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meDiÁlní pARtneR:

Hasičský server poŽÁRY.cz

S D R U Î E N Í  E P S  â R

20. ročník konference „Červený kohout 2017“

Vážené dámy, vážení pánové,

ve dnech 28. a 29. března 2017 se koná v konferenčních prostorách Clarion Congress 
Hotelu České Budějovice 20. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí  
Červený kohout 2017, pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského 
záchranného sboru ČR  brig. gen. Ing. Miloše Svobody.

Dům techniky spol. s  r. o. jménem organizačního výboru konference, děkuje  
sponzorům za podporu,  přednášejícím za jejich vystoupení,  účastníkům za projevený 
zájem a účast.

Těšíme se na setkání s Vámi.

                                                       Ing. Anna Skálová
              jednatel DT České Budějovice

Organizační výbor:
                     Ing. Anna Skálová
                     Martina Marková
                     Ivana Šimková

Odborní  garanti: 
                     HZS Jihočeského kraje:
                     plk. Ing. Milan Brabec 
                 
                     Ing. Ladislav Karda
                     Ing. Jan Pavlík

Technické zajištění konference:
 Pavel Skála
 mob. +420 739 076 183
 e-mail: skala@atlas.cz nebo info@dumtechnikycb.cz



pROgRam  KONfeReNce 28. - 29. 3. 2017
Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D. 
Eaton Elektrotechnika s. r. o.
Systémy pro eliminování vzniku požáru ve výkonových rozváděčích

Pavel Polák 
GUMOTEX, akciová společnost
Současné trendy ve výrobě nafukovacích záchranných stanů

Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - FBI
Nové trendy součinnosti aktivních požárně bezpečnostních zařízení 
v příkladech

Aleš Janda + Mgr. Pavel Nejtek 
HZS Pardubického kraje
Požární bezpečnost při zauhlování elektráren

Ing. Radek Kokoř
CERTEX spol. s r. o.
Nadstavbový a informační systém EPS – elektrárna Temelín 

Ing. Martin Toman
HZS Plzeňského kraje
Rozšíření požárních a bezpečnostních systémů ve skladu pohonných hmot 
Čepro Třemošná

Ing. Petr Hojsák 
HZS Jihočeského kraje
Cvičení složek IZS při simulaci požáru ve vícepodlažní budově Nemocnice 
Tábor, a. s.

Dr. Ing. Zdeněk Hanuška  
MV – generální ředitelství HZS ČR
Dotační tituly pro financování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - FBI
Zkušenosti s projektováním a realizací staveb tunelů

Ing. Pavel  Zemene, Ph.D. 
Sdružení EPS ČR
Problematika požární bezpečnosti  ETICS s EPS

Ing. Ludvík Szelke 
HZS kraje Vysočina
Modelování evakuace osob ze shromažďovacích prostorů

Ing. Stanislav Červený 
THT Polička, s. r. o.
Nové trendy ve vývoji a výrobě požární techniky

Ing. Miloš Pešák, Ph.D. 
RSBP spol. s r. o.
Explozní ochrana technologických zařízení

Filip Langer 
Avalon  s. r. o.
Speciální detekce jako součást elektrické požární signalizace v praxi

Ing. Jaroslav Kapusniak, Ph.D. + Ing. Jozef Fedorčák  
Krajské riaditel‘stvo HaZZ v Žiline a v Košiciach
Zásah hasičských jednotek při mimořádné události ve Vrátné dolině

Ing. Jan Krejčí  
OEZ s. r. o.
Ochrana před požárem od elektrických instalací pomocí obloukových ochran, 
nová generace
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Chcete si objednat platební kartu?

- Zašlete e-mail na adresu kartaeurooil@ceproas.cz
- Spojte se s námi na www.eurooil.cz,
  nebo www.facebook.com/eurooil
- Zavolejte na tel.: +420 221 968 100

Slevy a výhody

- sleva na každý nákup pohonných hmot
- žádný poplatek za poskytované služby
- individuální podmínky při vyšších odběrech
- nastavení limitů pro jednotlivé odběry
- optimální rozložení čerpacích stanic po celé ČR
- moderní ochranné prvky
- akceptace také v sítích BENZINA, OMV,
  AVANTI a Shell
- sleva na satelitní sledování vozidel 
  (více na www.logbookie.eu)

Jednoduchá
administrativa

- souhrnný daňový doklad
  a elektronický výpis
- zdarma každý měsíc
- platba inkasem nebo fakturou
- volitelné sestavy a přehledy odběrů a plateb
- kniha jízd zdarma s automatickým načtením
  údajů (více na www.kniha-jizd-zdarma.cz)

Bezhotovostní platby šetří
váš čas i peníze. Tankujte 
slevy a další výhody s platební 
kartou EuroOil.

Šetřete
    s kartou
EuroOil!

Více na www.eurooil.cz



Protože jen týmová práce vede  
k úspěchu. Naše nabídka činností 
v oblastech dopravního, pozemního  
a inženýrského stavitelství je stejně 
široká jako požadavky našich  
zákazníků. Týmy našich odborníků  
jsou připraveny společně řešit náročná 
zadání a najít řešení na míru Vašich 
požadavků – s důrazem na kvalitu, 
přesnost, hospodárnost a rychlost. 
Spolehnout se na nás můžete při 
realizaci projektu jakékoliv velikosti. 
Díky široké síti poboček po celém 
území České republiky jsme Vám  
vždy nablízku.

www.strabag.cz

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Tel. +420 222 868 111, pr@strabag.com



ORgaNIZaČNÍ  pOKYNY
Termín konání:  28. – 29. 3. 2017

Místo konání: Clarion Congress Hotel České Budějovice
                           Pražská třída 2306/14, 370 04 České Budějovice, 
                           GPS: 48°58‘54.134“N, 14°28‘21.175“E

Registrace: 28. 3. 2017  v místě konání konference 8.00 - 9.00 hod.                            
Jednací jazyk: čeština, slovenština

Program konference:                            

 28. 3. 2017 9.00 - 17.30 hod. odborný program
  19.30  -  24.00 hod.  společenský večer
 29. 3. 2017 8.30  -  13.00 hod.  odborný program

Konference je zařazena do seznamu celoživotního vzdělávání ČKAIT, 
členové obdrží 2 body.
Každý účastník  konference obdrží Sborník přednášek. 

Informace o konferenci:  www.cervenykohout.com 
  www.dumtechnikycb.cz                       

UBYTOVÁNÍ

Místo konání: Clarion Congress Hotel České Budějovice                         
Pro účastníky konference je zajištěna rezervace pokojů do 28. 2. 2017 v místě 
konání v Clarion Congress Hotelu České Budějovice.
Ubytování si každý účastník objednává a hradí sám. Při rezervaci uvádějte název akce  
„Červený kohout“.

Jednolůžkový 1.300,- Kč
Dvoulůžkový 1.500,- Kč (750,- Kč/osoba /1 noc, při plné obsazenosti pokoje)

Rezervace ubytování: Tel.: +420 389 102 111
   Fax: +420 389 102 333
   E-mail: reservation.cchcb@clarion-hotels.cz
   www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com

Ubytování si ve vlastním zájmu rezervujte včas!

Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A                 (131701)
       Konference  „Červený kohout 2017“       28. - 29. 3. 2017

 Vyplněnou přihlášku odešlete obratem, nejpozději  do 11. 3. 2017

a)  elektronicky  prostřednictvím  www. stránek nebo e-mailu:
   www.cervenykohout.com
   www.dumtechnikycb.cz             -  akce  „Červený kohout“  
   info@dumtechnikycb.cz  nebo markova@dumtechnikycb.cz     
b) písemně na adresu:   Dům techniky České Budějovice spol. s r. o.
                                        Plzeňská 2311/2a, 370 04  České Budějovice 
Veškeré dotazy ke konferenci  „Červený kohout“  Vám  rády zodpoví:
Martina Marková,  Ivana Šimková
tel.:  + 420 387 428 195                tel.:      + 420 387 426 296
fax: + 420 387 428 048                 mobil: + 420 603 326 123    
e-mail: info@dumtechnikycb.cz  nebo markova@dumtechnikycb.cz     

Fakturační údaje:
Pro daňové účely uvádějte přesnou  a úplnou adresu.

Příjmení, jméno, titul /hodnost .............................................................................................................................................

Firma:  ..................................................................................................................................................................................................

Ulice: ........................................................................... Město: .............................................................. PSČ: ............................

IČ:  ...........................................................................................       DIČ:  ..............................................................................................

Telefon:   ............................................................................        Fax:  ...............................................................................................

Mobil:  .................................................................................        E-mail:  .........................................................................................
                
Účastnický poplatek               
Jednotlivci, firmy 2.133,- Kč bez DPH  (2.581,- Kč  vč. 21 % DPH) 
Od třetího a dalšího účastníka z jedné firmy bude účastnický poplatek snížen o 10%  
 snížené vložné činí     1.920,- Kč bez DPH      (2.323,- Kč vč. 21 % DPH)         

HZS ČR – jednotné vložné 1.621,- Kč  bez DPH   (1.961,- Kč  vč. 21 % DPH) 

Bankovní poplatky u plateb ze zahraničí hradí účastník.                  
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 15. 3. 2017  na účet Domu techniky
číslo 52702231/0100 KB Č. Budějovice,  KS 0308,  VS 131701 (nutno uvést),
IČ  48201979,  DIČ CZ48201979.
Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet Domu techniky České Budějovice.
V případě neúčasti  se vložné nevrací,  lze vyslat náhradníka. 
Účastnický poplatek zahrnuje účast na odborném programu, včetně malého občerstvení, konferenční 
materiály a opravňuje k účasti na společenském večeru.

Datum:                                                                Podpis:  



GPS: 48°58‘54.134“N, 14°28‘21.175“E
Ubytování - Clarion Congress Hotel České Budějovice

http://www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/cs/hotel-ceske-budejovice-centrum/

Poslání organizace:
Základním posláním Domu techniky České Budějovice spol. s r. o. 
je realizace a rozvoj systému celoživotního vzdělávání dospělých.  

Co nabízíme?
•	 semináře,	školení,	kurzy
•	 rekvalifikační	vzdělávací	programy	akreditované	MŠMT
•	 odborné	konference	s	mezinárodní	účastí
•	 služby	dle	požadavků	zákazníků	
•	 pronájmy	kancelářských	prostor
•	 krátkodobé	pronájmy	učeben
•	 pronájmy	PC	učeben	(vč.	zajištění	lektorů)
•	 realizace	a	spolupráce	na	projektech	financovaných	z	ESF

Dům techniky České Budějovice spol. s r. o., 
Plzeňská 2311/2a, 370 04  České Budějovice

              telefon: + 420 387 426 296 | mobil: + 420  737 138 373 | fax: + 420 387 428 048      
info@dumtechnikycb.cz | www:dumtechnikycb.cz

Český svaz vědeckotechnických společností
je jediným zakladatelem a společníkem
Domu techniky České Budějovice spol. s r. o.



Český svaz vědeckotechnických společností z.s.
je jediným zakladatelem a společníkem

Domu techniky České Budějovice spol. s r. o.

Dům techniky České Budějovice spol. s r. o.
Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice                                                                                           

Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
info@dumtechnikycb.cz

www.dumtechnikycb.cz, www.cervenykohout.com
tel.: 387 426 296, 387 428 195

fax: 387 428 048


