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TECHNICKÁ   ZPRÁVA 

STL plynovodní přípojka 

 

 

 1.  Úvod  : 
 Úkolem projektu je plynofikace objektu SO 5.2 – Restaurace v areálu koupaliště 
v Rosicích na par.č. 1772 k.ú. Rosice. Projekt řeší umístění HUP a napojení nové STL 
plynovodní přípojky pro novostavbu na veřejný STL plynovod.  
Nové potrubí STL přípojky v dimenzi PE 100 dn 32, bude napojeno na STL plynovod PE dn 
90 vedený podél novostavby v místní komunikaci. Nová přípojka bude ukončena ve skříni 
umístěné na fasádě objektu a přístupná z veřejné komunikace.   
Projekt byl vypracován dle TPG 702 01, G 702 02, G 921 01, G 905 01 – Plynovody a 
přípojky z polyetylénu a normy ČSN EN 12007 – 1-4, ČSN EN 123 27, ČSN 73 6005 a 
v souladu s technickými podmínkami GasNet, s.r.o. 
Výše uvedené předpisy a normy stanovují podmínky pro projektování, vedení plynovodních 
rozvodů, vzdálenosti od jiných sítí, zemní práce, montážní práce a veškeré zkoušky 
plynovodů a přípojek z polyetylénu uložených v zemi s pracovním přetlakem do 0,4 MPa pro 
rozvod zemního plynu, svítiplynu a bioplynu, jejichž výstavba je prováděna v otevřených 
výkopech. 
Pro vypracování předložené projektové dokumentace bylo použito:  

- situace v měřítku 1:200 
- poznatků z průzkumu terénu  
- připomínek investora k technickému řešení 
- stanoviska provozovatele  
 

 
2.  Seznam  dokumentace  : 

01  Technická zpráva    1 x A4  -  12 ks 
02  Situace       2 x A4  -  1 ks 
03  Podélný profil přípojky   2 x A4  -  1 ks 
 
 
 3.  Plynovodní  přípojka  : 
 Podél pozemku investora je v místní komunikaci vedeno stávající potrubí STL 
plynovodu z trubek PE dn 90. Na plynovodní potrubí PE dn 90 bude napojena nová STL 
plynovodní přípojka PE 100 dn 32 s ochranným opláštěním. Napojení plynovodní přípojky na 
STL plynovod bude pomocí přípojkového navrtávacího T-kusu přivařeného sedlovým svarem. 
Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu ve skříňce, která bude umístěna na fasádě 
objektu nové restaurace. STL plynovodní přípojka je navržena z plastových trubek 
polyetylénových PE 100 SDR 11 a je vedená v zemi v hloubce min. 1000 mm pod terénem. 
Část plynovodní přípojky nad terénem bude uložena v ochranné PE trubce. 
Při křížení plynovodního potrubí v zemi musí být splněny minimální vzdálenosti podle ČSN 
73 6005 a ČSN EN 12007-1. Část plynovodní přípojky nad potrubím kanalizace bude uložena 
v chráničce PE Dn 90 – 3,1m opatřené čichačkou. 
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Vzdálenosti STL plynovodu při křížení podzemních zařízení: 
 
kabel do 1 kW    -  0,10 m (a) 
kabel sdělovací (telefonní)  -  0,10 m 
vodovod    -  0,50 m  
kanalizace    -  0,50 m  

 
Vzdálenosti STL plynovodu při souběhu podzemních zařízení: 
 
kabel do 1 kW    -  0,60 m 
kabel sdělovací (telefonní)  -  0,40 m 
vodovod    -  0,50 m 
kanalizace    -  1,00 m 
 
a)  Kabel bude následně uložen do kabelové chráničky (korýtko) přesahující nejméně 1,0 m 
okraje křižovaných vedení. 
 

4.  Ochranné  pásmo 
Ochranné pásmo STL, NTL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí technické plyny 

v zastaveném území obce činí 1,0 m na obě strany (zák. 458/2000). 
Stavební činnost a terénní úpravy v ochranném pásmu plynárenského zařízení lze provádět 
pouze s předchozím souhlasem provozovatele GasNet, s.r.o..  
 
 5.  Domovní  plynovod  : 
 Domovní plynovod bude začínat za hlavním uzávěrem plynu, za kterým bude osazen 
regulátor tlaku plynu a fakturační plynoměr. HUP, regulátor tlaku plynu a fakturační plynoměr 
budou osazeny v plastové skříni 600 x 600 x 350 mm umístěné na fasádě objektu. Za 
plynoměrem bude nízkotlaké plynovodní potrubí vedeno přes obvodovou stěnu do prostoru 
technické místnosti. Zde bude osazen závěsný teplovodní kondenzační plynový kotel o 
tepelném výkonu 24 kW. Odtah spalin od kotle a přívod spalovacího vzduchu ke kotli bude 
souosým kouřovodem přes střechu. Před plynovým kotlem bude osazen uzavírací kulový 
kohout.  
 
 
 6.  Materiál  a  spojování  potrubí  STL  přípojky  : 

Nová STL plynovodní přípojky je navržena z plastových polyetylénových trub  -  PE 
100  ø 32x3,0 s ochranným opláštěním. 
Ohyby ( horizontální a vertikální ) potrubí budou provedeny plynulými ohyby v poloměrech  
r ≥ 25 x dn  nebo tvarovkami.  
 
Uzávěry 
Uzávírací armatury nebudou instalovány. Přípojka bude ukončena v pilířku HUP – ISIFLO  
KK DN 1“/dn 32 s vnitřním závitem vč. podpůrné vsuvky.  
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Spojování potrubí 
Montážní práce na plynárenském zařízení mohou provádět jen organizace, které mají k této 
činnosti oprávnění, zaměstnance, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti ( ČÚBP a ČBÚ 
č. 21/1979 Sb. v platném znění ). 
Svářečské práce mohou provádět pouze pracovníci, kteří mají platný doklad odborné 
způsobilosti o zkoušce C-U/P podle TPG 927 04 ( svařování plynovodů a přípojek 
z polyetylénu ). Svářečské práce na ocelových plynovodech mohou provádět svářeči s platnou 
úřední zkouškou dle  ČSN EN 287-1 111. 
 

7.  Krytí  plynovodu  : 
Trasa STL plynovodní přípojky je navržena zčásti ve zpevněné ploše místní 

komunikace a zčásti v travnatém terénu podél místní komunikace. Krytí plynovodního potrubí 
bude v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, ČSN 75 4030 a 4.9.2, 4.9.3. 
 

8.  Ochranné  trubky  : 
Pokud budou použity, budou v provedení z PE se zřetelným nápisem CHRAN. Potrubí 

plynové přípojky bude od HUP až za ohyb směrem k napojení uloženo v ochranné flexibilní 
trubce žluté barvy z HD PE (např. HEKAPLAST R od fy. Agritrade ). 
 

9.  Signalizační  vodič  : 
Souběžně s potrubím bude položen signalizační vodič. Vodič bude připevněn k horní 

části potrubí tak, aby nemohlo dojít k poškození vodiče ani plynového potrubí. Vodič bude 
vyveden v pilířku HUP. 
Bude použit měděný vodič pro uložení do země s průřezem min. 2,5 mm2 (CYY 2,5). Spoje 
vodiče budou provedeny pájením a zaizolovány smršťovací bužírkou. 
 

10.  Výstražná  folie  : 
Ve vzdálenosti 0,3 – 0,4 m nad potrubím bude položena perforovaná výstražná folie 

žluté barvy podle ČSN 73 6006. Šíře folie musí být taková, aby přesahovala šíři potrubí 
nejméně o 5 cm na obou stranách. 
 

11.  Označení  plynovodu  : 
Vzhledem k situování plynovodního vedení bude dle požadavků budoucího 

provozovatele k označení polohy potrubí použito orientačních tabulek dle TPG 700 24.  
 

12.  Zemní  práce  : 
Pro provádění zemních prací platí ČSN 73 3050, ČSN 72 1006, TPG 702 01 a zvl. 

předpisy (vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.). 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních zařízení a 
jejich zřetelné označení. 
Vzhledem k umístění stavby bude výkopek uložen podél rýhy, později bude využit na 
částečný zához. Přebytečný výkopek bude odvezen na řízenou skládku, popř. využit 
k terénním úpravám v okolí stavby. 
Výkopy hlubší více než 1,3 m budou zabezpečeny pažením příložným s rozepřemi. Pažení 
bude před záhozem odstraněno. 
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Dno rýhy bude začištěno a opatřeno vrstvou podsypu o tloušťce min. 0,1 m. Podsyp bude 
urovnán, aby na něm potrubí spočívalo v celé své délce. Všechny spoje a tvarovky ( bez 
ochranného pláště ) budou podsypány a obsypány kopaným pískem. 
Obsyp potrubí bude proveden v celé jeho délce v mocnosti min. 0,2 m nad povrch potrubí 
plynovodu.  
Dle TPG 702 01 lze na podsyp a obsyp potrubí použít jen písek bez ostrohranných částic 
o velikosti zrn 0 – 16 mm. Podsyp, obsyp i ostatní zához plynovodního potrubí bude postupně 
a rovnoměrně hutněn v celém profilu rýhy. Nesmí být použito těžké techniky a musí být 
vyloučen pohyb  
a poškození potrubí během hutnění.  
Před provedením záhozu musí být provedeno geodetické zaměření plynovodu, jehož 
odsouhlasení plynárnou bude součástí předávací dokumentace. 
 
 

13.  Montážní  práce  : 
Před zahájením montážních prací zhotovitel těchto prací zpracuje pracovní postup pro 

zhotovení spojů při výstavbě plynovodů z polyetylénu a dodá jej provozovateli 
k odsouhlasení. Propojovací práce na stávající plynovod budou prováděny za vhodných 
klimatických podmínek. 
Provádění montážních prací musí vyloučit možnosti vzniku nepřípustného pnutí v potrubí a 
musí být zabezpečeno proti vniknutí nežádoucích předmětů, nečistoty nebo vody do 
jednotlivých úseků. 
Před zahájením montážních prací se provede kontrola trubek, tvarovek a armatur tak, aby 
odpovídali technický požadavkúm TPG 702 01.  
Hloubka rýh nebo vrypu na trubce nesmí přesáhnout 10% jmenovité síly stěny. Trubka 
s ochranným pláštěm nesmí mít vryp větší než je tloušťka pláště.  
Montážní práce s trubkami, tvarovkami a PE uzávěry kromě svařování el. tvarovkami nesmí 
být prováděny, pokud teplota v montážním prostoru klesne pod 0o C. Svařování el. tvarovkami 
se řídí závaznými údaji výrobce.  
Trubky se svařují na terénu, pouze tam kde to není možné (např. propojovací práce) se 
svařování provede v rýze. Trubky se nesmí spouštět do výkopu pomoci ocel. lan a jiných 
pomůcek, které by je mohly poškodit. Pokládka se provádí tak, aby nedošlo k poškození 
nárazem na překážku, stěnu nebo dno výkopu. Použijí se vhodné podložky, válečky apod. 
Při provádění montážních prací na potrubí je nutno brát na zřetel napětí způsobené teplotní 
roztažností potrubí v době montáže a při záhozu. 
Svary na tupo nesmí být mechanicky namáhány ani tlakově zkoušeny po dobu nejméně 1 hod. 
po skončení doby chladnutí u potrubí se sílou stěny do 25 mm a po dobu nejméně 2 hod. u 
potrubí se sílou stěny nad 25 mm. 
Svary el. tvarovkou nesmí být mechanicky namáhány ani tlakově zkoušeny po dobu nejméně 
30 min. od ukončení doby chladnutí, kterou stanovuje výrobce tvarovky. 
Montážní a kladečské práce nesmí být prováděny ve výkopech zaplavených vodou, 
zasypaných sněhem nebo se zamrzlou zeminou. Během přemisťování, spouštění nebo jiné 
manipulaci s potrubím se musí zabránit tomu, aby nedocházelo k lámání, torznímu namáhání 
a ohybům o poloměru menším, než je uvedeno v čl. 4.1 této zprávy. 
Je zakázáno odvalování vinutého potrubí do výkopu. Odvíjení a pokládka potrubí s dn ≥ 50 
mm se provádí použitím odvíjecího a vyrovnávacího zařízení. 
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14.  Tlaková  zkouška  : 
 Tlakovou zkouškou je prokázána těsnost a pevnost smontovaného plynovodu ve 
smyslu ČSN EN 12007-1 a ČSN EN 123 27. 
Tlakovou zkoušku lze zahájit nejdříve po uplynutí doby uvedené v čl. 13 této zprávy. 
Tlaková zkouška se provede na smontovaném a zasypaném potrubí, vyjma rozebíratelných 
spojů a armatur. Zkoušku provádí revizní technik a zhotovitel stavby za účasti budoucího 
provozovatele. 
Tlaková zkouška se provede za dodržení TPG 702 01 čl. 7.4 topným plynem. 
Těsnost spojů se ověřuje pěnotvorným roztokem(viz TPG 943 01) nebo jiným vhodným 
způsobem při provozním tlaku.  
Tlakovou zkoušku plynovodní přípojky bude provedena stlačeným vzduchem o přetlaku 600 
kPa v souladu s TPG 702 01. Technologický postup zkoušky vypracuje revizní technik 
pověřený jejím provedením na základě předložené projektové dokumentace. 
Tlaková zkouška nízkotlaké části bude provedena přetlakem rovnému 1,5 násobku MOP. 
K průběhu ustalování přetlaku v potrubí bude použit deformační tlakoměr o ø pouzdra 160 
mm, rozsahu 0 – 1 MPa a třídy přesnosti 2,5 %, který bude pro vlastní průběh zkoušky 
vyměněn za stejný tlakoměr, ale s třídou přesnosti 0,6 %.  
Je možno také použít diferenčního tlakoměru proti zkušební nádobě uložené ve stejné hloubce 
jako potrubí a zasypané zeminou, registračního tlakoměru anebo automatického záznamu 
elektronického měření tlaku. Měřicí přístroje musí mít platný doklad o kalibraci, který nesmí 
být starší než 2 roky. 
Doba trvání tlakové zkoušky je závislá na geometrickém objemu zkoušeného potrubí a na 
druhu použitého tlakoměru. 
Doba trvání tlakové zkoušky je pro každých i započatých 250 l objemu: 

a) nejméně 30 min. při použití deformačního tlakoměru 
b) nejméně 5 min. při použití diferenčního tlakoměru, přičemž doba trvání 

tlakové zkoušky nesmí být kratší než 15 min. 
Platnost tlakové zkoušky plynovodního potrubí je 6 měsíců. Není-li do této doby plynovod 
uveden do provozu a nebo do plynovodu není vpuštěn plyn, musí být zkouška opakována. 
Opakovanou tlakovou zkoušku je možno provádět na již zcela zasypaném potrubí. 
 

15.  Odevzdání  a  převzetí  plynovodu  : 
Před odevzdáním a převzetím plynovodu musí na něm být provedena tlaková zkouška 

a výchozí revize. Po kontrole předložené dokumentace provedou zástupci zhotovitele, 
objednatele a budoucího provozovatele kontrolu trasy plynovodu a prověří celé zařízení, zda 
odpovídá skutečnému stavu. 
Potrubí plynovodu se předává s čistým a suchým vnitřním povrchem. 
O odevzdání a převzetí bude sepsán zápis. Nedílnou součástí zápisu je dokumentace uvedená 
v čl. 8.2, 8.3 a 8.4 TPG 702 01. 
 

16.  Napojování  plynovodu  : 
Způsob napojení nového plynovodu na plynovod stávající řeší technologický postup 

zpracovaný montážní organizací provádějící propojení. Tento technologický postup musí být 
v dostatečném předstihu odsouhlasen provozovatelem. 
V tomto případě bude provedeno stlačení stávajícího potrubí PE dn 32 mezi místem napojení 
na řad a místem osazení pilířku HUP a následně provedeny montážní práce. Po provedení 
montážních prací, zchladnutí svarů a napuštění plynem bude místo stlačení trvale označeno. 
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Propojovací práce se řídí zásadami uvedenými v části II TPG 905 01 a TPG 921 01. 
O vpuštění plynu a odvzdušnění plynovodu se sepíše zápis. Odvzdušnění a odplynění 
plynovodu se provádí podle ČSN EN 12337 a ČSN 38 6405. Odstavené potrubí STL plynové 
přípojky PE dn 32 bude odplyněno a zaslepeno.  
 

17.  Protikorozní  ochrana  potrubí  : 
STL potrubí plynovodní přípojky je z lineárního polyetylenu. Toto potrubí se 

neizoluje. Protikorozní ochrana je navržena pouze pro ocelové části plynovodu a řeší ji TPG 
920 21. Je pasivní a sestává z těchto opatření: 
- izolace armatur a tvarovek asfalt. nátěrem a izolačním dvousložkovým epoxidovým tmelem. 
- kovové části, které jsou v přímém styku s  lPE, musí být opatřena izolací za studena (nátěr 
PRIMER + izol.páska SERVIWRAP). 
Izolaterské práce mohou provádět pracovníci s platným izolatérským průkazem. O kontrole 
izolace bude proveden zápis do stavebního nebo montážního deníku. 
 

18.  Provádění  stavby  : 
Při výkopových pracích je nutno provést opatření, aby nedošlo k nežádoucími pádu 

osob do otevřeného výkopu. 
Veškeré výkopy musí být zajištěny proti pádu osob po celou dobu jejich otevření a za snížené 
viditelnosti musí být světelně označeny. 
Přebytečný materiál bude rozprostřen v místě stavby nebo odvezen na řízenou skládku.  
 

19.  Čistění  potrubí  : 
Při manipulaci s potrubím a při vlastní montáži je zhotovitel povinen zajistit čistotu 

potrubí a zabránit vniknutí nečistot do potrubí.  
Po skončení veškerých montážních prací na plynovodu je nutno provést vyčištění potrubí 
proudem vzduchu (od ø 90 molitanovým válcem) za přítomnosti budoucího provozovatele a 
toto zapsat do stavebního deníku. 
 

20.  Vliv  stavby  na  životní  prostředí : 
Plynovod je liniovou podzemní stavbou, která nemá vliv na životní prostředí ani ráz 

okolí. Naopak se plynofikací každého objektu ve městě zlepšuje životní prostředí v dané 
oblasti. Během stavby dojde k přechodnému zhoršení životních podmínek – zhoršená 
průjezdnost komunikací, hlučnost a prašnost. Je nutné, aby dodavatel stavby tyto negativní 
vlivy výstavby omezil na minimum a nejnutnější dobu a zároveň zajistil průběžné 
odstraňování znečištění komunikací apod. 
Pokud bude užito při výkopových pracích mechanizace, je nutné zajistit, aby nedošlo k úniku 
škodlivých látek (pohonné hmoty, oleje apod.) do vnějšího prostředí. 
 

21.  Bezpečnost  práce  :  
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami, které stanovují 

předpisy týkající se hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při realizaci stavby je 
dodavatel povinen trvale zajišťovat dodržování předepsaných pracovních postupů, zvláště 
z hlediska zajištění bezpečnosti pracovníků. 
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22.  Plán  kontrol  prohlídek  stavby  : 
Na základě Zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) je dle § 110, odst. 2 c) součástí 

Žádosti o stavební povolení Plán kontrolních prohlídek stavby. 
 
NÁVRH PROHLÍDEK NA STAVBĚ: 
 

Pro řešenou stavbu navrhujeme provedení těchto kontrolních prohlídek během stavby: 
 
1. kontrola pokládky potrubí 
 
O provedených prohlídkách a jejich výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 
 23.  Technické  údaje  : 
 
Palivo  -  zemní plyn  -  výhřevnost  33,4 MJ/m3 

- tlak plynu před redukcí 100 kPa 
- tlak plynu po redukci 1,8 – 2,3 kPa 

 
Spotřeba zemního plynu : 
 Spotřeba zemního plynu : 
  -  hodinová          3,0 m3 

-  roční        2 350 m3 
 
 
Vypracoval :  ing. Variš 
Tel. 603 836 250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


