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FSDays 2012 - bezpečnostní veletrh poprvé v pražských Letňanech 

Ve dnech 18. – 22. Září 2012 se v letňanském výstavním areálu PVA EXPO 

PRAHA uskuteční čtvrtý ročník prestižní výběrové přehlídky nejnovějších 

trendů a technologií v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů 

a služeb Prague Fire & Security Days 2012 (FSDays 2012). 

Souběžné konání s nejvýznamnějším a nejnavštěvovanějším stavebním veletrhem v ČR – FOR 

ARCH 2012 přináší FSDays 2012 nový rozměr a prezentujícím se společnostem nové obchodní 

příležitosti. Širší cílovou skupinu návštěvníků, především z oborů stavebnictví – projektanti, 

architekti, stavební společnosti, development ve vztahu ke komplexní ochraně budov a 

objektů. Významné je i atraktivní umístění FSDays v rámci celého komplexu odborných 

stavebních veletrhů. 

Záštitu FSDays 2012 poskytla řada významných organizací a institucí, jakými jsou Ministerstvo 

vnitra ČR, Hlavní město Praha, Ministerstvo dopravy a Národní bezpečnostní úřad. Odbornými 

partnery, kteří spolupracují i na přípravách celé akce, jsou ASIS International ČR, Cech EPS 

ČR, ORSEC, Orange Group, Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR, Městská policie 

Praha a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

FSDays svým vystavovatelům v letošním roce přináší jedinečné místo pro business, setkání  

a komunikaci s téměř 3.000 odborníků – návštěvníků FSDays 2012 a dalšími téměř 80.000 

návštěvníky partnerského stavebního veletrhu.  

Úlohou FSDays 2012 je seznámit s nejnovějšími trendy, postupy a systémy pro zabezpečení, 

ostrahu a ochranu budov a objektů, systémy pro inteligentní budovy a integrované systémy 

budov, ochranu dat a informací, IT bezpečnost, možnostmi a novinkami pro zvýšení 

bezpečnosti v silniční, železniční, ale i letecké dopravě,…apod. Projekt je určen především pro 

odbornou veřejnost - stávající i potencionální, nové obchodní partnery. 

Se svými produkty a službami se představí mnoho významných společností. Pro 

zajímavost uveďme jen některé z nich: 

Společnost Telmo představí na FSDays 2012 speciální typy kamer, inteligentní klíčové trezory 

a prvky pro správu a zabezpečení dat. Systém MICRA, novinku na trhu v oblasti zabezpečení 

malých objektů, představí společnost Euroalarm. Schneider Electric bude na FSDays 2012 

prezentovat hlavní novinky z oblasti kamerových systémů Pelco by Schneider Electric. 

Společnost EUROLAMP představí svůj nejnovějším produkt - multifunkční přístroj (svítilnu) 

Guard Trooper. Nejnovější technologie pro inteligentní domy a integrované systémy budov 

bude na FSDays prezentovat např. společnost Insight Home či DEVELOP TECH.  

Z dalších významných společností, které budou na FSDays 2012 prezentovat své systémy  

a zejména novinky na trhu, můžeme jmenovat například ASM, CardHouse, CENTR PCO, 

Detektivní informační služba ČR, Elfnet Group, Fire Eater, Flajzar, GUNNEBO CZ, 

IPSECURITY, Ray Service, Techfors CZ, TOTAL SECURITY SYSTEMS, VESTA AUTO, 

VIAKOM CZ a mnoho dalších. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM – ODBORNÉ KONFERENCE 

Organizátor FSDays 2012 spolu s odbornými partnery veletrhu – Ministerstvem dopravy ČR, 

Orange Group a.s., Orsec s.r.o. , Certifikačním institutem, s.r.o. a Cechem EPS ČR, připravili 

velmi zajímavé konference, semináře a odborné programy na témata, která jsou uvedena níže.  

 



 

 

 

 

 

 

Úterý, 18.9. 2012  

 GALILEO pro bezpečnější dopravu 

 8. mezinárodní workshop GALILEO USER FORUM (GUF) na téma „Využití GNSS 

technologie pro krizové řízení“ 

Středa, 19.9. 2012  

 Bezpečí inteligentních budov a domácností 

 Novinky v plnění požadavků norem a zákonů při poskytování bezpečnostních 

služeb 

Čtvrtek, 20.9. 2012  

 Požární ochrana datových center z pohledu technologií a legislativy 

 

 

Veškeré novinky a zajímavosti týkající se FSDays a podrobný program odborných konferencí 

včetně on-line registrace najdete na www.fsdays.cz. 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média:  

Sylva Havelková 

tel: +420 728 885 875, e-mail: havelkova@mascotte.cz 
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