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4. ROČNÍK KONFERENCE IBT 
Jedním z odborných doprovodných programů 18. mezinárodního stavebního veletrhu FOR

ARCH, který se konal ve dnech od 18. – 22. 9. 2007 v Pražském veletržním areálu v Let-

ňanech, byl také čtvrtý ročník konference Inteligentní budovy & telekomunikace 07.

Konferenci, jež připravila společnost ABF, byla součástí širšího programu FOR ICT,  v němž

jsou formou výstav a konferencí průřezově prezentovány řešení v oblasti uplatnění komuni-

kačních technologií v různých oblastech lidské činnosti.

Tematicky byla konference IBT 07 zaměřena na využití inteligentních řešení v budovách od

vlastní technologie až po integrované systémy zajišťující řízení. Celá tato aktivita vychází z

kontextu Lisabonského procesu „Budování informační společnosti“, a proto i úvod konferen-

ce patřil prezentaci operačního programu Podnikání a inovace – nová příležitost pro české

firmy k získání prostředků ze strukturálních fondů EU, kterou prezentoval zástupce MPO ČR

Ing. Petr Štěpánek. Zdůrazněným tématem letošního ročníku byla bezpečnost staveb, kdy ve

spolupráci s Policií ČR byly připraveny prezentace – Nová evropská norma k plánování

městské výstavby a navrhování budov z pohledu prevence kriminality JUDr. Pavla Kocábka

z odboru prevence kriminality MV ČR a Kamerový systém jako součást prevence krimina-

lity JUDr. Tomáše Koníčka  -  taktéž z odboru kriminality MV ČR .

Konferenční sál Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc, ČVUT FEL
Ing. Zdeněk Císař, Infratopení s.r.o.
Zdeňka Navrátilová, Fondwell s.r.o.



Komplexní integrovaný komunikační systém představila společnost Cisco Systems, která se

také stala generálním partnerem konference. V prezentaci Inteligentní budovy a Cisco byly

předvedeny nejenom možnosti, které skýtá tento sofistikovaný systém, ale i stávající refe-

rence. Kromě možnosti prezentace vlastních příspěvků během konference, mohli návštěv-

níci veletrhu FOR ARCH zhlédnout i expozici Digitální dům včetně praktické ukázky zapo-

jení v domě Canaba.

To, jaké možnosti informační a komunikační technologie

nabízejí, si uvědomují  i čelní představitelé veřejné správy,

akademické sféry  a podnikatelé, proto také tuto konferen-

ci zaštítil ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman,

náměstek ministra vnitra ČR Zdeněk Zajíček, primátor

hl.m. Prahy Pavel Bém,  předseda Energetického regulač-

ního úřadu Josef Fiřt a rektor ČVUT Václav Havlíček.

UKÁZAL NOVÉ MOŽNOSTI
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