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Zabezpečení a technologie inteligentních budov opět na Výstavišti v Holešovicích
Na pražském Výstavišti v Holešovicích se v novém termínu ve dnech 23. až 25. října 2013 uskutečnilo jubilejní
20. setkání odborníků v oboru zabezpečovací techniky, systémů a služeb. Již podruhé se k nim přidali také
zástupci z oboru chytrého bydlení, inteligentních technologií a šetrných budov. Odborná výstava s názvem
PRAGOALARM/PRAGOSMART se opět konala uprostřed pracovního týdne a po tři dny nabídla ideální prostředí
pro organizované i náhodné setkávání zástupců výrobců, importérů a dodavatelů daného odvětví s jejich
obchodními partnery, potenciálními investory a zákazníky nejen na expozicích vystavovatelů, ale také v
přednáškových sálech.
Úspěšné propojení bezpečnostního oboru s inteligentními technologiemi pokračovalo i letos, tentokrát však s
mnohem větším důrazem na tematickou a návštěvnickou synergii, kterou přináší. To se projevilo i na bohatém
odborném doprovodném programu veletrhů.
Ve středu 23. 10. jako hlavní doprovodná aktivita veletrhu PRAGOALARM / PRAGOSMART proběhla v blízkém
Parkhotelu konference „Prevence kriminality ve výstavbě“. Na přípravách se podíleli odborníci z Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), z Ministerstva vnitra a Policie ČR, z Asociace
Grémium Alarm, z České asociace bezpečnostních manažerů a z Cechu mechanických zámkových systémů
ČR. Obsahem konference byly odborné prezentace na téma normy prevence kriminality při výstavbě budov
a jejich aplikace do běžného života. Účastníci konference obdrželi také nový Sborník technické harmonizace
ÚNMZ „Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním podle
evropských norem“.
Česká rada pro šetrné budovy www.czgbc.org, nový odborný partner Pragosmartu, poskytla oficiální záštitu
veletrhu PRAGOSMART a spolu se svými členy připravila dne 23. 10. zajímavý odborný seminář „Smart
technologie šetrných budov“, jehož cílem bylo přinést zajímavá témata související s oblastí šetrného
stavitelství a energeticky úsporných budov. Mezi přednášejícími byli zástupci firem SKANSKA, Zumtobel,
SIEMENS, ENERGYSIM, CISCO, SEVEn a Saint-Gobain, kteří zde prezentovali své nejnovější technologie,
výrobky a postupy. Seminář návštěvníkům přiblížil problematiku certifikačních systémů budov BREEAM/LEED/SBToolCZ, poradil jak správně vytvořit Udržitelné komfortní bydlení za pomoci šetrných
materiálů a vysvětlil, jak důležitý vliv může mít osvětlení na zdraví a produktivitu. Přednášející se zabývali také
oblastí energetické účinnosti vzduchotechnických systémů a energetické náročnosti budov, stejně jako
optimalizací nákladů.
Čtvrtek 24.10. proběhl ve znamení chytrého bydlení. Nakladatelství FCC Public s.r.o uspořádalo na Výstavišti
odborný seminář „Perspektivy bydlení IV – Bezpečnost, komfort, úspory“. Seminář představil
zainteresované odborné veřejnosti problematiku chytrých domů a bytů, a to nejen z hlediska možností jejich
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pohodlného užívání, ale také co do otázek bezpečnosti. V této souvislosti proto zazněly také přednášky
zaměřené na požárně bezpečnostní parametry objektů, na otázky ochrany soukromí a ochrany majetku. Kromě
zástupců firem KOUKAAM, TECO, INSIGHT HOME, kteří představili aktuální dostupná technická řešení, a
zástupců státních institucí vystoupili i reprezentanti akademické sféry s novinkami na poli výzkumu.
V pátek 25. 10. se v přednáškové místnosti veletrhu uskutečnil velice atraktivní odborný seminář „Připravme
se na změny v podnikání soukromých bezpečnostních služeb“, jehož cílem bylo poskytnout
účastníkům informace o změnách, které nastanou po datu účinnosti nového Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních
korporacích a jak se na ně nejlépe připravit. Seminář, který společně připravili odborní partneři veletrhu
PRAGOALARM Český klub bezpečnostních služeb a AMBO, sdružení, dále informoval posluchače o tom, co je
obsahem návrhu zákona o soukromých bezpečnostních službách, v jaké fázi se aktuálně nachází, kdy a jak
s ním začít aktivně počítat. Dalšími body programu byly nejnovější informace a postřehy z oboru
podniků komerční bezpečnosti, technické zajímavosti a trendy přínosné v rámci organizace práce i k zajištění
konkurenceschopnosti a asistivní technologie jako zajímavá příležitost pro rozšíření činnosti soukromých
bezpečnostních služeb.
Generální odborný partner Asociace Grémium Alarm pořádala v rámci veletrhu PRAGOALARM Kulatý stůl na
téma Veřejné zakázky na bezpečnostní technologie. Diskutující odborníci z řad členských firem AGA zástupců
státní sféry řešili problematiku veřejných zakázek na městské kamerové dohlížecí systémy a další bezpečnostní
technologie; stanovení technických podmínek veřejné zakázky; proč nejsou využívány při těchto řízeních české
technické normy; omezování prostoru pro korupci ve veřejných zakázkách; úloha ČSN přejímajících evropské
normy při stanovení technických podmínek zakázky.
V rámci projektu Bezpečná země bylo na veletrhu opět zřízeno Poradenské centrum pro návštěvníky, a to
přímo pod záštitou Ministerstva vnitra, Policie ČR a Cechu mechanických zámkových systémů, jejichž zástupci
byli po celou dobu k dispozici návštěvníkům a odpovídali na všechny dotazy spojené s bezpečnostními
opatřeními a prevencí kriminality. Poradili také s výběrem kvalitních produktů a s návrhem bezpečnostních řešení
v souladu s individuálními potřebami zákazníků.
Vystavovatelé veletrhů nabídli návštěvníkům nejmodernější produkty a technologie pro zajištění bezpečí nejen
rodinných a bytových domů. Veletrhy tak zákazníkům představily kvalitní produkty od bezpečnostních zámkových
vložek přes kamerové, poplachové a protipožární systémy, služby bezpečnostních agentur a pultů centrální
ochrany až po inteligentní komunikační a přístupové systémy zajišťující vysoký komfort a úspory pro obyvatele.
Jubilejní 20. ročník veletrhu Pragoalarm si opět nenechalo ujít 2.000 odborných návštěvníků, pro něž partner
veletrhu Pivovary Lobkowicz přichystal překvapení v podobě piva zdarma ke každé vstupence. Vůbec poprvé
měli návštěvníci jedinečnou příležitost vyhrát na webových stránkách veletrhů IP kamery JVC a další ceny za
více než 100 tisíc korun. Soutěž proběhla ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem Technet.cz.
Těšíme se na Vaši účast na 21. ročníku veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSMART na podzim 2015.
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