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ŠKODA AUTO DigiLab podporuje Future Port Prague 
jako Gold Partner  
 

› ŠKODA AUTO DigiLab představí celkem čtyři digitální řešení mobility 

› Future Port Prague je největší technologická přehlídka ve střední Evropě 

› ŠKODA AUTO na festivalu v Praze představí studii VISION iV s čistě elektrickým pohonem 

 

Mladá Boleslav/Praha, 9. září 2019 – ŠKODA AUTO DigiLab na festivalu Future Port Prague ve 

dnech 10. a 11. září 2019 představí čtyři řešení pro městskou mobilitu. Zaměří se přitom 

především na sdílenou ekonomiku a služby mobility. ŠKODA AUTO kromě tohoto představí 

studii elektrického vozu VISION iV odborné veřejnosti. 

 

Na festivalu Future Port Prague představí více než 120 vystavovatelů formou interaktivních prezentací 

vizionářská technická řešení důležitých otázek budoucnosti. Jde hlavně o témata jako mobilita, e-

commerce, zdravotnictví, výroba, modely řízení firem nebo budoucnost civilizace. ŠKODA AUTO 

DigiLab se letos festivalu Future Port Prague účastní už potřetí a akci podporuje jako Gold Partner. 

Inovační centrum automobilky tam bude prezentovat vlastní služby, které vyvíjí ve spolupráci 

s různými partnery. Tyto služby usnadňují mobilitu a zlepšují kvalitu života ve městech.   

 

Andre Wehner, Chief Digital Officer společnosti ŠKODA AUTO, říká: „ŠKODA AUTO vytrvale rozšiřuje 

svou nabídku chytrých řešení v oblasti mobility. Na festivalu Future Port v Praze, největším svého 

druhu ve střední Evropě, představujeme naše nejnovější aplikace a služby v oblasti sdílené ekonomiky 

a již nyní se těšíme na zpětnou vazbu od návštěvníků. Tuto přehlídku velmi rádi podporujeme, protože 

jde o platformu, která nabízí množství napínavých témat budoucnosti.“ 

 

 „Future Port nám již třetím rokem poskytuje možnost najít nové partnery v oblasti technologických 

inovací a vyměnit si názory a zkušenosti na poli chytré mobility. Zároveň to pro nás je příležitost 

představit veřejnosti naši vizi budoucnosti mobility podloženou konkrétními projekty,“ říká Jarmila 

Plachá, vedoucí ŠKODA AUTO DigiLabu. 

 

Na letošním ročníku Future Port Prague představí ŠKODA AUTO DigiLab nová řešení mobility:  

 

› Právě uvedená služba sdílení elektrických skútrů BeRider poskytuje v Praze flotilu elektrických 

skútrů. Jejich pohon zajišťují dvě lithium-iontové baterie. S LED-světlomety a kotoučovými brzdami 

vpředu a vzadu umožňuje „BeRider“ bezpečnou a efektivní jízdu v městském provozu. Jak je pro 

vozidla s elektrickým pohonem typické, má silné zrychlení a dosahuje maximální rychlosti 66 km/h. 

S dojezdem až 70 kilometrů jsou bezemisní elektrické skútry vhodné zejména pro krátké až střední 

vzdálenosti. 

 

› CareDriver poskytuje městskou mobilitu dětem, seniorům a tělesně postiženým. Speciálně školení 

pracovníci – „Care Profs“ – je dovezou do cíle a pomohou jim až ke dveřím. ŠKODA AUTO DigiLab 

službu CareDriver úspěšně etablovala v Německu. 

 

› Zcela nová aplikace Citymove při jízdách po městě vypočítá nejlepší trasu a navrhne nejvhodnější 

dopravní prostředek. V pilotní fázi tento projekt v Praze slučuje nabídky mobility Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, tedy metra, autobusů a tramvají, dále pak sdílených elektrokol a služeb osobní 
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přepravy, zvaných ride hailing. Všechny nabídky lze objednávat přímo pomocí aplikace. Nová 

aplikace Citymove nabízí také jednoduché a efektivní parkování v centru Prahy. Řidiči s ní mohou 

vyhledávat parkoviště a parkovací zóny a platit parkovné mobilem nebo kreditní kartou.  

 

› S doručováním zásilek do zavazadlového prostoru Cosmo mohou zákazníci e-shopů nechávat 

doručit své zásilky do svého odstaveného vozu. Jako dodací adresu postačuje uvést místo 

odstavení vozu a SPZ. ŠKODA AUTO DigiLab vyvinula tento doručovací systém ve spolupráci se 

dvěma předními e-shopy Alza.cz a Rohlik.cz. 

 

„Mobilita je každoročně jedno z ústředních témat, kterými se Future Port Prague zabývá. Dotýká se 

nás všech, ať už jednotlivců nebo firem. Je proto skvělé mít v této oblasti silného partnera jako je 

ŠKODA AUTO DigiLab, který nám pomáhá rozvíjet akci už od začátku. Letošní zaměření expozice 

ŠKODA AUTO na elektrifikaci a integraci dopravních řešení podtrhuje silný celosvětový trend. Sám 

jsem nadšený uživatel sdílené městské dopravy, a proto mám z elektrických skútrů nebo Citymove 

aplikace velkou radost,” doplnil Martin Holečko, zakladatel a CEO Future Port Prague. 

 

ŠKODA AUTO na festivalu Future Port Prague 2019 představií studii VISION iV. Touto studií s čistě 

elektrickým pohonem dává ŠKODA nahlédnout do elektrické budoucnosti značky. Sportovní a 

dynamický design symbolizuje potěšení z jízdy; VISION iV současně nadchne také svou velkorysou 

prostorností. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Martin Ježek 

Tiskový mluvčí pro témata digitalizace 

martin.jezek4@skoda-auto.cz  

T +420 730 865 258 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO DigiLab podporuje Future Port Prague 

jako Gold Partner  

ŠKODA AUTO DigiLab na festivalu Future Port Prague ve 

dnech 10. a 11. září 2019 představí čtyři řešení městské 

mobility. Právě uvedená služba sdílení elektrických skútrů 

BeRider poskytuje v Praze flotilu elektrických skútrů.  
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ŠKODA AUTO DigiLab představí na festivalu Future 

Port Prague nová digitální řešení mobility 

ŠKODA AUTO DigiLab se letos festivalu Future Port 

Prague zúčastní už potřetí. ŠKODA AUTO na pražském 

festivalu představí studii VISION iV s čistě elektrickým 

pohonem. 

  

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 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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