
 

LPE s.r.o. Nad Přehradou 2 635 00 Brno 

515 535 900 / 775 933 894 / 

seminare@lpe.cz www.lpe.cz 

 

LPE s.r.o. | Nad Přehradou 2 635 00 Brno | IČ: 25547461 | DIČ: CZ25547461 

Akademie - Školení výpočtového programu Sichr 
 
Jak jednoduše na návrh a kontrolu paprskových sítí TN-C, TN-C-S a IT sítí bez vyvedeného středního 
vodiče ve všech obvyklých napěťových hladinách. 
Efektivně a jednoduše ovládněte výpočtový program Sichr a poznejte všechny jeho možnosti 
a výpočty. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. 
 
Školení je určeno zájemcům z řad elektroprojektantů a revizních techniků, 
případně ostatních elektrotechniků, kteří se zabývají otázkami: 

 správného dimenzování, 
 jištění, 
 selektivity, 
 ochrany automatickým odpojením od zdroje při poruše v paprskových sítích nízkého 

napětí. 
Účastníci školení se naučí používat výpočtový program Sichr a seznámí se s veškerými jeho 
možnostmi a výpočty, které program provádí. Zváni jsou jak začátečníci, tak pokročilí, kteří se chtějí 
v obsluze programu zdokonalit. Na školení si s sebou můžete přinést vlastní notebooky, ovšem není 
to podmínkou - školení probíhá formou přednášky. 
 
Cílem školení je: 

 Představit nejnovější verzi programu Sichr. 
 Seznámit s možnostmi programu. 
 Naučit efektivně pracovat s programem. 
 Ukázat řešení konkrétních situací. 

 
Doprovodný program na školení v Letohradu: je pro účastníky připravena exkurze ve výrobních 
provozech společnosti OEZ. Délka trvání je cca 1,5 - 2 hodiny. Máte-li o prohlídku zájem prosím 
napište toto do poznámky při přihlašování. 
  
Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/skoleni-vypoctoveho-programu-sichr 
 
Datum a místo školení:  
•  7. 9. 2020 Letohrad, učebna OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51  
•  8. 9. 2020 Praha, Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00  
•  9. 9. 2020 Brno, učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 63500  
•  10. 9. 2020 Ostrava, Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30  
 
Cena: 1200 Kč vč. DPH 
Organizační pokyny: 

 Po přihlášení prosím uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky, 
daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Při úhradě vložného na místě 
v hotovosti bude připočten poplatek 50 Kč, v Letohradu není platba hotově možná. Pokud 
požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce.  

 Uzávěrka přihlášky a zároveň datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. 
Přihlášení po tomto datu je možné pouze po telefonické domluvě. Při neúčasti závazně 
přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo budou materiály 
zaslány poštou. 

 Objednáním akce dáváte souhlas s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních 
údajů a souhlasíte se zařazením do databáze společností LPE s.r.o. a  partnera akce - 
společnosti OEZ s r.o. za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných 
vzdělávacích akcích. 
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 Na školení v Letohradu je pro zájemce připravena exkurze ve výrobních provozech 
společnosti OEZ. Délka trvání je cca 1,5 - 2 hodiny. Máte-li o prohlídku zájem prosím napište 
toto do poznámky při objednávce. 

 
V ceně kurzu 

 občerstvení 
 certifikát o absolvování školení v el. podobě 
 1 kreditní bod do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 

  
Program Školení výpočtového programu Sichr 
08:30 - 09:00 Prezence účastníků 
09:00 - 10:30 Blok přednášek 

 Krátké představení celé SW podpory OEZ. 
 Obsluha a možnosti programu Sichr. 

10:30 - 11:00  Přestávka, občerstvení 
11:00 - 12:45 Blok přednášek 

 Novinky letošní verze programu. 
 Výpočty, které program provádí. 
 Diskuze. 

12:45 - 13:30 Oběd, závěr školení 
13:30 - 15:30 Pouze v Letohradu - prohlídka závodu OEZ s.r.o 
pro zájemce je připravena prohlídka závodu OEZ s.r.o. po skončení přednášky, délka trvání je cca 1,5 - 
2 hodiny - svůj zájem prosím napište do poznámky 
 
Přednášející: Ing. Adolf Hubálek - specialista technické kanceláře OEZ s.r.o. 
 
O programu SICHR: Výpočtový program Sichr slouží k návrhu a kontrole paprskových sítí TN-C, TN-C-S 
a IT sítí bez vyvedeného středního vodiče ve všech obvyklých napěťových hladinách. Program v sobě 
zahrnuje databázi jistících a spínacích prvků, proudových chráničů a svodičů přepětí z produkce OEZ, 
dále pak otevřené databáze transformátorů a silových kabelů. 
Program SICHR je ideální pomůcka pokud řešíte otázky jako: 

 správné dimenzování, 
 jištění, 
 selektivita, 
 ochrana automatickým odpojením od zdroje. 

 
Detailně o místech konání: 
Letohrad, učebna OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad 

 Přístupová cesta: GPS: 50.0374336 , 16.5086481 (Zobrazit na mapě) 

 Veřejná doprava: Poblíž místa konání je zastávka autobusu Letohrad, OEZ. 

 Ubytování: Poblíž místa konání se nachází např. Hotel Tvrz Orlice, další možnosti ubytování 
doporučujeme hledat např. na www.booking.com. 

 Parkování: Parkování je možné na Parkoviště OEZ nebo stadion, dále pak také Parkoviště 
Šedivská nebo Penny Market. 

 
Praha, Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha 

 Přístupová cesta: GPS: 50.1093864 , 14.5558797 (Zobrazit na mapě) 

 Veřejná doprava: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Hutě. Cca 15 min chůze od 
hotelu je zastávka metra Rajská zahrada 
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 Ubytování: Je možné přímo v hotelu Pramen - rezervaci je možno domluvit e-mailem na 
sougastropraha9@seznam.cz. Další možnosti doporučujeme hledat např. na 
www.booking.com apod. 

 Parkování: Bezplatné parkoviště se nachází za hotelem. Nájezd je branou za autobusovou 
zastávkou. Další možnosti parkování v přilehlých ulicích. 

 
Brno, učebna LPE s.r.o., Nad Přehradou 2, 63500 Brno 

 Přístupová cesta: GPS: 49.2228128 , 16.5155869 (Zobrazit na mapě) 

 Veřejná doprava: Poblíž místa konání jsou zastávky tramvají Kubíčkova nebo Rakovecká, 
případně bus Kubíčkova. 

 Ubytování: Poblíž se nachází např. hotel Rakovec, hotel Santon, hotel Maximus Resort 
a další. V bezprostřední blízkosti leží apartmány Alfa Panorama Brno a Bystrc apartments. 

 Parkování: V místě konání i přilehlých ulicích je dostatek bezplatných parkovacích. 
 
Ostrava, Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava 

 Přístupová cesta: GPS: 49.7920114 , 18.2455425 (Zobrazit na mapě) 

 Veřejná doprava: Poblíž hotelu je zastávky veřejné dopravy: Hotel Bělský les, ÚMOb Jih nebo 
Kpt. Vajdy. 

 Ubytování: Je možné přímo v hotelu. 

 Parkování: Placené stání je možné na hotelovém parkovišti, další možnosti: Parking Plzeňská, 
Parkoviště Čujkovova nebo Parkoviště Internáty. 
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