KPM CONSULT, a.s., K.B.K. fire s.r.o. Ostrava a VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního
inženýrství pořádají mezinárodní konferenci k výsledkům projektu č. FR-TI1/121

Nová řešení pro vyšší požární
bezpečnost v tunelech
kdy: 26. – 28. červen 2012
kde: Hotel BELARIA *** | Žimrovická 663 | Hradec nad Moravicí | Česká republika
Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost se
závěry projektu vědy a výzkumu „Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech“ č. FR-TI1/121, podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
v programu TIP.
Výstupem projektu je nová metodika funkčních zkoušek podélného a příčného požárního větrání horkým

netoxickým aerosolem v tunelech a nové řešení práškového stabilního hasicího zařízení pro tunely.
Součástí konference bude prezentace a odzkoušení požárního větrání nového Královopolského tunelu
v Brně s polopříčným větráním a prezentace pilotní realizace práškového stabilního hasicího zařízení ve zkušební štole VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice.

Termín registrace závazných přihlášek | 20. květen 2012
Jednací jazyk | čeština | angličtina | němčina (zajištěno simultánní tlumočení)
Kontakt pro registraci i dotazy | drgacova@kbkfire.cz
Účast na konferenci a občerstvení je zdarma, účastník platí pouze ubytování a cestovní náklady.
Pozváni jsou odborníci ze státní správy, správci tunelů a hasiči. Předpokládaný počet účastníků je 70.
Organizátoři konference | KPM CONSULT, a.s. | K.B.K. fire s.r.o. Ostrava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Garanti konference | Ing. Petr Bebčák, Ph.D, K.B.K. fire, s.r.o. | Ing. Miloslav Věžník, KPM CONSULT, a.s.

Projekt je podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v programu TIP.
Konference probíhá pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES.
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registrace účastníků
Základní informace o projektu, průběhu jeho řešení a jeho výsledcích
Ing. Petr Augusta, Ing. Miloslav Věžník | KPM CONSULT, a.s.
Ing. Petr Bebčák, Ph.D. | K.B.K. fire, s.r.o.
Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. | děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO
Tunely ČR a mimořádné události v tunelech ČR
Ing. Aleš Lébl | Ředitelství silnic a dálnic ČR
Požární větrání tunelů a provádění funkčních zkoušek
Ing. Petr Pospíšil | Gruner GmbH, Wien
občerstvení
Seznámení s metodikou zkoušek podélného a polopříčného větrání tunelů
pomocí horkého netoxického aerosolu a s projektem jejich provedení
Ing. Petr Bebčák, Ph.D., Ing. Martin Bebčák | K.B.K. fire, s.r.o.
oběd
Seznámení s navrženým principem práškového stabilního hasicího zařízení
pro tunely a jeho dispečerským systémem.
Ing. Miloslav Věžník | KPM CONSULT, a.s.
občerstvení
Diskusní blok k představeným systémům
společenský večer

středa 27. 6. 2012 Exkurze na testování systému požárního větrání v tunelu
9:00
odjezd do Brna
12:00
Zahájení a průběh zkoušek požárního větrání Královopolského tunelu
		
ve spolupráci s generálním projektantem Amberg Engineering Brno zastoupeným
		
ředitelem Ing. Vlastimilem Horákem a zhotovitelem stavby OHL ŽS, a.s.
14:00
Ukončení zkoušek | odjezd zpět
16:00
oběd
17:00
Vyhodnocení zkoušek | hotel Belaria
19:00
večeře
čtvrtek 28. 6. 2012 Exkurze na ukázku hašení stabilním hasicím zařízením
9:00
9:30
		
12:00

odjezd do Radvanic | VVUÚ, a.s.
Ukázka hašení práškovým stabilním hasicím zařízením
ve zkušební štole VVUÚ, a.s.
oběd | hotel Belaria

Autem	

Hotel BELARIA *** | Žimrovická 663 | Hradec nad Moravicí | Česká republika
GPS: 49°51'49.976"N, 17°51'59.176"E

http://www.belaria.cz/en/

http://www.mapy.cz/s/3ffp

Vlakem	

výstupní stanice Ostrava–Svinov
na místo konference zajištěna doprava autem pořadatele
kontakt | Ing. Martin Bebčák | +420 608264284)

Letadlem	

Letiště Leoše Janáčka ostrava, osr (Ostrava–Mošnov)
na místo konference zajištěna doprava autem pořadatele
kontakt | Ing. Martin Bebčák | +420 608264284)

Zpáteční cesta V případě zájmu zajistíme odvoz účastníků na vlakové nádraží
Ostrava–Svinov nebo na letiště Leoše Janáčka Ostrava.

