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Pracoviště řidiče nákladních vozidel MAN nové 

generace získalo ocenění Red Dot Award 

 

Nová generace nákladních vozidel MAN získala za intuitivní 

ovládání digitálního pracoviště řidiče prestižní ocenění Red Dot 

Award 2020 v kategorii "Design značky a komunikace". 

Mezinárodní 24 člennou porotu přesvědčila konzistentní i 

praktická orientace displeje i ovládacích prvků na řidiče a také 

forma, idea i realizace. 

 

• Pracoviště řidiče v nové generaci nákladních vozidel MAN 

získalo ocenění Red Dot Award 

• Porota ocenila provozní koncept a design obrazovek 

orientovaný na řidiče a praktické používání 

• Značka MAN do vývoje nové generace trucků zahrnula 

návrhy a připomínky od více než 700 řidičů 

 

"Chtěl bych upřímně poblahopřát vítězům ocenění Red Dot Award za jejich 

úspěch. Vítězstvím v této disciplíně dokázali, že jejich práce je založena na 

kvalitním designu. Díky svému přesvědčivému výkonu vyhráli v silné 

mezinárodní konkurenci a zaslouženě mohou být na sebe a na svůj 

výsledek hrdí, "řekl Prof. Dr. Peter Zec, zakladatel a ředitel soutěže Red 

Dot. 

"Když společnost MAN vyvíjela novou generaci trucků, bylo očividné, že již 

od samotného začátku je třeba do celého procesu zapojit řidiče a že právě 

oni musí být středem pozornosti. Jen tak totiž výrobce bude vědět, co řidiči 

opravdu potřebují. Dostalo se nám již hodně uznání od zákazníků i odborné 

tisku a toto ocenění opět zdůrazňuje, že jsme na správné cestě, "řekl Dr. 

Andreas Tostmann, předseda představenstva společnosti MAN Truck & 

Bus, potěšen oceněním Red Dot Award. 

Při vývoji nové generace nákladních vozidel oslovil MAN více než 700 

řidičů a zahrnul je do několika modelových studií, simulací jízd a testů na 

zkušební dráze. Díky tomu mohl jejich požadavky využít při řešení 
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pracoviště řidiče definované třemi samostatnými systémy: sestavou 

přístrojů na palubní desce, informačním a navigačním systémem s 12,3 

palcovým monitorem s inovativním ovládacím prvkem MAN SmartSelect a 

systémem dálkového ovládání funkcí komfortu a zábavy z lůžka. Každý 

systém má vlastní logiku ovládání specifickou pro trucky a zároveň je 

integrován do holistického konceptu interakce. 

Pracoviště navržené podle nejnovějších kritérií designu umožňuje řidiči 

intuitivně ovládat množství asistenčních systémů a funkcí, které zvyšují 

pohodlí. Své vozidlo dokáže řídit bezpečně a efektivně, protože všechny 

ovládací prvky jsou navrženy tak, aby neodváděly pozornost řidiče od dění 

na silnici. Displej a spínače jsou od sebe navzájem odděleny, takže vizuální 

informace při pohledu na vozovku jsou viditelné co nejpříměji. Ovládací 

prvky umístili designéři tak, aby se daly pohodlně dosáhnout ze sedadla. 

Příkladem je systém MAN SmartSelect, který díky kombinované funkci 

kruhového ovladače a tlačítka pouze minimálně rozptyluje řidiče při 

používání informačně-zábavního a navigačního systému. 

Dalším klíčovým kritériem při vývoji nového pracoviště řidiče bylo 

poskytnout každému stejně vysokou úroveň pohodlí ovládání vozidla, a to 

rychle, bez nutnosti dlouhého vysvětlování, bez ohledu na věk, 

profesionální zkušenosti nebo vztah k technice. Díky dobře promyšlenému 

a prakticky orientovanému pracovišti řidiče je nová generace trucků MAN 

trvalým příspěvkem k zjednodušení každodenní práce řidičů. 

 

Co je Red Dot Design Award? 

Red Dot Design Award oceňuje různorodost na poli designu. Ocenění je 

rozděleno na tři disciplíny: produktový design, design značky a komunikace 

a designový koncept. S více než 18 000 přihlášenými pracemi je Red Dot 

Award jednou z největších světových designérských soutěží. Porota se při 

hodnocení nejlepšího designu sešla poprvé v roce 1955. V roce 1990 

ředitel organizace Red Dot Prof. Dr. Peter Zec vytvořil název a značku 

ocenění. Označení "Red Dot" se od té doby stalo prestižním mezinárodním 

puncem výjimečné kvality designu. Vítězové ocenění se prezentují v 

ročenkách, muzeích i online. Více informací na www.red-dot.de. 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 
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k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí      

a je přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 
 

 
 
MAN Truck & Bus je jeden z největších evropských výrobců užitkových vozidel a dodavatel dopravních řešení s ročním 

obratem přibližně 11 miliard eur (2018). Produktové portfolio společnosti zahrnuje dodávková vozidla, nákladní a 

užitková vozidla, autobusy, autokary, vznětové i plynové motory a také služby spojené s nákladní dopravou a 

přepravou osob. MAN Truck & Bus je společností TRATON SE a na celém světě zaměstnává přes 36 000 pracovníků. 


