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Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách 
 
Osvětlovací soustavy – řízení, obnova, údržba 
Pojďte na seminář, kde rozebereme, jak zajistit a provést kvalitní a správné osvětlení 
v administrativních budovách. Naučíme Vás prakticky řešit rekonstrukci osvětlení v návaznosti na 
bezpečnost, vliv na produktivitu práce a výkonnost pracovníků, snížení nákladů na údržbu a optimální 
výkon. 
V rámci přednášek uslyšíte témata: 

 Osvětlovací soustavy v kancelářích - návrh rekonstrukce 
 Výměna osvětlení - důvody nutnosti výměny 
 Normativní požadavky na osvětlení 
 Návrh osvětlení 
 Provedení rekonstrukce osvětlovací soustavy v kancelářích - projekt 

osvětlení 
 Praktické rady pro náhradu klasických svítidel svítidly LED  
 Volba nouzového osvětlení, jeho typy a vhodnost různých typů 
 Úskalí používání modulů nouzového osvětlení ve svítidlech 
 Nové požadavky hasičů na elektroinstalace v administrativních budovách 
 Kabely pro instalace v administrativních budovách 

 
Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/obnova-osvetlovacich-soustav-v-
administrativnich-budovach 
 
Termíny a místa konání: 
•  3. 9. 2020 – Praha, Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 19800  
•  9. 9. 2020 – České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, 37004 
•  15. 9. 2020 – Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703, 70030 
• 16. 9. 2020 – Brno, Hotel Santon Orea Resort, Přístavní 38, 63500 
 
Cena:  700 Kč vč. DPH 

 Sleva 300 Kč z uvedené ceny pro členy Benefit clubu LPE, ČKAIT, hosty partnerů akce, 
osoby přihlášené na školení Řešení obnovy osvětlovacích soustav původně plánované na 1. 
pol. 2020. Pro uplatnění slevy je nutné uvést do přihlášky benefit ID nebo slevový kód - 
později není možné slevu uplatňovat. Slevy se nesčítají.  

 Členové ČKAIT zadávají slevový kód: 2020-ČKAIT a do poznámky číslo autorizace. 
 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 (DNA Central Europe s.r.o., Elkovo Čepelík s.r.o., Modus s.r.o., Prakab s.r.o.) za účelem 
zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích akcích. 

 
V ceně kurzu 

 občerstvení 
 osvědčení o absolvování školení v el. podobě 
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 1 bod do programu CŽV ČKAIT 
 materiály ze školení v elektronické podobě 

 
Program školení Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách 
8.45 – 9.00 prezence účastníků 
9.00 – 10.00 Ing. Petr Niesig, Elkovo Čepelík s.r.o. 
Návrh rekonstrukce osvětlovací soustavy v kancelářích 

 důvody k provedení rekonstrukce, 

 normativní požadavky na novou osvětlovací soustavu,  

 návrh osvětlení. 
10.00 – 10.45 Ing. Rostislav Mičín, MODUS spol. s r.o. 

 Provedení rekonstrukce osvětlovací soustavy v kancelářích. 

 Jak pracovat s projektem osvětlení. 

 Praktické rady pro náhradu klasických svítidel svítidly LED. 
10.45 – 11.15 přestávka 
11.15 – 12.00 Ing. Pavel Dressler / David Špaček, DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o. 

 Volba nouzového osvětlení, jeho typy a vhodnost nasazení různých typů. 
12.00 - 12.15 Ing. Rostislav Mičín, MODUS spol. s r.o. 

 Úskalí používání modulů nouzového osvětlení ve svítidlech. 
12.15 – 12.30 přestávka 
12.30 – 13.00 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o. 

 Nové požadavky hasičů na elektroinstalace v administrativních budovách. 
13.00 – 13.30 Ing. Miroslav Kajzr, PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. 

 Kabely pro instalace v administrativních budovách. 
 
Partneři školení: DNA Central Europe s.r.o., Elkovo Čepelík s.r.o., Modus s.r.o., Prakab s.r.o. 
 
Přednášející 
Ing. Jiří Horák - metodik LPE s.r.o. 
Ing. Miroslav Kajzr - Prakab Pražská Kabelovna, a.s. 
Ing. Petr Niesig - ELKOVO ČEPELÍK s.r.o. 
Ing. Pavel Dressler - DNA Central Europe s.r.o. 
Ing. Rostislav Mičín - Vedoucí technické podpory MODUS spol. s r.o. 
David Špaček - DNA Central Europe s.r.o. 
 
Detaily o místech konání: 

 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 
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. 

 Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská tř. 2306/14, 37004 České Budějovice 
Přístupová cesta: GPS: 48.9817047 , 14.4725486 (Zobrazit na mapě) 
Veřejná doprava: Poblíž hotelu je zastávka veřejné dopravy Družba - IGY nebo Mariánské náměstí. 
Ubytování: Je možné přímo v hotelu. 
Parkování: Placené stání je možné na hotelovém parkovišti, další možnosti: Parking IGY Centrum 
nebo Parkoviště Družba. 
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 Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, 70030 Ostrava 
Přístupová cesta: GPS: 49.8031958 , 18.2514192 (Zobrazit na mapě) 
Veřejná doprava: Poblíž místa konání je zastávka veřejné dopravy Hraničář 
Ubytování: Je možné přímo v hotelu. 
Parkování: Placené stání Parkoviště Zkrácená nebo Parkoviště Ostravar arena C. Omezené bezplatné 
parkování je na ulici Zkrácená. 

 Hotel Santon Orea Resort, Přístavní 38, 635 00 Brno 
Přístupová cesta: GPS: 49.2308731 , 16.5185567 (Zobrazit na mapě) 
Veřejná doprava: Poblíž místa konání je zastávka veřejné dopravy Přístaviště. 
Ubytování: Je možné přímo v hotelu Santon. Další možnosti např.: Hotel Atlantis, Maximus Resort, 
U Šuláka, Hotel Rakovec a další. 
Parkování: Bezplatné parkoviště se nachází před i za hotelem. 
Přihlášení 
 
Partneři školení: DNA Central Europe s.r.o., Elkovo Čepelík s.r.o., Modus s.r.o., Prakab s.r.o. 
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