsou otevřena všem designérům v mezinárodním automobilovém průmyslu. Britský 

online portál Car Design News publikuje zprávy, rozhovory i detailní informace pro celosvětovou komunitu 

automobilového designu. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu   Komunikace produktu 

P +420 326 811 784    P +420 734 298 614 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz     stepan.rehak@skoda-auto.cz  

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
mailto:vitezslav.kodym@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 z 2 

 
 
 
  
 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Tým designérů exteriérového osvětlení získal jedno z 

prvních ocenění People Awards od online portálu Car 

Design News 

Tým designérů exteriérového osvětlení získal od britského 

internetového portálu Car Design News (CDN) prestižní 

ocenění People Awards. Česká automobilka se v historicky 

prvním hlasování v kategorii "Nejlepší tým designu osvětlení" 

umístila mezi špičkovými konkurenty na prvním místě.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Tým designérů exteriérového osvětlení získal jedno z 

prvních ocenění People Awards od online portálu Car 

Design News 

Tým designérů exteriérového osvětlení (zleva doprava): 

Martin Paclt (Senior Exterior Lighting Designer), Petr 

Nevřela (Lead Exterior Lighting Designer), a Michal Hess 

(Senior Exterior Lighting Designer). 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým pohonem zařadila 

mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, 

KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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