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Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice 
2020 
 
Pojďte na školení s DEHN s.r.o., které vás dopodrobna seznámí s aktuálními otázkami, problémy 
a řešeními z oblasti ochrany před bleskem a přepětím. 
Dozvíte se: 

 Aktuální stav legislativy a normalizace v ochraně před bleskem 
 Rozbor správných a chybných instalací v ochraně před bleskem 

(reference) 
 Izolované sítě IT pro napětí 230 V/440 V/500 V/690 V (projektové 

řešení/reference) 
 Ochrana plechových, doškových, taškových střech. 
 Ochrana na bytových domech RL/YL (RVE, Klima na střeše, 

stoupačky a byty) 
 Svodič pro informačně-technické sítě BLITZDUCTORconnect 
 Jímací soustava/ochranný prostor na RD levně, nebo draze? 
 Chyby, kterých se dopouští technici při aplikaci svodičů přepětí 
 Dotazy, diskuze, otázky a odpovědi 

Členové ČKAIT získají účastí 1 bod do Projektu CŽV ČKAIT. Seminář je určen i pro nečleny ČKAIT. 
 
Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/ochrana-pred-bleskem-a-prepetim 
 
Datum a místa konání: 

 17.9.2020 PRAHA 9, HotelPramen, Za Černým mostem 362/3 
 14.10.2020 PLZEŇ, Areál SOUE, Vejprnická 56 
 15.10.2020 LIBEREC, Kulturní a společenské centrum, Lidové sady 425/1 
 21.10.2020 ÚSTÍ nad Labem, Národní dům, Velká Hradební 33 
 22.10.2020 JIHLAVA, Dům kultury, Tolstého 2 

 
Cena: ZDARMA 

 Školení je zdarma. Zaregistrovaná přihláška je závazná.  
 Uzávěrka přihlášky je nejpozději týden před konáním školení. Přihlášení po tomto datu je 

možné pouze po telefonické domluvě. 
 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 partnera 
akce - DEHN 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 
 1 kreditní bod do projektu CŽV ČKAIT 

 
Program školení  
 8.45 - 9.00 prezence účastníků 
 9.00 - 11.15 přednášky - 1. část 

o Aktuální stav legislativy a normalizace v ochraně před bleskem. 
o Rozbor správných a chybných instalací v ochraně před bleskem (reference). 
o Izolované sítě IT pro napětí 230 V/440 V/500 V/690 V (projektové řešení/reference). 
o Ochrana plechových, doškových, taškových střech. 

 11.15 - 11.45 přestávka 
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 11.45 - 14.00 přednášky - 2. část 
o Ochrana na bytových domech RL/YL (RVE, Klima na střeše, stoupačky a byty). 
o Svodič pro informačně-technické sítě BLITZDUCTORconnect. 
o Jímací soustava/ochranný prostor na RD levně, nebo draze? 
o Chyby, kterých se dopouští technici při aplikaci svodičů přepětí. 
o Diskuze, dotazy a odpovědi. 

 
Přednášející: 
Daniel Anděl - DEHN s.r.o. 
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D. - DEHN s.r.o. 
Jan Hájek - DEHN s.r.o. 
 
Detailně 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. 
 
SOU elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň 
Přístupová cesta: GPS: 49.743282 , 13.336021 (Zobrazit na mapě) 
Veřejná doprava: Poblíž místa konání je zastávka . Školy Vejprnická a Slovanské údolí. 
Parkování: Poblíž místa konání je např. Parkoviště Atletický stadion města Plzně nebo Parkoviště 
Lábkova. 
 
Kulturní a společenské centrum Liberec, Lidové sady 425/1, 46001 Liberec 
Přístupová cesta: GPS: 50.7772144 , 15.0812544 (Zobrazit na mapě) 
Veřejná doprava: Poblíž místa konání je zastávka tramvaje Lidové sady-ZOO. 
Parkování: Poblíž místa konání je Parkoviště ZOO Liberec - vstup. 
 
Národní dům Ústí nad Labem, Velká Hradební 33, 40001 Ústí nad Labem 
Přístupová cesta: GPS: 50.6622886 , 14.0419656 (Zobrazit na mapě) 
Veřejná doprava: Poblíž místa konání je zastávka Mírové náměstí a hlavní vlakové nádraží. 
Ubytování: Poblíž místa konání se nachází např. Penzion KOMTESA, INTERHOTEL BOHEMIA, CMYK 
hostel, Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem a další. 
Parkování: Parkování je možné na ulici Velká Hradební, Dlouhá nebo Dvořákova. Dále také např. 
MARIÁNSKÉ GARÁŽE, Podzemní garáže - Zanádraží. 
 
DKO s.r.o. Jihlava, Tolstého 1455/2, 58601 Jihlava 
Přístupová cesta: GPS: 49.3997078 , 15.5871067 (Zobrazit na mapě) 
Veřejná doprava: Poblíž místa konání je zastávka trolejbusu Dům kultury, dále pak Chlumova. 
Ubytování: Poblíž místa konání se nachází např. hotel EA Business Hotel Jihlava, Gustav Mahler, 
Grandhotel Garni a další. 
Parkování: Poblíž místa konání je např. parkoviště Billa Havlíčkova, Parkoviště Křížová a další. 
 
Partnerem akce je společnosti DEHN s.r.o. 
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