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Přednášková fóra

Na výstavní ploše bude příležitost zajít do 
několika přednáškových prostorů, vyslech-
nout si přednášky, seznámit se s odborníky 
nebo se zapojit do diskusí.

Fórum automatizace a digitalizace: stánek 
V 4.18

Digitalizace v průmyslu: chytré nápady, 
chytrá technika, chytří lidé je mottem letoš-
ního Fóra automatizace a digitalizace v hale 
V (ve stánku V4.18). Po celou dobu vele-
trhu bude v přednáškovém prostoru probí-
hat program odborných přednášek sestavený 
časopisem Automa. Za-
měří se nejen na digi-
talizaci a související té-
mata, jako jsou digitální 
dvojčata, umělá inteli-
gence, strojové učení a 
internet věcí (IoT), ale 
také na řídicí a komu-
nikační techniku, virtu-
ální a rozšířenou realitu 
a na prostředky a sys-
témy pro automatizač-
ní techniku pro moder-
ní výrobu. Slovo rovněž 
dostanou pedagogové a 
firmy dodávající pomůc-
ky pro odborné vzdělá-
vání. Program přednášek je uveden na str. 7:

Amper Computer Stage 2020: hala P 

Přednáškový prostor Amper Computer 
Stage v hale P nabídne odborná vystoupe-
ní a panelové diskuse o informační techni-
ce a telekomunikacích. Hlavními tématy bu-
dou chytré domy včetně hlasových asistentů 
a internet věcí (IoT). Diskutovat se bude např. 
o bezpečnosti mobilních telefonů, třeba 
o tom, jak funguje rozpoznání obličeje, otis-
ky prstů a další biometrika. Posluchači se do-
vědí o funkcích současných síťových úložišť 
a dostanou odpověď na otázku „Co umí portál 
občana a skutečně potřebujete e-občanku?“.

Fórum Optonika 2020: stánek F 2.31

Fórum pořádané ve spolupráci s Českou a 
Slovenskou společností pro fotoniku nabídne 
odborníkům, obchodníkům, ale i široké ve-

Veletrh Amper 2020

řejnosti vše z oborů optika a fotonika. Dis-
kutovanými tématy budou lasery a jejich vy-
užití ve výzkumu, senzory, optické vlnovody, 
fotonická komunikace a fotonické sítě, ana-
lýza a využití nanostruktur a mnoho dalších.

Zvláštní výstavní plochy

Kromě konferencí a přednáškových fór 
najdou návštěvníci na veletrhu Amper něko-
lik tematicky zaměřených výstavních sekcí:

Amper e-MOTION

Velký prostor bude vyhrazen v hale F pře-
hlídce elektromobility Amper e-Motion. Jde 

Amper Startup 2020 

Cílem přehlídky Amper Startup v hale P je 
podpořit začínající firmy. Výhodné podmín-
ky prezentace na veletrhu jim usnadní vstup 
na trh. Mladé firmy představí své inovátor-
ské projekty, ukážou model svého podnikání 
a mohou oslovit nové investory. 

Smart & Safe City 

Zástupci místních samospráv a odborníci 
jsou zváni do výstavní sekce Smart & Safe 
City v hale P, kde bude propagována pokro-
čilá technika a systémy, které jsou v konkrét-
ních řešeních využívány k bezpečnému za-
jištění služeb ve městech. Současně se bude 
konat konference Kybernetická bezpečnost 
2020, na které vystoupí zástupci státních in-
stitucí i komerčních firem. Diskutovat se bude 
o nových řešeních z oblasti bezpečnosti infor-
mační a komunikační techniky a o konkrét-
ních kybernetických hrozbách.

Fórum energetiky 2020

Kdo se zajímá o to, co se děje v energeti-
ce, může si vybrat z nabídky přednášek, se-
minářů a konferencí, které proběhnou v rám-
ci Fóra energetiky. Pořadateli přednášek jsou:
– Česká fotovoltaická společnost – přednáš-

ka Potřebnost a využití či nevyužití aku-
mulace ve fotovoltaických systémech, dne 
17. 3. v 10.00 až 11.30 v Kongresovém 
centru v sále B,

– Výzkumné a vývojové centrum obnovitel-
ných zdrojů a elektromobility –  přednáš-
ka Energie na dlani, dne 17. 3. ve 12.00 až 
14.00 v Kongresovém centru v sále B,

– FCC Public – konference Energie pro bu-
doucnost XXVI, dne 18. 3. v 9.30 až 13.30 
v sále P3,

– UJV Řež – přednáška Česká cesta vodíku – 
překročili jsme Rubikon, dne 18. 3. v sále 
P3,

– Solární novinky.cz – konference Energetic-
ká soběstačnost v praxi, dne 19. 3. v 10.00 
až 13.00 v Kongresovém centru v sále C,

– Magazín Ušetřeno.cz, Elektřina.cz – kon-
ference 3 zákaznické trendy v energetice, 
které změní celý obor, dne 19. 3. v 10.00 
až 11.00 v sále P5,

– Český svaz zaměstnavatelů v energetice – 
seminář Aktuální situace v energetice, dne 
20. 3. v 10.00 až 12.00 v sále P4.
Doprovodný program veletrhu Amper 

2020 zahrnuje i další konference a semináře, 
které jsou uvedeny na http://www.amper.cz/
program/prednasky-a-seminare-2020.html.

(ev)

Současné směry vývoje v elektrotechnice, energetice, automatizaci, komunikaci, osvětle-
ní a zabezpečení ukáže 28. ročník veletrhu Amper. Expozice početných firem budou roz-
loženy ve třech halách brněnského výstaviště: P, F a V. Návštěvníci se zájmem o automa-
tizační, měřicí a zkušební techniku si prohlédnou především expozice v hale V. Ve stejné 
hale budou k vidění novinky v průmyslové informace, pohonech a výkonové elektronice.

Obr. 1. Program Fóra automatizace a digitalizace v hale V přiláká 
odborníky i studenty

již o tradiční součást veletrhu Amper, kde 
bude možné si prohlédnout a osobně vyzkou-
šet elektrické a hybridní dopravní prostředky 
i nejmodernější infrastrukturní zařízení pro 
elektromobily.

5G Experience Zone 

V hale P se ve výstavní sekci 5G Experien-
ce Zone představí vystavovatelé z oborů tele-
komunikace a digitalizace, zvláště firmy nabí-
zející výrobky a služby ve spojení se sítí nové 
generace 5G. Návštěvníci se seznámí např. 
s inovacemi, které umožní síť MPN (Mobile 
Private Network) postavená na 5G, dozvědí se, 
jak pomůže ve výrobě rozšířená a virtuální rea-
lita nebo jak vypadá první tzv. 5G smart facto-
ry na výrobu elektromobilů v německém městě 
Aachen. V této zóně představí společnost Voda-
fone spolupráci s městy ze soutěže 5G pro pět 
měst, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu  
a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 



Fórum automatizace a digitalizace – V 4.18
Digitalizace v průmyslu: chytré nápady, chytrá technika, chytří lidé

Úterý 17. 3. 2020  Digitalizace
10:45 Digitalizace průmyslové výroby bez ideologie a s příklady z praxe

Možnosti digitalizace průmyslové výroby, struktury technického i programového vybavení a komunikačních sítí 
(Roman Cagaš, Moravské přístroje)

11:30 
anglicky

Digitalizujte bezpečně svůj stroj za pomoci cloudu VPN
Cloud Talk2M již propojuje přes 250 000 strojů v továrnách po celém světě tak, aby servisní technici mohli zajistit jejich hladký 
provoz. Zajištěním bezpečného dálkového přístupu k PLC pomáhá eWON technikům sbírat data a bezpečně je prezentovat uvnitř 
nebo vně továrny (Yvan Rudzinski, HMS Networks)

12:15 Technické vzdělávání pro průmysl 4.0
Význam technické vzdělanosti pro národní ekonomiku, vzdělávací projekty Teco a. s., podpora výuky na odborných školách  
(Ing. Jaromír Klaban, Teco a. s.)

13:00 Použití digitálního dvojčete ve výrobě
Praktické a efektivní využití digitálního dvojčete od návrhu, ověření až po uvedení do provozu (Vít Přichystal, Axiomtech)

13:45 Sledování stavu s Lenze
Sledování stavu vs. prediktivní údržba (Christoph Roebl (AJ) a Tomáš Miketa (CZ), Lenze)

14:30 Plánování poptávky se zapojením umělé inteligence
Prípad využitia AI (Artificial Intelligence) pre získanie konkurenčnej výhody vďaka inteligentnému plánovaniu dopytu pre výrobky 
(Jozef Kováčik, InfoConsulting Czech)

Středa 18. 3. 2020 Řídicí a komunikační technika
10:00

anglicky
Nejnovější technologie OPC UA pro interoperabilitu dat v podniku
Zabezpečený přenos, mapování a modelování dat, lokálně nebo i v cloudu: Matrikon FLEX Dispatch a Industrial Data Gateway 
(Alexander Hein, Matrikon TSC EMEA)

10:45 Použití digitálního dvojčete ve výrobě
Praktické a efektivní využití digitálního dvojčete od návrhu, ověření až po uvedení do provozu (Vít Přichystal, Axiomtech)

11:30 Koncepcia stabilnej siete Profinet
Ako môže projektant, konštruktér a prevádzkovateľ dosiahnuť stabilnú komunikáciu v sieti Profinet. Niektoré dôležité parametre, 
ktoré spôsobujú nestabilnú komunikáciu. Switch – srdce sieťovej štruktúry (Ján Snopko, ControlSystem)

12:15 Integrované řešení energetiky v budovách
„Chytrost“ moderních budov nespočívá v pouhém vybavení moderními technologickými zařízeními, důležitá je jejich komunikační 
provázanost a promyšlené integrovaní řízení. Jen tak lze zajistit komfort a bezpečnost uživatelů s minimálními provozními náklady. 
Příklady úspěšných řešení a zkušenosti s jejich provozem (Jaromír Klaban, Teco a. s.)

13:00 24/7 v zimě i horku – řídicí systémy mobilních strojů 
(Adam Sorokač, PhD., ifm electronic spol. s r. o.)

13:45
anglicky

Problémy při návrhu zařízení s funkcemi IoT 
Po krátkém úvodu o trzích a trendech poskytne prezentace všeobecný přehled o různých problémech řešených při návrhu včetně 
otázek napájení a RF funkcí (Thomas Rottach, Siglent Technologies Co., Ltd.)

14:30 Sledování stavu s Lenze
Sledování stavu vs. prediktivní údržba (Christoph Roebl (AJ) a Tomáš Miketa (CZ), Lenze)

Čtvrtek 19. 3. 2020 Komunikace a informační systémy v průmyslu, automatizace  
10:00 Opto-vláknové senzorické systémy pro průmyslové aplikace

Přehled opto-vláknových senzorů, jejich popis a rozdělení. Pozornost bude věnována senzorům teploty a tahu na bázi struktur FBG, 
principu jejich činnosti a využitím v průmyslu. Popis měření teploty kvazi-distribuovaným senzorem v průmyslových zásobnících – silech. 
(Radim Šifta, Network group)

10:45 Použití digitálního dvojčete ve výrobě
Praktické a efektivní využití digitálního dvojčete od návrhu, ověření až po uvedení do provozu (Vít Přichystal, Axiomtech)

12:15 Prezentace odborných škol a prací studentů

Pátek 20. 3. 2020 Odborné vzdělávání, studentské soutěže a start-upy
10:00 Foxee Lab pro podporu odborného vzdělávání

Aktivity vzdělávacího centra Foxee Lab, zkušenosti ze spolupráce s odbornými školami, nabídka zážitkových kurzů a jiných 
vzdělávacích akcí pro učitele, aktivní studenty a odborníky z praxe (Jiří Černý, Smart BIT s. r. o.)

10:45 Prezentace odborných škol a prací studentů


