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Nová ŠKODA FABIA získala ocenění Red Dot Award 
za mimořádně zdařilý produktový design 
 

› ŠKODA FABIA získala po letech 2008 a 2015 potřetí ocenění Red Dot Award 

› Celkem 17. cena Red Dot Award pro model ŠKODA 

› Porotu nadchl sportovní design exteriéru a velkorysá prostornost 

› Mezinárodní odborná porota hodnotí kritéria jako je funkčnost, ergonomie a životnost 

 

Mladá Boleslav, 3. května 2022 – Hattrick pro model ŠKODA FABIA: oblíbený základní model 

české automobilky získal po letech 2008 a 2015 již potřetí renomovanou cenu Red Dot 

Award za mimořádně zdařilý produktový design. Čtvrtá generace modelu FABIA se tak 

vyrovnává ikonickému vozu OCTAVIA. Automobily značky ŠKODA získaly již 17 ocenění v 

kategorii produktového designu v této renomované soutěži. Mezinárodní porotu zaujal 

výrazný design, prostornost a celkově atraktivní balíček vlastností modelu FABIA. 

 

Oliver Stefani, šéfdesigner ŠKODA AUTO, říká: „Ocenění Red Dot Award pro nový model FABIA 

je zcela výjimečné a je skvělým potvrzením naší práce. Rád bych poděkoval celému týmu, který s 

velkým nasazením a nadšením každý den důsledně rozvíjí identitu našich modelů. Již více než 

deset let naše vozy pravidelně přesvědčují mezinárodně uznávané porotce svým emotivním 

designem, velkorysým prostorem, vysokou praktičností a vynikajícím poměrem ceny a výkonu, což 

je celkově atraktivní balíček, který oceňují i naši zákazníci." 

 

Čtvrtá generace modelu ŠKODA FABIA nabízí nejen největší prostor v segmentu, ale také 

emocionální design a atletické proporce. Ostře řezané přední světlomety, které i ve standardní 

výbavě využívají technologii LED, zasahují až k masce chladiče ŠKODA. Stejně jako zadní LED 

světla mají krystalické struktury odkazující na české umění křišťálového skla. Další poctu zemi 

původu vozu FABIA najdete na předních dveřích, kde linie karoserie stylizují charakteristický 

trojúhelník české vlajky. 

 

Odborná porota soutěže Red Dot Award ve svém závěru zdůraznila: „Exteriér vozu FABIA působí 

sportovním a zároveň sympatickým dojmem. V interiéru překvapí velkorysým pocitem prostornosti. 

Symetricky řešená přístrojová deska s volně stojícím centrálním displejem a horizontální 

dekorativní lišty zdůrazňují šířku interiéru a podtrhují zejména velký prostor vozu FABIA“. 

 

Přihlášené produkty posuzuje 48 odborníků na design z 23 zemí 

Red Dot Award patří mezi neznámější a nejrenomovanější soutěže v oblasti designu. 48 členů 

poroty z 23 zemí, mezi nimiž jsou profesoři, designéři, novináři a konzultanti, hodnotí nezávisle na 

sobě každý přihlášený produkt podle mnoha různých kritérií, jako je stupeň inovace, funkčnost, 

ergonomie, životnost nebo šetrnost k životnímu prostředí. V roce 2022 se cena Red Dot Award, 

která je v mezinárodním měřítku považována za pečeť vysoce kvalitního produktového designu, 

uděluje již po sedmašedesáté. Oficiální předání cen proběhne na slavnostním večeru Red Dot Gala 

20. června 2022 v německém Essenu. 

 

Čtvrtá generace modelu FABIA získala pro značku ŠKODA již po sedmnácté prestižní značku 

kvality. První ocenění Red Dot Award pro českou automobilku získala OCTAVIA COMBI II v roce 

2006. Po celkem čtyřech dalších cenách Red Dot Award v kategorii Design značky a komunikace 
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získala ŠKODA AUTO v loňském roce poprvé ocenění také v kategorii Interface & User Experience 

za aplikaci pro chytré telefony MyŠKODA a digitální design systém ŠKODA Flow. 

 

 

Přehled všech vozů značky ŠKODA, které dosud obdržely cenu Red Dot Award: 

 

2022 ŠKODA FABIA IV 

2021 ŠKODA ENYAQ iV 

2020 ŠKODA OCTAVIA IV a ŠKODA KAMIQ GT 

2019 ŠKODA SCALA 

2018 ŠKODA KAROQ 

2017 ŠKODA KODIAQ a ŠKODA OCTAVIA COMBI III 

2016 ŠKODA SUPERB III 

2015 ŠKODA FABIA III 

2014 ŠKODA RAPID SPACEBACK 

2013 ŠKODA RAPID 

2010 ŠKODA SUPERB II a ŠKODA YETI 

2008 ŠKODA FABIA II 

2007 ŠKODA ROOMSTER 

2006 ŠKODA OCTAVIA COMBI II 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Michaela Sklenářová 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   michaela.sklenarova@skoda-auto.cz    

christian.heubner@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 
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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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