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Pozvánka na seminář Požární bezpečnosti staveb 

 

Kabelové rozvody pro napájení elektrické požární signalizace  

a  

zařízení ovládaných EPS 
 
Organizátor semináře: K.B.K. fire, s.r.o. - Školící středisko 

Termín a místo semináře: 19. 01. 2015 Učebna KRASO požárně technický servis s.r.o. 

 

Anotace: Předmětem připravovaného semináře je zejména seznámení 

projektantů EPS, SSHZ a ZOKT s ČSN 730848. Požární bezpečnost 

staveb – Kabelové rozvody a stanovení cílových požadavků z hlediska 

funkčnosti a třídy reakce na oheň kabelů, kabelových tras při 

projektování volně vedených kabelů a kabelových tras napájejících 

požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě 

požáru funkční.  

 

Seminář je určen: Projektantům požární bezpečnosti staveb, projektantům elektro 

zařízení, projektantům slaboproudých i silnoproudých elektrických 

instalací. 

 

Harmonogram semináře:  

08:00 – 08:30   Prezentace účastníků 

08:30 – 11:30   I. Blok přednášek 

 

o Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

o Seznámení s novelou vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci a vyhláška č. 221/2014 Sb., 

o Rekonstrukce a výměna systému elektrické požární signalizace 

z pohledu stavebního zákona. 

11:30 – 12:00   Přestávka, občerstvení 

12:00 – 14:30   II. Blok přednášek 

 

o Seznámení s problematikou elektrické požární signalizace, 

stabilních hasicích zařízení a zařízení pro odvod tepla a kouře 

z hlediska kabelových systémů. 

o Využití ČSN 730848 a legislativní prameny související se 

systémy elektrické požární signalizace v návaznosti na ČSN 

342710 a ČSN 730875. 

14:30 – 15:00   Diskuzní blok 

15:00    Závěr školení 
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Cena vložného:  2000,- Kč bez DPH 

 

Vložné zahrnuje:  -     Náklady spojené s pořádáním semináře 

- Občerstvení 

- Školící materiál 

o Ing. Petr Bebčák Ph.D. - Požární bezpečnost staveb - 

Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních 

zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě požáru 

funkční. 

 

Uzávěrka:   12. ledna 2015 

 

Bankovní spojení:  Komerční banka, Horní 1116/52, 700 30, Ostrava 

Číslo bankovního účtu: 27-7448090237/0100 
 

Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě s Bc. Kateřinou Bebčákovou. 

Po zaslání vyplněné přihlášky emailem, Vám zašleme proforma fakturu, kterou prosím uhraďte 

nejpozději do uzávěrky plateb. Daňový doklad obdrží každý účastník při samotném semináři. Úhradu 

prosím neprovádějte složenkami České pošty! 

 

Upozornění: Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka 

nebo budou materiály zaslány poštou. Zaregistrovaná přihláška je závazná. 

Adresa konajícího semináře: Učebna - KRASO požárně technický servis s.r.o.  

    2. Patro obchodního domu Luka ( nad Albertem ) 

Mukařovského 1986, 155 00 Praha 5 

GPS:    50.0450786N, 14.3211044E 

Spojení:   Dostupnost MHD 

    Metro trasa B – stanice Luka cca 150 m  

    několik tras linek autobusu 

    parkoviště v okolí objektu 

 

Přednášející:   Ing. Petr Bebčák, Ph.D., 

    Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., 

     

Kontaktní osoba:  Bc. Kateřina Bebčáková 

    +420 778 498 896, bebcakova@kbkfire.cz, skoleni@kbkfire.cz  

    Eva Kratochvílová 

    +420 603 323 142, kraso@kraso.cz  
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