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Návrh VN rozvaděčů, trafostanic včetně jejich uzemnění 

Pojďte na školení, kde se zaměříme na praktické aplikace využití 

kompaktních kioskových stanic s možností jejich konfigurace a moderní 

možnosti využití VN „chytrých“ rozvaděčů pro sekundární distribuci. 

Popis školení 

Víte, jaké jsou zásady pro vzájemné spojování uzemnění NN a VN 

v trafostanicích? K jakému účelu slouží a jak je prakticky provést? 

Na odborném semináři se budeme podrobně zabývat důvody a provedením 

uzemnění NN a VN v trafostanicích. Přihlaste se a zajistěte si místo. 

Na akci se potkáte se zástupci BETONBAU s.r.o. a také se na Vás těší zástupci Schneider Electric. 

Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/navrh-vn-rozvadecu-trafostanic-vcetne-jejich-

uzemneni 

Program školení 

o 8.45 - 9.00 prezence účastníků 

o 9.00 - 10.00 Ing. Radomír Doležal, Schneider Electric 

 Příklady správné volby, využití a konfigurace vn rozvaděčů pro (SMART) 

sekundární distribuční sítě. 

o 10.00 - 10.15 přestávka 

o 10.15 - 11.15 Ing. Miroslav Morávek / Michal Kubín, BETONBAU s.r.o. 

 Návrh a řešení kompaktních kioskových trafostanic pro SMART technologie. 

 Jejich dimenzování vzhledem k oteplení VN i NN, obloukovým zkratům atd. 

o 11.15 - 11.40 přestávka 

o 11.40 - 12.30 Ing. Lubor Horák, lektor LPE s.r.o. 

 Spojování uzemnění NN a VN v trafostanici s více transformátory. 

DATUM A MÍSTO 

3. 9. 2020 Ostrava, Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 

 Přístupová cesta: GPS: 49.7920114 , 18.2455425  

 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. 

8. 9. 2020 Praha, Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00  

 Přístupová cesta: GPS: 50.1093864 , 14.5558797 

 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. 

CENA: 450 Kč vč. DPH 

 ZDARMA pro členy Benefit clubu LPE, ČKAIT, příslušníky HZS a hosty partnerů 

akce (BETONBAU s.r.o., Schneider Electric). Pro uplatnění slevy je nutné uvést do 

přihlášky benefit ID nebo slevový kód z pozvánky - později není možné slevu 

uplatňovat. Slevy se nesčítají.  

 Členové ČKAIT zadávají slevový kód: 2020-ČKAIT a do poznámky číslo autorizace. Příslušníci 

HZS ČR zadávají slevový kód HZS. 

 Po přihlášení 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. Pokud požadujete zálohovou fakturu, uveďte tento 

požadavek do poznámky v objednávce. 

 Zaregistrovaná přihláška je závazná. 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. 

 Před objednáním akce budete vyzváni k udělení souhlasu s obchodními podmínkami  a se 

zpracováním osobních údajů - pro zařazení do databáze společnosti LPE s.r.o. a partnerů 

akce (BETONBAU s.r.o., Schneider Electric) za účelem zasílání obchodních nabídek 

a informací o připravovaných vzdělávacích akcích. 

V ceně kurzu 

 občerstvení 

 osvědčení o absolvování školení v el. podobě 

 1 kreditní bod do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 

 materiály ze školení v elektronické podobě 
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