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Akademie - Obsah projektové dokumentace 
 
Víte, co má a nemá být obsahově součástí které projektové dokumentace? A víte i proč? 
Neděláte se s něčím v dokumentacích zbytečně? Anebo naopak něco v dokumentacích opomíjíte?  
V rámci tohoto odpoledního školení nejen zazní přednášky, ale bude prostor i na diskuzi a podněty 
mezi lektorem a účastníky. 
Probereme: 

 jaké máme dokumentace? 
 co určuje obsah projektové dokumentace? 
 co spadá mezi standardní činnosti projektanta, a co jsou činnosti nadstandardní či 

speciální? 
 výpočty osvětlení - musí být? A má je vůbec dělat projektant elektro? Kdy a proč? 
 protokol o určení vnějších vlivů - zda, kdy a proč musí být? 
 analýza rizika - musí být součástí projektové dokumentace? kdy a proč? 
 schémata rozváděčů - musí je projektant kreslit? kdy a v jaké dokumentaci? 
 kdy nemají být výkresy uzemnění a ochrany před bleskem? A kdy jsou naopak 

požadovány? 
 lze udělat dokumentace pro povolení stavby bez výkresů? 
 jaké zásadní věci často v dokumentacích schází? 

 
Web akce: https://lpelektro.cz/odborna-skoleni/obsah-projektove-dokumentace 
 
Datum a místo školení: 
12.8. Brno, učebna LPE, Nad Přehradou 2, Nad Přehradou 2, 63500 Brno 

 Přístupová cesta: GPS: 49.2228128 , 16.5155869 (Zobrazit na mapě) 
 Veřejná doprava: Poblíž místa konání jsou zastávky tramvají Kubíčkova nebo Rakovecká, 

případně bus Kubíčkova. 
 Ubytování: Poblíž se nachází např. hotel Rakovec, hotel Santon, hotel Maximus Resort a další. 

V bezprostřední blízkosti leží apartmány Alfa Panorama Brno a Bystrc apartments. 
 Parkování: V místě konání i přilehlých ulicích je dostatek bezplatných parkovacích. 

 
14.10. Praha, Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 

 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. 

 
Program školení (čas jednotlivých bodů přednášky se může lišit) 
12.45 - 13.00 prezence účastníků 
13.00 - 15.00 Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o. – blok přednášek 

 jaké máme dokumentace? 
 co určuje obsah projektové dokumentace? 
 co spadá mezi standardní činnosti projektanta, a co jsou 

činnosti nadstandardní či speciální? 
 výpočty osvětlení - musí být? A má je vůbec dělat projektant elektro? Kdy 

a proč? 
 protokol o určení vnějších vlivů - zda, kdy a proč musí být? 
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 analýza rizika - musí být součástí projektové dokumentace? kdy a proč? 
cca v 15.00 přestávka 
15.00 - 16.30 Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o. – blok přednášek 

 schémata rozváděčů - musí je projektant kreslit? kdy a v jaké dokumentaci? 
 kdy nemají být výkresy uzemnění a ochrany před bleskem? A kdy jsou 

naopak požadovány? 
 lze udělat dokumentace pro povolení stavby bez výkresů? 
 jaké zásadní věci často v dokumentacích schází? 

 
CENA VČ. DPH: 2 500 Kč 

 Sleva 300 Kč z ceny vložného pro členy Benefit LPE a ČKAIT. Pro uplatnění slevy je nutné 
uvést při objednávce 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. 
 Po přihlášení prosím 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 přihlášky.  

 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 za účelem zasílání obchodních nabídek a informací o připravovaných vzdělávacích 
akcích. 

V ceně kurzu 
 občerstvení 
 osvědčení o absolvování školení v el. podobě 
 materiály ze školení v elektronické podobě 
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