
Také v letošním roce bude provázet Mezinárodní strojírenský 
veletrh v Brně logo projektu AUTOMATIZACE a v pořadí již 
13. konference Vize v automatizaci, kterou pod záštitou 
Českomoravské elektrotechnické asociace, společnosti Veletrhy 
Brno a Vysokého učení technického v Brně pořádá nakladatelství 

Sdělovací technika.

 
Tradičním odborným garantem konference a moderátorem závěrečné panelové diskuze, v níž budou přední odborníci 
hledat odpovědi na otázku Fenomén Industry 4.0 – hrozba nebo výzva? je prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. z Ústavu automatizace 
a měřicí techniky VUT v Brně.

Náplň konference budou tvořit dvě přednášky, přednesené čelnými pracovníky z výzkumu i aplikační praxe. Hlavním bodem 
však bude kulatý stůl, kterého se zúčastní i zahraniční odborníci. Pozornost bude věnována zejména nákladům na realizaci 
této čtvrté fáze průmyslové revoluce, potřebnému personálnímu zabezpečení a předpokládanému časovému horizontu 
této významné inovace v průmyslu.

Iniciativa Industry 4.0 podporuje evoluční vývoj od embedded systémů ke kyberneticko-fyzickým systémům CPS 
průmyslového Internetru věcí a Internetu služeb. Jestliže první průmyslovou revoluci provázela pára, druhou elektřina a třetí 

počítače a roboti, synonymem aktuální, čtvrté průmyslové revoluce jsou právě systémy CPS.

Přijďte a přispějte svými otázkami k zajímavému programu !

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na našich webových stránkách www.stech.cz. 
Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.

Informace o programu, podmínkách účasti a partnerství na této konferenci  
získáte na www.stech.cz, konference@stech.cz nebo na tel.: 734 201 212, e-mail: metelkova@stech.cz
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Hlavní mediální partner:
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Hlavní partner:

Mediální partneři:

P RO G R A M :
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., ČVUT Praha: Průmysl 4.0 je tady

Jaroslav Chýlek, Elvac a.s.: Nová průmyslová revoluce z perspektivy malé firmy

Tomáš Halva, Beckhoff Česká republika s.r.o.: Řídicí systémy vhodné pro Industry 4.0

Ing. Jiří Merz, MBA, MERZ s.r.o.: Industry 4.0 – bublina nebo skutečně převratná změna?

Jan Matuš, AutoCont CZ a.s.: Svět efektivní výroby – jak efektivně pracovat s daty ve výrobě

Ing. Petr Pospíšil, EPLAN ENGINEERING CZ s.r.o.: I sebelepší hardware potřebuje kvalitní řešení inženýrských procesů – 

příklady řešení pro vývoj, výrobu a údržbu v nové průmyslové revoluci

Ing. Petr Slaba, ASKON International:Chraňte si váš software a firmware

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.: Průmysl a technologie v roce 2040

Panelová diskuze

Moderátor: Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., Ústav automatizace a měřicí techniky, FEKT VUT Brno

Sdělovací technika vás zve na konferenci


