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ŠKODA AUTO DigiLab je partnerem Future Port Prague  
 

› Future Port Prague je největší akcí o technologických inovacích ve střední Evropě 

› ŠKODA AUTO vystaví na futuristickém veletrhu koncepční studii VISION X 

 

Mladá Boleslav, 28. srpna 2018 – ŠKODA AUTO DigiLab podpoří futuristický veletrh Future 

Port Prague ve dnech 6. a 7. září jako oficiální partner. Dílna nápadů automobilky z Mladé 

Boleslavi představí aktuální projekty a inovativní vychytávky a na festivalu chce objevit nové 

talenty. ŠKODA AUTO kromě toho vystaví ve své domovské zemi poprvé před odborným 

publikem studii crossoveru VISION X.  

 

Andre Wehner, Chief Digital Officer a vedoucí zodpovědný za rozvoj společnosti a digitalizaci ve 

ŠKODA AUTO vysvětluje: „Jako největší platforma pro výměnu technologických inovací ve střední 

Evropě nám Future Port Prague nabízí optimální prostředí pro získání mladých talentů pro naše 

vize o mobilitě budoucnosti.“ Zakladatel Martin Holečko doplňuje: „Future Port nabízí každému 

šanci zakusit budoucnost již dnes. Konkrétně, naživo, přímo na místě a skrze inspirativní rozhovory 

a přednášky,“ zdůrazňuje. 

 

Kromě konference, workshopů a sympozia o etice strojů je centrální součástí Future Portu také 

festival. ŠKODA AUTO zde vystaví koncepční studii crossoveru VISION X, která oslavila svou 

světovou premiéru v březnu na autosalonu v Ženevě. Automobilka ji na Future Port ukáže poprvé 

odbornému publiku v České republice. Studie je prvním hybridním vozidlem ŠKODA, které 

kombinuje pohon na CNG, benzin i elektřinu. Vozidlo důsledně rozvíjí digitalizaci modelů ŠKODA a 

nabízí digitální služby související s mobilitou, jako Smart Parking, carsharingovou službu HoppyGo 

nebo CareDriver – službu nabízející mobilitu lidem, kteří potřebují pomoc při každodenních 

cestách. 

 

Kromě toho prezentuje ŠKODA AUTO společně se ŠKODA AUTO DigiLab své dva carsharingové 

projekty: HoppyGo, službu sdílení vozu mezi soukromými osobami, a Uniqway, carsharingový 

model pro studenty. „Sdílenou ekonomiku“, tedy sdílení věcí a služeb, považuje ŠKODA AUTO za 

součást mobility zítřka, stejně jako digitální služby související s mobilitou.  

 

ŠKODA AUTO DigiLab prezentuje na festivalu Future Port Prague aktuální projekty a inovativní 

prvky. Součástí oficiálního programu bude Impact Meeting „Future of Mobility“ pořádáný ve ŠKODA 

AUTO DigiLab v druhý den akce. K diskusi se sejdou nejuznávanější řečníci a odborníci z celého 

světa. Budou projednávat trendy budoucnosti mobility a s ní spojené businessové příležitosti, které 

mohou pomoci současnému automobilovému průmyslu k dalšímu rozvoji. Kromě toho hledá 

pražská inovativní dílna nápadů na akci talentované mladé lidi, kteří přichází s vlastními nápady 

k rozvoji digitálních řešení mobility a chtějí aktivně spoluutvářet transformaci podniku na „Simply 

Clever společnost nabízející nejlepší řešení mobility“. 
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Další informace: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí pro oblast výroby, HR a ŽP 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

T +420 730 862 599 
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Fotografie k tiskové zprávě: 

 

 

ŠKODA AUTO DigiLab je partnerem Future Port Prague 

VISION X bude zlatým hřebem festivalové části Future Port Prague. 

Studie je prvním hybridním vozidlem ŠKODA, které kombinuje pohon 

na CNG, benzin i elektřinu. 

 

 

Ke stažení Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO DigiLab je partnerem Future Port Prague 

Kromě inovativního konceptu pohonu nadchne ŠKODA VISION X 

digitálními službami jako Smart Parking, privátním carsharingem 

HoppyGo a službou mobility CareDriver. 

 

 

Ke stažení Zdroj: ŠKODA AUTO 

  

ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 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 35 000 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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