Na TECHNOLOGICKÉM FÓRU 2017
představí veletrh FOR ARCH chytrá města
budoucnosti
Praha 30. května
Velkou novinku představí ve svém programu letošní mezinárodní stavební veletrh FOR
ARCH v podobě jednodenního TECHNOLOGICKÉHO FÓRA, na němž se investoři,
developeři i zástupci samosprávy budou moci seznámit s nejnovějšími
technologickými trendy a produkty. Pozornost bude zaměřena na novelu stavebního
zákona, chytré budovy a města, včetně problematiky získání odpovídajících dotačních
titulů. V pořadí osmadvacátý ročník veletrhu FOR ARCH se uskuteční ve dnech 19. až
23. září v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
TECHNOLOGICKÉ FÓRUM 2017 proběhne v rámci druhého dne veletrhu ve středu 20. září
v Kongresovém sále areálu PVA EXPO PRAHA. Je koncipováno jako jednodenní diskusní
setkání zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy a
akademické obce. K jeho hlavním cílovým skupinám se řadí například orgány územního
plánování, investiční odbory, stavební úřady, městští inženýři, projektanti a architekti a
realizační firmy, kterým umožní načerpat odborné a praktické informace o nejnovějších
technologiích a o aktuálních trendech ve stavebnictví.
První dvouhodinový blok programu je věnován dopadům novely stavebního zákona. Bude se
snažit zodpovědět otázky, jak novela ovlivní současné postupy státní správy, projektantů a
stavebních úřadů, jaký bude její přínos pro stavební firmy a zda přinese slibované zrychlení
a zjednodušení schvalovacích procesů. Zabývat se bude také dopady zákona na bytovou
výstavbu realizovanou developery.
Ve druhém bloku budou prezentovány nové technologie pro chytré budovy a města. Budou
zmíněny aktuální technologie pro správu budov, a to hlavně v souvislosti s BIM (informačním
modelem budovy), který bude představen jako jeden z nástrojů pro provoz budov. Nebudou
samozřejmě chybět ani praktické příklady chytrých měst. Tematický blok bude zakončen
detailním rozborem možností dotačních titulů využitelných pro chytrá města. Jedním
z vystavovatelů FOR ARCH, a zároveň partnerem Technologického fóra, bude firma

Siemens. Čeká nás tedy prezentace nejnovější technologie z oblasti chytrých budov a měst
od špičkového výrobce v tomto segmentu. Více informací najdete na http://forarch-forum.cz.
Letošní veletrh již nebude rozdělen do několika souběžných veletrhů, ale novinkou naopak
bude jeho spojení do jednoho celku pod značku FOR ARCH. Budete se tam například moci
přesvědčit, že ČEZ vstoupil se svými zákazníky do 21. století. Důkazem jsou inovativní
produkty a služby, které ohleduplněji využívají energie, zvyšují komfort zákazníků a šetří
jejich výdaje. Příkladem je chytrý termostat tado°, který je schopen naučit se zvyky celé
rodiny, nebo dodávka fotovoltaické elektrárny na klíč, včetně výhodného financování.
Zároveň se již nyní mohou návštěvníci těšit na zbrusu nový obor veletrhu, který bude
zaměřen na aktuální trendy a technologie v oblasti zabezpečovací techniky, systémů
ochrany budov, bezpečnostních služeb a kybernetické ochrany.
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