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Abstrakt 
 

Cílem mé bakalářské práce je popis některých úkolů, které jsem vypracovával ve firmě 
Roman Piskala - Elprom Service. Úkoly obsažené v této práci jsou zejména z oblasti 
elektrotechniky, elektroenergetiky, projektování a realizace elektrických zařízení či staveb. Každá 
tato problematika je podložena marketingovými a obchodními dovednostmi. Na některých úkolech 
jsem pracoval samostatně, na některých jsem se podílel s firemním kolektivem.   

 

 
Klíčová slova 
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The Abstract 
 

The aim of my bachelor thesis is a description of certain tasks, which I have worked on in 
the company  Roman Piskala - Elprom Service. The tasks in this thesis include mainly the, 
electrical engineering, power engineering design and implementation of electrical equipment or 
buildings. Each of these issues are supported by marketing and business skills. I have worked on 
some tasks by myself and on some I have been involved in a team. 
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1 Úvod 
 
Již pod názvem bakalářské práce “Absolvování individuální odborné praxe ve firmě“ se 

máme možnost dozvědět mnoho informací o celkovém působení studentů v reálném prostředí 
praxe. Tato zkušenost je celkovým vyústěním dlouholeté píle a zdokonalování se v teoretickém a 
praktickém myšlení v oblasti elektrotechniky a informatiky. 

Preciznost a správnost vypracování praktických úkolů je důležitou podmínkou pro dobré 
fungování firmy a je celkovou záštitou jména firmy. V praxi to znamená, že při jakémkoliv 
chybném kroku se může firma dostat do potíží se zákonem, někoho finančně poškodit, v horším 
případě radikálním způsobem porušit BOZP. Tyto podmínky se dají eliminovat znalým a 
školeným kolektivem pracovníků, kteří svou bohatou praxí dokáží předcházet těmto problémům. 
Čím je školenější a znalejší kolektiv pracovníků, tím jsou lepší pracovní výsledky.  

Vědět, jak problém řešit, ale také proč a zdali je lepší východisko, jak nalézt správnou 
variantu problému je na jednotlivcích. V pracovním provozu se mohou ukázat nedostatky, kdy 
vinou samostatné práce dojde k chybě. Proto práce v kolektivu, porozumění a vzájemné 
naslouchání  je jednou z klíčových věcí, které do firmy patří a měli bychom se jich držet. V mnoha 
případech v praxi je většina problémů způsobena špatnou komunikací mezi pracovníky, 
zbrklostí, atd.  

Myslím si, že správné fungování elektrotechnické firmy stojí na dobrém přístupu majitele, 
zdravém uvažování spolupracovníků, dobré spolupráci a komunikaci v kolektivu znalých a 
zkušených pracovníků.  
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2 Student vykoná individuální odbornou praxi ve firmě  
        

        Roman Piskala Elprom - Service  

3 Struktura závěrečné zprávy 
 

3.1 Popis odborného zaměření firmy, u které student vykonal odbornou praxi a popis 
pracovního zařazení studenta 

 
 

3.1.1 Popis odborného zaměření firmy: 
 
Firma Piskala Roman Elektro vznikla v roce 1998 a zabývala se pouze projektováním 

v oblasti elektrotechniky. Od roku 2001 se tato firma stala také realizační, a po boku firmy 
TRIMR s.r.o. začínala své první projekty. Rok 2007 byl pro firmu velmi důležitým, neboť už 
nebyla pod záštitou jiné firmy a se svým novým jménem Roman Piskala - Elprom Service se 
probojovávala trhem. V roce 2008/2009 jsme začali pracovat pro nás na zcela novém odvětví 
elektrotechniky a to bylo projektování a realizace fotovoltaických elektráren. Tímto naše 
zkušenosti dostaly nový rozměr. Spolupracujeme s osobami samostatně výdělečně činnými, 
podílejících se na specifických i běžných činnostech v elektrotechnice. Naše působení patří těmto 
odvětvím: 

 
 Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace 
 Domovní i průmyslová automatizace, zabezpečovací signalizace 
 Projektování v elektrotechnice 
 Návrhy, revize, montáže a rekonstrukce hromosvodů 
 Výroba rozvaděčů 
 Návrhy a konstruování fotovoltaických elektráren 
 Dodávky slaboproudých rozvodů EZS, EPS, telefóních a CCTV systémů 

 
Po vzniku firmy Roman Piskala - Elprom Service spolupracujeme s firmami: 
 
HOMOLA a.s., ZLINSTAV a.s., SIEMENS s.r.o., AMIT s.r.o., ABBAS s.r.o., KRNOVSKÉ 
OPRAVNY A STROJÍRNY s.r.o., VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 
WUERTH s.r.o.[1] 
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3.1.2  Pracovní zařazení ve firmě: 
 
Moje první pracovní příležitost v této firmě byla již v roce 2006 na pozici elektromontéra, 

kde jsem sbíral praktické zkušenosti a dovednosti. V polovině roku 2009 jsem nastoupil na pozici 
obchodně technického zástupce. V prvopočátku mé odborné praxe byla velká poptávka po 
projektech a realizacích fotovoltaických elektráren. Tímto jsem se dostal do velkého kolotoče 
různých projektů. Naše tvorba spočívala v projektování situačních, blokových či elektrických 
zapojení fotovoltaických elektráren. Tato práce byla vesměs financována firmou Greener s.r.o., 
která si u nás objednávala různé projekty, většinou velké FVE  nad 100 kW s variantou přímého 
prodeje. Naše firemní aktivity také nebyly pozadu. Navrhovali jsme a také realizovali malé FVE 
s variantou zeleného bonusu na rodinné domy do 30 kW.  Projekty jsem vytvářel v kolektivu 
odborníků a to buď podle návrhu, nebo po konzultaci s Panem Piskalou, panem Vilkusem nebo 
 jinými projektanty v programu AutoCad. Další náplní mé práce bylo projektování rodinných 
domů, návrhy rozpočtu staveb, montážní práce, propagační činnost, výpočet návratnosti 
fotovoltaických elektráren, komunikace se zákazníky, tvorba cenových nabídek, vytvoření 
katalogu elektroluminiscenční diody (LED) pro veřejné osvětlení. 

 

3.2 Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe s vyjádřením 
jejich časové náročnosti 

 

3.2.1 Období od 1.6 2009 - 31.9 2009 
 vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení Stema-Tech, Vsetín 
 vypracování projektové dokumentace situačního plánu 

 

3.2.2 Období od 31.9 2009 - 30.11 2009 
 vypracování projektové dokumentace elektroinstalace rodinného domu  
 FVE 3 kWp 

 

3.2.3 Období od 30.11 2009 - 31.12 2009 
 montáž rozvaděče pro FVE 30 kWp 
 vypracování projektové dokumentace pro hromosvod rodinného domu 

 

3.2.4 Období od 1.1 2010 - 1.3 2010 
 katalog LED technologie 
 cenová nabídka elektrického bojleru 
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3.3 Zvolený postup řešení zadaných úkolů 

3.3.1 Zakázka: Projektová dokumentace pro stavební řízení Stema – Tech s.r.o, Vsetín 
 
Jak už bylo řečeno, fotovoltaické elektrárny se staly naší prioritou. Díky výborným 

znalostem v oblasti elektrotechniky pana Romana Piskaly jsme spolu s týmem odborníků 
projektovali FVE pro firmu Greener s.r.o. V tomto projektu bylo mým úkolem zakreslení do 
situačního plánu hromosvodovou soustavu, zapsání základních údajů do technické zprávy. 

Obr. č. 1 zleva: Měřící svorka hromosvodu, budova  Stema – Tech s.r.o., Vsetín                                                 
 

Budova firmy Stema – Tech s. r. o., Vsetín, byla chráněna před bleskem stávajícím pasivním 
hromosvodem. Avšak po bližším ohledání tohoto hromosvodu bylo usouzeno, pro jeho 
nedostačující technický stav, stávající hromosvod odstranit a zrealizovat nový. Ocelová nosná 
konstrukce FV panelů osazených na střeše fy  Stema – Tech s. r. o., Vsetín, byla ve vytipovaných 
místech napojena na novou jímací soustavu hromosvodu. Tato soustava musí splňovat určité 
parametry. Jednotlivé železné popřípadě hliníkové konstrukce musí být pospojovány s 
hromosvodovou soustavou kulatinou AlMgSi o průřezu 8 2mm . Hromosvod byl navržen tak, aby 
jeho obvod byl propojen každých 10  m s protější obvodovou stranou, proto je použito mnoho 
propojovacího materiálu. Pro spojení dvou kulatin byla použita spojovací svorka SS, pro křížové 
spojení dvou kulatin byla použita svorka křížová - SK. Jímací tyče byly na objektu rozmístěny dle 
projektu. Svody ze střechy jsou provedeny kulatinou FeZn 10 2mm ., která je ukončena ve 
zkušební svorce 0,5 m nad zemí. Soustava musí splňovat odpor 0,5 Ω. Celkové provedení musí 
odpovídat platným technickým normám ČSN EN 62305-1 (341390), ČSN P IEC/TS 61312-
2:2004 (34 1393), ČSN IEC 61312-3:2003 (34 1393). 
 
 Projektová dokumentace viz příloha č. 1 

 
 Získané znalosti a dovednosti: 

- projektování hromosvodu  
- základní dovednosti v programu AutoCad. 
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3.3.2 Zakázka: Projektová dokumentace situačního plánu        
 
Mým úkolem v tomto projektu bylo nakreslení situačního plánu FVE. Na stránkách ČUZK  

jsem vyhledal podle obce a čísla popisného číslo parcely a pozemek. Dále jsem si v daném měřítku 
celý obvod parcely překreslil do programu AutoCad, se kterým jsem dále pracoval. Hlavní částí 
tohoto situačního plánu bylo rozmístění panelů. Na plochu daného místa bylo nutno umístit 495 
kusů fotovoltaických panelů CSI CS6P 230 o celkovém výkonu 2∙100 kWp. Před samotnou 
projekční činností jsem tento pozemek spolu s projektantem, panem Romanem Piskalou, prošel a 
veškeré úkony jsme prokonzultovali jak s investorem, tak s firemním kolektivem. 

 
 
Obr. č. 2 zleva: Katastrální snímek pozemku, družicový snímek pozemku 

 
Pro maximální využití plochy, na kterou byla FVE uvažována, bylo nutno co 

nejefektivněji umístit FV panely. V naší zeměpisné šířce je optimální sklon FV panelu 35 º.  
Panel CSI CS6P 230 o rozměrech 1638 x 982 x 40 mm, byl v našem případě na jednu konstrukci 
použit ve dvou řadách nad sebou, čili jeho rozměry byly 3276 x 982 x 40 mm se zmíněným 
sklonem 35 º jižním směrem. Pro maximální využití dopadajících slunečních paprsků, dobrou 
přístupnost, zamezení dopadu stínu na každou následující sestavu FV panelů, musí být rozestupy 
mezi každou následující sekcí ve vzdálenosti minimálně 5,8 m a to od horní hrany panelu 
k následující spodní hraně panelu. Viz obr. č. 3. 

         Obr. č. 3 Rozestupy jednotlivých řad FV panelů 
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Popis připojení SS části FVE 
 

FV panely jsou ukotveny na železné popřípadě hliníkové konstrukci. Vlastní profily FV 
elektrárny jsou k podkladu uchyceny pomocí šnekových kotev. Panely CSI CS6P 230 W jsou 
připojeny ke skříňkám string RDC 1.1- 3.3 (string = řetězec tzn., že panely jsou zapojeny v sérii) 
pomocí kabelu NYYO 4 mm2. FV soustava se skládá ze tří invertorů FRONIUS IG 400. Na každý 
invertor FRONIUS IG 400 jsou připojeny tři rozvaděče RDC 1.1-3.3, každý tento rozvaděč RDC  
má pět sériových větví po 11 panelech a tyto větve jsou zapojeny paralelně. Z toho vyplývá, že 
počet FV panelů napojených do jednoho SS rozvaděče RDC je 55 kusů. Podle toho jsem na daný 
pozemek zakreslil rozmístění FV panelů.  
 
 Projektová dokumentace viz příloha č. 2 

 
 Získané znalosti a dovednosti: 

- zdokonalil jsem se v pracování s programem AutoCad 
- projektování v programu Sunny Design 

3.3.3 Zakázka: Projektová dokumentace elektroinstalace rodinného domu   
 
Počátkem této realizace byla konzultace s  investorem, kdy jsme procházeli již postavenou 

hrubou stavbu a zaznamenával jsem si jeho poznatky. Vše jsem prokonzultoval s projektantem 
panem Romanem  Piskalou. Poté jsem si z výkazu výměru materiálu a z jednopólového náčrtu 
navrhovaného stavu elektroinstalace začal tvořit projektovou dokumentaci v programu AutoCad. 
Bylo nutné správně dimenzovat počet zásuvek a vypínačů na jednotlivý okruh, a tímto zvolit 
správný průřez kabelu a velikost jističe.  

 
Rozlišujeme 3 stupně elektrizace bytů: 
 
Stupeň A - elektrická energie se používá pro 
osvětlení a pro domácí spotřebiče s pohyblivým 
přívodem (připojované na zásuvky) nebo pevně 
připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče 
nepřesahuje 3,5 kVA 

 
Stupeň B – byty s elektrickým vybavením jako 
v předešlém případě (stupeň A), ve kterých se 
na vaření a pečení používají elektrické 
spotřebiče s příkonem nad 3,5 kVA 

 
Stupeň C – byty s elektrickým vybavením podle 
stupně A nebo B, ve kterých se pro topení, nebo 
klimatizaci používají elektrické spotřebiče 
                                                                               Obr. č. 4 Ukázka dokončené elektroinstalace 
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Zásuvkový obvod: 
 
Celkový instalovaný příkon jednoho zásuvkového rozvodu nesmí překročit 3,5 kVA při jištění 
16 A nebo 2,2 kVA při jištění 10 A.[2] 
 
Světelný obvod: 
 
Na jeden světelný obvod lze připojit tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů 
nepřekročil jmenovitý proud jisticího prvku daného obvodu.[2] 
 

Průřez vodičů určíme podle stále platné normy ČSN 33 2130 pro vnitřní elektrické 
rozvody, která stanovuje průřezy vedení a jejich jištění. Nároky na elektrická vedení jsou velmi 
obsáhlá a často i protichůdná. Požadují se nízké pořizovací náklady, nízké provozní náklady, a na 
druhé straně vysoká přenosová schopnost, spolehlivost, odolnost vůči vlivům okolí, bezpečnost 
provozu, hospodárnost atd. Průřez vodičů elektrického vedení musí být takový, aby vyhovoval 
celé řadě hledisek: 

 
- proudovému zatížení vodiče s ohledem na oteplení, 
- dovolenému úbytku napětí, 
- odolnosti vůči zkratovým proudům, 
- mechanické odolnosti, 
- hospodárnosti, 
- bezpečnosti provozu (správná funkce elektrických ochran).[3] 

     Tab. č. 1 ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody [4] 
 
Vodiče a kabely jednotlivých částí elektrického rozvodu musí být dimenzovány tak, aby 

při předpokládaném zatížení nezpůsobily nedovolený pokles napětí na svorkách spotřebičů. 
Vedení musí také odolat jak dynamickým, tak i tepelným účinkům zkratových proudů, 
které v daném místě připadají v úvahu. Konkrétní požadavky jsou obsaženy v různých technických 
normách. [3] 
 

obvod 
jmenovitý proud 

jističe nebo pojistky 
(A) 

průřez jader vodičů vedení (𝑚𝑚𝑚𝑚2) 

v lištách v omítce 

Al Cu Al Cu 

Jednofázový 

světelný 10(16) 2,5 1,5 2,5 1,5 

zásuvkový 16 4(2,5) 2,5(1,5) 2,5 2,5 

pračka 16 4(2,5) 2,5(1,5) 2,5 1,5 

bytové 
jádro 16 4(2,5) 2,5(1,5) 2,5 1,5 
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Příklad dimenzování vodičů: 
 
Zatížení 𝑷𝑷𝒑𝒑:  
Zatížení 𝑃𝑃𝑝𝑝  navrhujeme z důvodu malé pravděpodobnosti, že by všechny spotřebiče pracovaly 
současně na plný výkon. Pohybuje se v rozmezí 0,2 až 1, udávají ho normy. 
 

β⋅= iPpP             [kW]                                               𝛽𝛽…………………součinitel náročnosti  

 
Pro výpočet proudu jednofázových spotřebičů platí: 

ϕcosU
P . 1000

  I
f

p
P ⋅
=        [A, kW, V]                                      𝑈𝑈𝑓𝑓 ..…….……...……...fázové napětí [V] 

                                                                                            ϕcos ………….……….....fázový posun 
Pro tepelné ztráty platí: 

T
ϑ∆

=⋅=∆ 2IR  P    [W]                                  ∆ϑ………….teplotní rozdíl mezi vodičem a izolací 

                                                                            T…………………….. tepelný odpor [K/W, ºC/W] 
 
Oteplení vodiče: Nesmí přesáhnout hodnotu ∆ϑ𝑚𝑚 .  

0m ϑϑϑ −=∆ m       [K,  popř. ºC]                           ϑ0…………….. hodnota vzduchu, zeminy  
 
                                                                    ϑ𝑚𝑚…..……materiál izolace a  spojovací  materiál vodiče 
 
Pro maximální hodnotu proudu platí: 

TR
  I

⋅
∆

=
ϑ

    [A]                                       R…………..………elektrický odpor vodiče  ][ 1−⋅Ω m  

 
 
Dovolený úbytek napětí:   

fU
P

S
lu ⋅
⋅⋅

=∆
ρ2      [V]                         ρ …….……..……měrný el. odpor  Cu = 0,0168 [Ω.m] 

 
Minimální průřez vodiče:          

K
t . I

 S KKE
MIN ≥    [ 2mm ]                     𝑡𝑡𝐾𝐾………..………………….………………………doba trvání zkratu [s] 

 
 
                                                                             

 Projektová dokumentace viz příloha č. 3 
 Získané znalosti a dovednosti: 

- komunikace s investorem 
- význam projektování, dimenzování a jištění staveb 
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3.3.4 Zakázka: FVE 3 kWp 
 
Po první schůzce se zákazníkem jsem představil firmu, nabídnul k nahlédnutí firemní 

katalog a popsal, co mohu jako zástupce firmy k řešení  FVE nabídnout. Zákazníka v prvé řadě 
zajímala cena, za kterou bychom dokázali realizovat FVE. 

Po domluvě na technických množnostech jsem vytvořil cenovou nabídku a zpracoval jsem 
ji položkově do výkazu výměr. Ceny jsem čerpal z ceníku firmy Argos s.r.o. Dále jsem tuto 
cenovou nabídku poslal investorovi, a po domluvě na možnostech více prací jsem stavbu předal 
panu Romanu Piskalovi k realizaci a vyjednání smlouvy o dílo. 
 
 

Obr. 5 Ukázka cenové nabídky výkaz výměr 
 
Samotné připojení elektrárny k distribuční soustavě ČEZ distribuce, a.s. neslo také velmi 
zdlouhavou administrativní práci zahrnující: 

 
 žádost o připojení elektřiny k distribuční soustavě, 
 dotazník pro vlastní výrobnu, 
 plnou moc investora (pro vyřizování všech administrativních záležitostí), 
 souhlas obce s výstavbou FVE, průvodní zpráva, 
 list vlastnictví, 
 katastrální snímek, 
 vypracování projektové dokumentace, 
 technickou zprávu. 
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Žádost o připojení k distribuční síti ČEZ distribuce, a.s. 
 

Žádost o stanovisko pro připojení je vedle tvorby projektu nedílnou součástí výstavby 
FVE. Za úspěchem celé této stavby bylo kladné stanovisko ČEZ distribuce, a.s k rezervování 
požadovaného výkonu, v našem případě FVE 3 kWp. Vlastnictví tohoto stanoviska bylo důležité 
zejména proto, že po návrhu společnosti ČEPS, a.s, která dispečersky řídí provoz zařízení 
přenosové soustavy a systémových zdrojů na území České republiky, bylo nutno omezit rezervaci 
požadovaného výkonu z důvodu přetížení sítí. Na tento podnět vydala ČEZ distribuce, a.s. 
rozhodnutí o zákazu připojování dalších FVE na dobu neurčitou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       Obr. 6 Ukázka žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě 
 
Plná moc investora 
 

Pro vyřizování všech administrativních záležitostí bylo potřeba mít podepsanou plnou moc 
investora. Tento dokument souvisí s uzavřením, změnou nebo ukončením smluv, kterými se 
realizuje připojení, distribuce nebo dodávka elektrické energie. Podpisem souhlasil se všemi 
náležitostmi k vyřízení připojení k distribuční síti ČEZ distribuce, a.s.  
 
Souhlas obce s výstavbou FVE, průvodní zpráva. 
 

Veškeré stavební práce prováděné na katastrálním území města či obce  musí splňovat 
podmínku a to povolení stavby. V našem případě bylo nutno podat veškeré materiály o výrobně 
elektrické energie obci, která po zasedání rozhodla kladným posudkem. Obsahem této zprávy byla 
také průvodní zpráva, která detailně popisovala výrobnu elektrické energie. 
 
Technická zpráva 
 
 Technická zpráva viz příloha č. 4 
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Určení polohy, typu a počtu fotovoltaických panelů:  
 

Investor si přál na střechu RD umístit 14 kusů fotovoltaických panelů to znamená 
celkovou elektrárnu o výkonu 3 kWp v režimu zeleného bonusu. Úkolem bylo navrhnout zapojení 
panelů, návrh střídače, vodiče DC a AC složky. Pracoval jsem s programem SMA Sunny Design 
V1.52. Nejprve jsem určil polohu panelů (Moravskoslezský kraj, Ostrava), poté jsem zadal 
výrobce, typ (CSI CS 6P 230) a počet panelů, který jsem určil dle výkonu pro tuto instalaci. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         Obr. 7 Ukázka programu Sunny Design, nastavování výchozích parametrů 
 
Střídač SMA Sunny boy 3000TL - 20: 
 

Protože FV panely vyrábějí SS napětí, musíme použít střídač, který nám toto napětí 
převede na STŘ. Střídač DC/AC musí mít takové parametry, aby na jeho výstupu byl požadovaný 
výkon a to 3 kW. Toho dosáhneme takovým způsobem, že musíme dodržet požadovaný výkon na 
jeho vstupu a to 3,2 kW. Tento požadovaný vstupní výkon zabezpečíme tak, že počet panelů ve 
dvou větvích po sedmi panelech s celkovým instalovaným špičkovým výkonem bude 3,22 kWp. 
Tato hodnota instalovaného špičkového výkonu je FV panely vytvářena při absolutně ideálních 
podmínkách, tím myslíme co nejnižší teplota okolí a nejúčinnější sluneční záření. Z těchto důvodů 
je doporučováno výrobci střídačů navýšit počet FV panelů, tím zvýšit celkový špičkový výkon, 
kterým zabezpečíme i při horších meteorologických podmínkách doporučený vstupní výkon 
střídače a tím jeho požadovaný výstupní výkon. Navýšení počtu panelů pro zvýšení doporučeného 
vstupního výkonu střídače je u každé FV instalace individuální a závisí různých faktorech např. 
poloha, sklon panelů, typ panelu a střídače, účinnost panelů a střídače   

 
 
 
 
                                                                                                                                                         

 
 
 
             Obr. 8 zleva: FV panel, střídač SMA 3000TL – 20, distribuční soustava 
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Dimenzování vodičů: 
 

 
Obr. 9 Dimenzování vodičů AC a DC strany FVE pomocí programu Sunny Design   
 
Návrh AC strany vodičů: 
FV panely jsou navrženy ve dvou sériových větvích, které jsou na vstupu do střídače zapojeny 
paralelně. Jedna větev obsahuje 7 FV panelů CSI 6P 230W.  
 
Maximální AC výkon:             Instalovaný výkon FVE:   

WP 3000max =                         WPi 3220=  
 
Napětí na výstupních svorkách střídače:  

VU f 230=  
 
Výpočet proudu: 

A
U

P
I

f
P 13

1230
3000

cos
max =

⋅
=

⋅
=

ϕ
 

 
Výpočet úbytku napětí: 

V
U
P

S
lu

f

5,0
230

3000
10

100169,022 max =⋅
⋅⋅

=⋅
⋅⋅

=∆
ρ  

 
Výpočet průřezu vodiče: 

2max 3,9
12305,056

3000102
cos

2
mm

Uu
Pl

S
f

=
⋅⋅⋅

⋅⋅
=

⋅⋅∆⋅
⋅⋅

=
ϕγ

  

 
Podle tabulek použijeme na toto vedení průřez 𝟑𝟑 ∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐 
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 Získané znalosti a dovednosti: 
- obchodní jednání za účelem realizace FVE 
- tvorba dokumentů pro připojení FVE 
- práce s programem Sunny Design 
- tvorba cenové nabídky z velkoskladu Argos s.r.o. 
- montáž FVE panelů na střechu 

 

3.3.5 Zakázka: Montáž rozvaděče pro FVE 30 kWp 
 
Mým úkolem bylo zkompletování AC strany rozvaděče pro FVE o výkonu 30 kWp. 

V práci na tomto rozvaděči jsem postupoval podle liniového schématu, které navrhoval kolega 
p. Vilkus. V prvním kroku jsem si připravil rozvodnici N16 M, která je určena pro 8 – 16 modulů. 
Do rozvodnice jsem na míru uřezal DIN lišty, které slouží k uchycení jednotlivých prvků 
v rozvaděči. Poté jsem po nastudování liniového schématu uvážil rozmístění jednotlivých prvků 
v rozvaděči tak, aby bylo jejich umístění co nejefektivnější pro další propojení s jinými moduly.  
Začal jsem vkládat prvky do rozvodnice, a následně jsem je propojoval vodičem CYA 25 2mm  po 
namontování a propojení všech jistících, spínacích a měřících prvků silovým vodičem 
CYA 25 2mm , bylo nutno zajistit spínacím impulsem funkčnost některých z těchto přístrojů. 

To jsem provedl vodičem CYA 1,5 2mm . Veškerý materiál jsme nakupovali ve velkoskladu 
ASPERA spol. s. r.o. 

 
 
Rozvaděč se skládá z těchto prvků:  

 
 jistič OEZ - LPN 40B/3 40A, 
 svodič přepětí - Weidmueller PUI 3 280V/12,5kA B+C, 
 odpínač válcových pojistek OEZ – OPV 14S, 
 stykač OEZ – RSI 63A, 
 napěťové ochranné relé – Lovato PMV10 A440, 
 hlídací relé pro kompletní kontrolu 3f. sítí – HRN-43N,                                     

 
 
  
 
 

 
 
 
 

   
      Obr. 10 zleva: Svodič přepětí, jistič OEZ, napěťové ochranné relé  
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Součástí rozvaděče je také podružný materiál do kterého bych uvedl propojovací vodiče 
CYA 25 2mm , CYA 1,5 2mm , dutinky, RS svorky. Provedenou práci jsem předal kolegovi, který 
zajistil nastavení všech ochran v rozvaděči a vyhotovení protokolu o nastavení ochran to vše nám 
zajistila firma ZDROJ Fryštácký s.r.o. 

             Obr. 11 Ukázka montáže AC strany rozvaděče FVE 
 
 

 Získané znalosti a dovednosti: 
- znalost principiální funkce jednotlivých prvků rozvaděče 
- praktická dovednost v kompletování rozvaděče 

 
 
 
 

3.3.6 Úkol: Vypracování projektové dokumentace pro hromosvod RD 
 
Počátkem této práce byl telefonický hovor s investorem, který naši firmu našel na 

internetových stránkách ABC České Hospodářství, tržišti poptávek a nabídek, kde jsme byli 
přihlášeni. Dalším krokem byla osobní prohlídka stavby, kde se měl hromosvod po nakreslení 
projektové dokumentace realizovat. Poté jsem vše prokonzultoval s projektantem panem 
Romanem  Piskalou. Následně jsem si z výkazu výměru materiálu a z jednopólového náčrtu 
navrhovaného stavu elektroinstalace začal tvořit projektovou dokumentaci v programu AutoCad. 
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Objekt je chráněn proti přímému úderu blesku a atmosférickým vlivům jímací soustavou, 
tvořenou vodičem AlMgSi průřezu 8 2mm . Celá soustava je podepřena podpěrami vedení PV 15. 

Z této soustavy jsou vyvedeny dva svody hromosvodu tvořené vodičem FeZn 10 2mm , které jsou 
podepřeny podpěrami vedení PV 02. Svody od zkušebních svorek jsou provedeny vodiči průřezu 
10 2mm . Ze střechy jsou vedeny dva svody AlMgSi  průřezu 8 2mm  pod omítku do krabice KO 
125 E. Zkušební svorka je umístěna v krabici KO125E ve výši 30 cm nad terénem. Hromosvod je 
realizován podle platných technických  norem: 

 
- ČSN EN 62305-1 (341390), 
- ČSN P IEC/TS 61312-2:2004 (34 1393), 
- ČSN IEC 61312-3:2003 (34 1393). 

 
 
 

    Obr. 12 Ukázka projektové dokumentace RD 
 
 Získané znalosti a dovednosti: 

- projektování hromosvodu na RD 
- praktická znalost montáže hromosvodu 
 

 
 
 
 



16 
 

3.3.7 Úkol: Katalog LED technologie 
 
Počátek nápadu vytvořit katalog a dostat se na trh s LED technologií byl u pana Romana 

Pískaly. Jelikož jedna z oblastí naší práce je zaměřena na výměnu pouličních sodíkových světel, 
napadlo nás využít technologie LED. Obecně tato technologie využívá elektroluminiscenční diody 
LED, které jsou na trhu den ode dne stále více žádanější. LED je svítidlo, které se vyznačuje 
minimální spotřebou elektrické energie při mnohonásobně vyšší životnosti ve srovnání se 
světelnými zdroji, jakými jsou sodíkové a halogenové výbojky. Poptávka po těchto svítidlech je 
zejména pro zvyšující světelnou účinnost, lepší barevné podání, prodlužování života výrobků, 
snižování nákladu na údržbu a zmenšování negativního vlivu na životní prostředí.[5]  

 Velkým přínosem pro venkovní osvětlení je, že okolní prostředí je lidmi vnímáno 
mnohem přirozeněji, ostřeji, jasněji. Toto bílé světlo dává větší pocit bezpečí a je ho možné vnímat 
také jako ochranu před zločinem. Další výhody spočívají v technických parametrech jednotlivých 
svítidel: 

 
 dlouhá životnost (min. 70.000 hod. svícení), 
 nulová údržba (žádné výměny výbojek, zapalovačů a tlumivek), 
 maximální úspora energie ve srovnání s výbojkovými svítidly (nižší spotřeba na 

jednom světelném bodě min. 70%), 
 LED produkují minimum "světelného smogu" v porovnání se standardními 

výbojkovými svítidly, 
 svítidla lze jednoduše instalovat na stávající sloupy veřejného osvětlení.[5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 12 Ukázka přední strany katalogu 
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Katalog jsem tvořil ve spolupráci s panem Romanem Piskalou a grafikem, který mi 

pomáhal navrhnout celkový vzhled. Veškeré fotografie jsem čerpal z internetu nebo z katalogu 
velkododavatelů.  Můj čas na vypracování úkolu nebyl neomezený a mé snaze tvořit katalog 
bránily školní povinnosti. Nyní je katalog fázi úprav grafického vzhledu.  

 
 Získané znalosti a dovednosti: 

- práce s grafickými programy 
- znalost výhod LED pouličního osvětlení 

 

3.3.8 Zakázka: Cenová nabídka elektrického bojleru 
 
      Zákazník si přál výměnu starého plynového bojleru za nový elektrický bojler na teplou 

vodu. Předmětem této zakázky byla demontáž starého bojleru, montáž nového elektrického 
bojleru, provedení kabelové trasy k rozvaděči a připojení přes nový jistič do elektrického rozvodu. 
Ceny jsem čerpal z ceníku firmy Argos s.r.o. Dále jsem tuto cenovou nabídku poslal investorovi a 
po domluvě na možnostech více prací jsem stavbu předal panu Romanu Piskalovi k realizaci a 
vyjednání smlouvy o dílo. 

 

 Obr. 13 Cenová nabídka výkaz výměr 
 

 Získané znalosti a dovednosti: 
- tvorba cenové nabídky elektromateriálu z velkoskladu Argos s.r.o. 
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3.4 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia 
uplatněné studentem v průběhu odborné praxe 

 

3.4.1 Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia a uplatněné v průběhu odborné 
praxe 

 
Teoretické a praktické znalosti a dovednosti: 
 
 principy tvorby technické dokumentace 
 tvorba technických výkresů 
 tvorba technických zpráv 
 přehled v technických normách 
 základy obsluhy CAD systémů 
 elektroenergetika 
 výroba a užití elektrické energie 
 elektrické stroje 
 elektrické přístroje 
 ekonomika a management v elektroenergetice 
 přenos a rozvod elektrické energie 
 obchodní činnosti 
 praxe ve firmě Vilkus Petr elektro 
 praxe ve firmě SIEMENS s.r.o. 
 obchodní činnosti ve firmě Piskala Roman – Elprom Service 

 

3.4.2 Znalosti či dovednosti získané v průběhu odborné praxe 
 

 projektování objektů či elektrických zařízení 
 práce v grafických, technických programech 
 tvorba cenových nabídek, rozpočtů, výkazů výměr 
 celková praxe v oboru elektrotechniky – elektroinstalační práce 
 komunikace se zákazníky, dodavateli ostatních firem 
 obnovitelné zdroje elektrické energie – FVE 
 samostatnost a svůj názor na řešení důležitých zakázek 
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3.5 Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe 
 
Odpovědět na tento bod nelze zcela jasně, protože moje práce ve firmě Roman Piskala – 

Elprom Service byla z různých odvětví elektrotechniky a elektroenergetiky. Některé úkoly byly 
pro mne úplně nové a znalosti či dovednosti, které mi chyběly, jsem se díky své flexibilitě a 
rozhodnosti snažil řešit na místě či po telefonu s panem Romanem Piskalou. K celkovému 
zdokonalení svých znalostí bych měl věnovat více času četbě odborných knih a to zejména v 
odvětví informatiky, elektroniky, slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, také 
v marketingových a obchodních sférách.  

 
 

3.6 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a jejich celkové zhodnocení 

3.6.1 Výsledky dosažené v průběhu praxe 
 

 vytvoření PD pro stavební řízení Stema – Tech s.r.o, Vsetín 
 vytvoření PD Situačního plánu  
 vytvoření PD elektroinstalace rodinného domu 
 FVE 3kWp 
 montáž rozvaděče pro FVE 30kWp 
 vypracování PD pro hromosvod RD 
 vytvoření katalogu s LED technologií. 
 vytvoření cenové nabídky elektrického bojleru 

 

3.6.2 Celkové zhodnocení 
 
Moje působení ve firmě Roman Piskala - Elprom Service  bylo ze začátku ovlivněno 

množstvím práce kterou byla firma zahrnuta. Nastoupil jsem jako student, který se znalostmi 
v oboru elektrotechniky  může být  pro firmu přínosem a záleželo jen na mně  jak se ukážu 
v odborné praxi. Mými prvními úkoly byly projektování situačních plánů FVE pod dozorem 
projektanta  pana Romana Pískaly, projektování RD, tvorba cenových nabídek. Postupem času 
jsem se dostával také na různá  pracoviště,  kde jsem se zaměstnanci či osobami samostatně 
výdělečně činnými řešil různé problémy vzniklé přímo v terénu. Odborná praxe mi přinesla mnoho 
zkušeností a dobrých rad, kterých si velmi cením. Pracovní příležitost v této firmě mi byla 
výborným přínosem pro další pracovní zkušenosti v ostatních firmách. Za celou dobu mé odborné 
praxe ve firmě, a to od mé první zkušenosti v roce 2006 na pozici elektromontéra až po obchodní 
činnosti a projekční práci mi byl ve všem nápomocen pan Roman Piskala, kterému bych tímto 
velice rád poděkoval. Také bych rád poděkoval panu prof. Ing. Stanislavu Ruskovi, CSc., za cenné 
rady, které mi dal během mého vypracovávání této práce.  
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