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veletrhy a výstavy

Součástí prvního ročníku veletrhu 
elektrotechniky, osvětlovací techniky 
a zabezpečovacích systémů For Elektro, 
který se uskuteční 23. až 27. září 2008 
v Pražském veletržním areálu Letňany, 
bude i zajímavý odborný doprovodný 
program. Jednou z jeho hlavních akcí 
bude pátý ročník konference s meziná-
rodní účastí Inteligentní budovy a teleko-
munikace (IBT). 

Konferenci, která se bude konat 25. září 
v Konferenčním sále PVA Letňany, po-
skytli záštitu Martin Říman, ministr prů-
myslu a obchodu, a Václav Havlíček, rek-
tor ČVUT v Praze. Konference navazuje 
na loňský čtvrtý ročník, kdy byla zdůraz-
něným tématem bezpečnost staveb. Ve 
spolupráci s Policií ČR byly tehdy při-
praveny prezentace Nová evropská norma 
k plánování městské výstavby a navrhování 
budov z pohledu prevence kriminality a Ka-
merový systém jako součást prevence krimi-
nality. Zdůrazněným tématem letošního 
ročníku bude automatické řízení budov. 
Přednášející promluví o možnostech, 
které nabízejí datové a hlasové komu-
nikace, integrace řídicích systémů, opti-
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malizace přizpůsobení řídicího systému 
a bezpečnost řídicích systémů, včetně 
řízení zdrojů energie. Konference je ur-
čena stavebním inženýrům, technikům 
specialistům a architektům, developer-

ským společnostem a investorům, tele-
komunikačním společnostem a zástup-
cům firem nabízejícím produkty datové 
infrastruktury, programovatelné systémy 
integrovaného řízení, protipožární sys-
témy, bezpečnostní systémy, regulační 
a monitorovací systémy nebo progresiv-
ní zdroje energie a studentům stavebních 

fakult, elektrotechnických fakult a fakul-
ty architektury. 

Pátý ročník konference IBT, jako hlav-
ní akce odborného doprovodného pro-
gramu devatenáctého mezinárodního 
veletrhu For Arch 2008 a souběžně pro-
bíhajícího veletrhu For Elektro, naváže 
na předchozí ročníky, které programově 
sledovaly rostoucí trend uplatnění infor-
mační a komunikační techniky v budo-
vách. Organizační garant akce Zdeněk 
Vacík ke zvýrazněnému tématu letošní-
ho ročníku (automatické řízení budov) 
řekl: „Hnací silou pro využití plně integrova-
ných systémů budov jsou jednak trvale rostou-
cí nároky na komfort, dále pak nutné úspory 
energií. Připočteme-li k tomu fakt, že většina 
lidí tráví v budovách různého typu přibližně 
90 % svého života, úsilí o zlepšování vnitřní-
ho prostředí v obytných objektech je tedy při-
rozené. Proto je na místě otázka, čím má být 
„chytrý" objekt vybaven, aby splňoval tyto ros-
toucí nároky.“

Více informací o veletrhu, včetně do-
provodného programu, naleznete na 
stránkách 

www.for-elektro.cz


