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Plynovodní p řípojka:  
 
Přívod STL plynu – plynovodní p řípojka (v tlakové úrovni do 400kPa) pro objekt je realizovaná s 
napojením na místní STL rozvod s ukončením na hranici pozemku par. č.608. 
Na hranici pozemku bude zrealizována skříňka HUP o rozměrech 600*600*400mm. Poté bude NTL 
rozvod DN32 přiveden do objektu. 
Předpokládaná pot řeba plynu objektu: 6,0m3/hod………5.000m3/rok 
Trasa plynovodní přípojky a venkovní plynoinstalace je patrná z výkresové 
dokumentace. 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: 
Přívod plynu je řešen dle následujících norem: 
ČSN ČSN EN 12007-1-4 - Plynovody a přípojky s nízkým,středním tlakem 
ČSN 73 30 50 - Zemní práce 
TPG G 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylénu 
ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení tech. vybavení 
Tech.předpisy PŘ č.17/1996 - Sváření, pokládka a montáž potrubí IPE 
Plynovodní p řípojka STL již realizovaná. 
HUP-skříň 600*600*400mm s vystrojením/obvodové zdivo/: 
-UK STL DN25 p římý 
-regulátor tlaku plynu STL/NTL 400/2,0kPa/20,0m3/ho d 
-plynom ěr G6 +UK DN25 za plynom ěrem (plynom ěr G4/max.6,0m3/hod v četně 
rozpěrky) 
-na dví řka cedulka HUP a zákaz vstupu s otev řeným ohn ěm v okruhu 1,5m. 
Venkovní plynoinstalace NTL z potrubí PE100 ROBUST PIPE/SDR11 d40*3,6mm 
délky 30,0m. 
Venkovní plynoinstalace pro objekt bude provedena z potrubí PE100 ROBUST PIPE/SDR11 
d40*3,6mm délky 30,0m pro plyn a v celé délce bude potrubí uloženo v zemi s krytím min. 1,0m. 
Uložení bude v celé trase označeno perforovanou žlutou výstražnou fólií a signalizačním vodičem pro 
zjištění trasy. 
ZEMNÍ PRÁCE: 
Budou prováděny dle ČSN 73 30 50 a čl.123 až 130 ČSN EN 12007. 
Výkop rýhy bude prováděn strojně ve styku s podzemními sítěmi ručně do vzdálenosti 2,0m. Šířka 
výkopu v terénu je 0,6m. Pod potrubím bude proveden pískový podsyp tl.100mm, který 
bude hutněn 0,15 až 0,25 MPa. Obsyp potrubí bude proveden výkopkem/zrna do velikosti 63mm 
variantně pískem hutněným na 0,15 až 0,25 MPa. Horní hrana obsypou vrstvy min. 300mm nad 
povrchem potrubí. Na pískovém obsypu bude uložena perforovaná žlutá výstražná fólie, jejíž šířka 
musí být taková, aby přesahovala šířku potrubí po obou stranách nejméně o 50 mm ve vzdálenosti 
300 mm od horní hrany potrubí dle ČSN 73 60 06 (čl.3). 
Pro podsyp a obsyp nesmí být použita škvára ani jiný materiál zhoršující agresivitu prostředí. Před 
zásypem potrubí se provede přesné zaměření skutečného stavu lomových bodů a trasy plynovodní 
přípojky s vazbou na dva pevné body v mapě 1:500 nebo zaevidování do souřadnicového systému 
JTSK. Dodavatel musí vést seznam prací, deník a musí dbát na řádné provedení výkresů skutečného 
stavu, kde se sleduje hloubka výkopu, třída zeminy, způsob hutnění, provedení lože potrubí, 
provedení zásypu potrubí a zakreslení všech změn proti projektovanému řešení. 
MONTÁŽNÍ PRÁCE: 
Napojení plynovodní přípojky na stávající plynovod bude na základě pracovního postupu předem 
schváleného provozovatelem (TPG 905 01) pomocí napojovací tvarovky MANIBS63/32. Plynopřípojka 
bude realizována z potrubí ROBUST PIPE 32*3,0/SDR11+40*3,6mm/SDR11 , v souběhu bude uložen 
signalizační vodič. Montážní práce budou prováděny dle ČSN EN 12007-2. Musí být veden stavební 
deník a montážní deník, pro svařování a montáž vypracuje dodavatel technologický postup, trubky 
budou před montáží řádně vyčištěny. Kontrola svarů musí být provedena u všech – zevní prohlídka, 
kterou se zjišťují zřetelné vady. Potrubí nesmí být ukládáno do rýhy zaplněné vodou. Při přerušení 
prací na potrubí musí být potrubí vodotěsně uzavřeno. 
Čišt ění potrubí 
Všechny přípojky musí být předány k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem. 
Čištění přípojky musí poskytovatel PRS vyžadovat pokaždé, vznikne-li důvodné podezření ze 
zaplavení potrubí vodou, znečištění při montáži, skladování nebo v průběhu tlakové zkoušky 
provedené kompresorem bez odlučovače vlhkosti. Pokud není čištění plynovodu řešeno již v PD, 



způsob a technologii čištění navrhuje dodavatel a schvaluje Poskytovatel PRS. Čištění plynopřípojky 
se provádí postupy uvedenými v TPG 702 11, určenými pro příslušný materiál plynovodu. Při čištění 
musí být přítomen poskytovatel PRS. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do 
stavebního deníku. 
V případě nutnosti se provede pročištění potrubí tlakovým vzduchem – kompresorem s odlučovačem 
vlhkosti. 
ZKOUŠKY: 
Tlakové zkoušky se provádí v souladu s: TPG 702 01+ČSN EN 12327 
Tlaková zkouška vzduchem nebo inertním plynem s přetlakem 600kPa. Zkoušené potrubí musí být 
zasypané. Pro tlakovou zkoušku zpracuje revizní technik dodavatele montážních prací technologický 
postup, který schválí poskytovatel PRS. Tlaková zkouška se provádí za účasti poskytovatele PRS. O 
výsledku zkoušky vystaví revizní technik dodavatele protokol. 
PROTIKOROZNÍ OCHRANA: 
Potrubí PE ROBUST PIPE - není nutné. 
UVEDENÍ PLYNOPŘÍPOJKY DO PROVOZU: 
Bude prováděno dle ČSN EN12327. Stavba se uvede do provozu po řádném předání – převzetí uživateli. Musí 
být doloženy náležitosti dle ČSN EN12327. 

- zápis o odevzdání převzetí stavby 
- zpráva o revizi 
- Zápis tlakové zkoušce dle ČSN EN12327 
- Hlavní stavební deník 
- Montážní deník 
- Pracovní postupy dodavatele stavby s příkazy na provedení propojů 
- Zápis o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí 

Doklady pro polyetylénové potrubí: 
-zápis o kontrole celistvosti + vodivém propojení signalizačního vodiče 
-doklady použitých výrobků,armatur 
-podklady o vizuální kontrole svarů 
Průběh zkoušek řídí odpovědný pracovník odborného dozoru a spolu s budoucím provozovatelem a 
dodavatelem se protokolárně provede převzetí zařízení do provozu. Provozovatel zpracuje provozní 
předpisy. 
Současně s předávacím protokolem je předána odběrateli následující průvodní technická 
dokumentace: 

- projekční podklady 
- záruční list potrubí a armatur 
- protokol o zkoušce a revizích návrh provozního řádu (doplní provozovatel dle 

místních podmínek) 
- provozní deník 

Provozovatel plynovodu/předpoklad RWE/zpracuje provozní řád. 
S ohledem na realizaci plynovodní přípojky - podzemní liniové stavby není nutno řešit přístup a 
užívaní osobami s omezenou schopností pohybu. 
Nutno dodržet požadavky dle vyjádření správců sítí. 
Zemní práce na realizaci p řípojek mohou být zapo čaty až po vyty čení všech podzemních 
vedení v trasách výkop ů, k vyty čení nových tras p řizvat projektanta. 
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