
Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací

Publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“ a
„Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecné požadavky“, aby s nimi vytvořila základ pro vzdělávání odborníků
profese elektro.

Příručka vychází ze základního poznání, že projektování elektrických instalací je profese velice náročná na důkladné znalosti
nejen vlastní elektrotechniky, ale i dalších oborů, a to jak ostatních technických zařízení budov (TZB), tak i stavebních oborů,
především hlavní stavební výroby.

Při srovnání s ostatními TZB je nutno mít stále na paměti, že elektrickými rozvody jsou stavby v převážné většině stále hustěji
protkány, zvláště pokud je požadována alespoň základní inteligence budovy. Současně musí mít projektant na paměti, že
elektrická instalace, při jeho zdánlivě malém odchýlení od hlavních zásad bezpečnosti v elektrotechnice, může být zdrojem úrazu
osob, ať již přímo (úrazem elektrickým proudem), nebo zprostředkovaně (například ohněm iniciovaným elektrickým zařízením), o
hmotných škodách nemluvě.

V první kapitole se příručka zabývá možnostmi a podmínkami zařazení projektanta do procesu výstavby v souladu se stavebním
zákonem a jeho možnostmi k přispění hladkého průběhu akce.

V druhé, třetí a čtvrté kapitole je základ vztahů mezi dodavatelem a odběratelem elektřiny a provozovatelem telekomunikační sítě,
který musí projektant elektro znát, zvláště chce-li mít možnost zastupovat investora při projednávání akce s provozovateli těchto
zařízení.

Pátá kapitola se zabývá základním předpokladem vhodného návrhu (ale i posouzení) elektrických rozvodů a zařízení –
určováním vnějších vlivů, zásadami pro vypracovávání protokolů a prezentací v dokumentaci.

Šestá kapitola se věnuje nejzákladnějším podmínkám bezpečnosti, zvláště pak bezpečnosti elektrických zařízení určených pro
všeobecné využití včetně ochrany před účinky zkratových proudů.

Sedmá kapitola popisuje vybrané způsoby provádění elektrických rozvodů včetně jejich kladů a záporů.

V osmé kapitole jsou uvedeny základy problematiky osvětlování prostorů a budov.

Devátá kapitola se zabývá základními požadavky na projektovou dokumentaci.

Na závěr každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky včetně stručných odpovědí.

Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost projektantů elektrických instalací. Naznačuje,
které oblasti musí projektant průběžně sledovat, a to jak po stránce technologické, tak, a to zejména, po stránce legislativní a
normotvorné. Pro projektování elektrických zařízení jednotlivých druhů a napětí však bude projektant potřebovat i další studijní
materiály.

Kniha je nejen základní pomůckou pro přípravu projektantů elektrických zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti a pro jejich
celoživotní vzdělávání, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi. Užitečná však je i pro elektrotechniky, kteří elektrická
zařízení neprojektují.
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