
 
 
 

 
 
 
   

Cena kreativních hrdinů Česká republika 2021 

Podporujeme tvůrčí myšlení 
Tisková zpráva 

15. září 2021, Praha, Česká republika 

 

 

Známe jména finalistů Ceny kreativních hrdinů Česká republika 2021! 
 

o Porota Ceny kreativních hrdinů Česká republika 2021 vybrala 25 finalistů tohoto prestižního 

ocenění 

o V každé kategorii bylo nominováno pět potenciálních kreativních hrdinů 

o Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni během slavnostního předávání Ceny kreativních 

hrdinů, které se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 v konferenčních prostorách ŠKODA Muzea 

v Mladé Boleslavi 

 

Platinovými partnery Ceny kreativních hrdinů Česká republika jsou ŠKODA AUTO, Impact Hub a 

ING Česká republika. Zlatými partnery jsou NN, Albert a Future Port Prague. 

 

Cena kreativních hrdinů se zaměřuje na přínos tvůrčího myšlení. Konkrétně na člověka, který 

kreativní změnu uskutečnil. Člověka, který má dost odvahy na to, aby vystoupil z řady a zpochybnil 

současný status quo. Do centra pozornosti staví Cena tvůrčí proces jako takový a lidi stojící za novými 

koncepty a inovacemi, jejichž dopad na jednotlivce, společnost a životní prostředí je udržitelný a 

pozitivní. 

 

Peter Olah, předseda poroty a vedoucí designu interiéru (EDI) – Architecture, UX/UI, Colour & Trim 

ve ŠKODA AUTO říká: „Měli jsme skutečně z čeho vybírat – celkem bylo na Cenu kreativních hrdinů 

Česká republika 2021 nominováno 80 osob v pěti kategoriích. Posoudit přínos každého projektu pro 

nás byla výzva, hlavně protože nominovaní pokrývali opravdu široké spektrum činností. Díky řadě 

konstruktivních diskuzí se nám, myslím, podařilo posoudit všechny nominované spravedlivě a férově.“ 

 

Gesina Roters, místopředsedkyně poroty, partnerka a kreativní ředitelka v DAY Creative, dodala: 

„Posuzovali jsme přínos lidí a jejich kreativního myšlení v oblastech jako zdravotní péče, věda, obchod 

a strojírenství. Nebylo vždy jednoduché srovnávat, natož když bylo třeba brát do úvahy i rozsah 

přínosu nominovaných – v osobním, místním, regionálním, národním či mezinárodním měřítku. Ať tak 

či onak, všichni nominovaní jsou vítězové, protože posouvají naši budoucnost udržitelným směrem.” 

 

 

Na Cenu kreativních hrdinů 2021 byli nominováni (v abecedním pořadí): 

V kategorii 1 : 1 – přínos v osobním měřítku 

o Eliška Podzimková – Epodzimkova 

https://cenakreativnichhrdinu.cz/porota/
https://museum.skoda-auto.cz/konferencni-prostory/konferencni-prostory
https://museum.skoda-auto.cz/konferencni-prostory/konferencni-prostory
https://www.skoda-auto.cz/
https://impacthub.cz/cs
https://www.ing.cz/
https://www.nn.cz/
https://www.albert.cz/
https://www.futureportprague.com/


 
 
 

 
 
 
   

o Sara Polak – Disrupt House 

o Linda Šejdová – Snuggs 

o Kateřina Vacková – Loono 

o Marek Vosecký – CF Hero 

V kategorii 1 : 1 000 – přínos v místním měřítku 

o Jakub Balada – Apify 

o Lucie Částková – CoPlay 

o Nela Ďopanová – Fpohybu 

o Petra Masopust Šachová – Institut pro restorativní justici 

o Karolína Presová – Replug me 

V kategorii 1 : 100 000 – přínos v regionálním měřítku 

o Jitka Andrlíková – Fórum pro prožitkové vzdělávání 

o František Fabičovic – Obora Obelisk 

o Zuzana Gombošová – Malai Biomaterials Design 

o Dagmar Malá – Centrum péče Doubrava 

o Stanislav Martinec – Koma Modular 

V kategorii 1 : 1 000 000 – přínos v národním měřítku 

o Pavol Čekan – MultiplexDX 

o Tomáš Čupr – Rohlík.cz 

o Karel Kovy Kovář – Influencer 

o Jakub Nešetřil – Cesko.Digital 

o Josef Průša – Průša Research 

V kategorii 1 : 1 000 000 000 – přínos v mezinárodním měřítku 

o Martina Bacíková – Institut ekonomického vzdělávání 

o Jan Bareš – Trash Hero 

o Leon Jakimic – Lasvit 



 
 
 

 
 
 
   

o David Karásek – mm cité 

o Cyril Klepek – CYRKL Zdrojová platforma 

 

Cena kreativních hrdinů nekončí slavnostním předáním 14. října, jedná se o ucelený program, který 

se zaměřuje na vytvoření udržitelného dopadu na společnost. Slavnostní večer je jen začátek této 

cesty, následuje Akcelerační program Impact Hub, do kterého se mohou vítězové zapojit. 

V neposlední řadě dostanou kreativní hrdinové příležitost prezentovat se na dalším ročníku akce 

Future Port Prague, největší akci v České republice zaměřené na inovace. Zde vznikne speciální 

pavilon Kreativních hrdinů, který jim přinese ještě větší pozornost a zviditelnění, a podpoří je tak na 

jejich cestě. 

 

Předávání Ceny kreativních hrdinů proběhne naživo, akce se koná ve čtvrtek 14. října 2021 

v konferenčních prostorách ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi. Lidé se mohou fyzicky potkat a 

vzájemně se inspirovat. Nejen příběhy nominovaných kreativních hrdinů, ale i sdílením zkušeností, 

znalostí, příkladů dobré praxe a kontaktů. Protože jsou to právě lidé, kdo živí sílu kreativity. 

 

Platinovými partnery Ceny kreativních hrdinů Česká republika jsou ŠKODA AUTO,  Impact Hub a ING 

Česká republika. Zlatými partnery jsou Future Port Prague, NN a Albert. 

Stoly si zakoupili Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, Shell, TMF Group, Randstad, Athos 

Group, Družstevní závody Dražice a Fri-Service. 

 

Zakupte si lístky a přidejte se k více než 200 hostům galavečeře a networkingu. 

Nebo se staňte partnerem (vstupenky v ceně) a přispějte k udržitelnému pozitivnímu dopadu na 

společnost zevnitř i zvenčí.  

 

Pro více informací o programu ceny a výhodách partnerství prosím navštivte 

https://cenakreativnichhrdinu.cz/. 

 

Cenu kreativních hrdinů Česká republika organizuje Nizozemsko-česká obchodní komora – NCCC 

Traders by Nature. 

Pro více informací prosím kontaktujte: office@nlchamber.cz | + 420 774 002 021 

https://www.skoda-auto.cz/
https://impacthub.cz/
https://www.ing.cz/
https://www.ing.cz/
https://www.futureportprague.com/
https://www.nn.cz/
https://www.albert.cz/
https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/czech-republic
https://www.shell.cz/
https://www.tmf-group.com/en/locations/emea/czech-republic/
https://www.randstad.cz/
https://www.athos-group.com/
https://www.athos-group.com/
https://www.dzd.cz/
https://friservice.cz/
https://cenakreativnichhrdinu.cz/vstupenky/
https://cenakreativnichhrdinu.cz/partneri/
https://cenakreativnichhrdinu.cz/
https://www.nlchamber.cz/
mailto:office@nlchamber.cz

