
 

Future Port Prague 2018 Highlights 
Praha se v září znovu stane evropským epicentrem 
exponenciálních technologií. Future Port Prague se vrací 
do Pražské tržnice v rozšířené dvoudenní podobě a se spoustou 
novinek. Co byste na letošním festivalu a konferenci neměli 
minout? 

Future Port Festival & Expo 
Festival budoucnosti s ukázkami nejnovějších technologií se v letošním roce rozšiřuje na 
dva dny a větší plochu. Máte proto šanci prohlédnout si exponáty více než stovky firem, 
které na festivalu představí své inovace. Tyto byste určitě neměli minout. 
 

Škoda Vision X 
Future of Mobility  
 
Partneři akce, ŠKODA AUTO 
Digilab spolu se ŠKODA Design 
představí poprvé v Česku 
koncept Vision X, který byl 
v březnu ukázán světu v Ženevě. 
Jedná se o předobraz budoucího 
sériového crossoveru; pohání ho 
unikátní kombinace stlačeného 
zemního plynu (CNG) 
a elektromotoru vyvinutého 
v Mladé Boleslavi.  

 

http://www.skoda-auto.com/world/vision-x


 

XTAL, české VR brýle od 
VRgineers nominované na 
celosvětový headset roku 
Mixed Reality | Launchpad | MKVD 
 
Objev na poli virtuální reality z Prahy 
dobývá světová média. O VR brýlích XTAL 
pro profesionály od VRgineers píše 
například americký Forbes. Rovněž získaly 

prestižní nominaci VR Awards v kategorii VR Headset roku 2018, kde soupeří s giganty typu 
HTC nebo Oculus/Facebook. VRgineers samotní pak mohou vyhrát kategorii Vycházející VR 
firmy roku. 

Beat Saber, nejpopulárnější VR hra na světě pocházející z 
Česka  
Mixed Reality | MKVD 
 
Na FPP 2018 se představí další světová 
senzace z oblasti virtuální reality, 
za kterou je česká firma Hyperbolic 
Magnetism. Jejich rytmická VR hra Beat 
Saber vydaná v květnu 2018 si vytvořila 
statisícovou komunitu fanoušků po celém 
světě. Příběh firmy představí 
její zakladatel Ján Ilavský na Hlavní 
festivalovém pódiu. Těšte se, hru si 
festivalu budete moci sami vyzkoušet. 
 
 
Mezi řečníky na Future Port Festivalu (na venkovní stage) v letošním roce zazáří 
mezinárodní i lokální hvězdy, např.:  

 
- David Pavlík, známý Čech ze SpaceX, 

který se nedávno vrátil domů, aby se stal CIO 
raketově stoupající české firmy Kiwi.com 
 

-  profesor Kevin Warvick neboli 
Kapitán Kyborg, britský vědec experimentující 
s čipy propojenými na vlastní nervovou 
soustavu  

https://vrgineers.com/
https://youtu.be/NHD1utOvak8
https://youtu.be/NHD1utOvak8


 

Future Port Conference 
Nabitá jednodenní akademie o tom, jaké mají exponenciálních technologií dopad 
na business. Řečníci představí nejnovější trendy a události za poslední rok.  
 
Mezi potvrzenými hvězdami konference jsou osobnosti jako např. 

-  Dr. Anita Sengupta, kosmická inženýrka NASA a viceprezidentka firmy Hyperloop 
One světoznámého miliardáře Richarda Bransona 

- Yuri van Geest, spoluautor knihy Exponenciální organizace a člen Singularity 
University 

- Tadahiro Kawada, prezident japonského robotického giganta Kawada Industries  
- Dolfi Mueller, starosta švýcarského města Zug, známého pod názvem Cryptovalley, 

a to díky využívání technologie blockchain. 
 

 
 
 


