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A.1  Identifikační údaje 
 
1. Identifikační údaje stavby a investora. 
 

1.1  Údaje o stavbě 
Název stavby :  Trhová Kamenice - ZTV Svárov - 2. etapa 
Objekt            :   Plynovod     
Místo stavby  :   Trhová Kamenice  
Kraj                :   Pardubický 
Pozemky dotčené stavbou :  viz odstavec údaje o území     
      
 
1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi 
Investor          :  Městys Trhová Kamenice, Raisovo nám. 4, 539 52 Trhová Kamenice             
                          IČO : 00271055       
 
1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant : Ing. Kujan 
Projektant          :   Michal Kadlec, Tovární ulice 1112, 537 01 Chrudim - č. autor. 0700606 
                              Ing. J. Bureš,  Kočí 178, 538 61, č. autor. 0700091  
 

 

1. Úvod  
    Projekt řeší výstavbu STL plynovodu PEHD D63 SDR11 PE100, včetně 10ks přípojek plynu a HUP v 
rámci stavby " Trhová Kamenice - ZTV Svárov - 2. etapa.  
    STL plynovod bude napojen ze stávajícího STL plynovodu PE dn 63 PE-100 tlak 300kPa. Stávající 
plynovod je v místě napojení uložen pod místní komunikací ulice Svárovská, v budoucí křižovatce. Místo 
napojení je tak situované ve zpevněné ploše MK. 
    Napojení bude provedeno přes navrtávací T-kus +GF+ GEORGE FISCHER, PF1 D63/63 SDR11 
PE100 bez nutnosti odstávky plynu, tzv. zaškrcením stávajícího potrubí. Dále potrubím z PEHD D63 
SDR11 PE100, které bude umístěné v zeleném pásu mezi komunikací a oplocením parcel RD.  
    Od místa napojení bude plynovod veden kolmo pod stávající komunikací v délce cca 6,0m a dále bude v 
celém úseku veden v zeleném pásu po pravé straně nové komunikace až do svého konce, ve staničení 
198,10m.  
    Vzhledem k tomu, že v zeleném pásu jsou navrženy 3 + 3 budoucí sjezdy k jednotlivým RD, které budou 
zpevněné dlažbou, bude v těchto místech a pod stávající komunikací (pod všemi nově navrženými 
zpevněnými plochami) potrubí uloženo do plastových chrániček.  
    Před každým HUPem bude přechod PEHD D32 (ocel DN25). Z místa napojení bude STL plynovod 
zaveden do kiosků přípojkami, výstroj kiosku pro HUP (plnoprůtokový kulový kohout DN20, regulátor tlaku 
plynu (FRANCEL B6, DN20/25) a plynoměr (BK G4, DN25), kiosek bude vždy osazen v oplocení na hranici 
pozemku a bude veřejně přístupný.  
    Trasa navrženého STL plynovodu PEHD D63 SDR11 PE100, STL přípojek PEHD D32 SDR11 PE100 je 
s ohledem na výskyt stávajících a budoucích inženýrských sítí vedena v maximální míře v zeleném pásu 
podél navržené MK. 
    
    Bilance spotřeby plynu : 
    Předpokládá se, že RD bude plně plynofikováno - vytápění, ohřev TUV a vaření na plyn. 
    Celková spotřeba plyny 1 RD se předpokládá    ..................    3.500 m3/rok  
    Celkem pro 10 RD   ..............…............................................  35.000 m3/rok 
 
 
2. Přehled výchozích podkladů  
-  mapový podklad - M 1 : 250 (1 : 500)  
-  prohlídka místa stavby, projednání umístění HUP s majitelem nemovitosti  
-  platné normy, technická pravidla, vyhlášky, zákony a předpisy  
-  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení       
-  ČSN 73 3050 Zemní práce       
-  ČSN EN 12 007 1-4 Zásobování plynem - Plynovody do 6 barů 
-  ČSN EN 12 327 Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu -funkční zkoušky  
-  TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu  
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-  Veškeré závazné podmínky, uvedené ve vyjádřeních jsou v projektu respektovány. Projektant však upo- 
   zorňuje, že investor (dodavatel stavby) je povinen min. 21 dnů před zahájením stavby požádat správce 
(majitele) sítí o jejich vytyčení v terénu !!!  
    Veškeré evidované zákresy podzemních sítí ve výkresové části je nutno považovat pouze za informativ-
ní. V případě pochybnosti uložení sítě je povinen dodavatel provést ručně kopanou sondu.  
 
 
3. Členění stavby  
    Vlastní stavba je členěna :  
  Plynovod.  
- STL plynovod PEHD D63 SDR11 PE100 - délka 198,10m  
  Plynovodní přípojky.  
- přípojky plynu PEHD D32 SDR11 PE100 (opláštěná ROBUSTPIPE) - 48,5m a HUP - 10ks  
 
 
4. Zkušební provoz a doba jeho trvání  
    Podmínkou pro uvedení stavby do provozu je provedení :  
    Hlavní tlakové zkoušky na plynovodu a přípojkách, která je pro dodavatelský subjekt závazná, včetně 
ustanovení dle TPG 704 01, ČSN EN 1775, ČSN EN 12007-1, čl.11, 12007-2, čl.7, ČSN EN 12327, TPG 
702 01, čl.7,8 a TI VČP NET. Při přejímacím řízení dodavatel stavby odevzdá a odběratel převezme dokla-
dy uvedené ve výše uvedených ČSN EN, TPG a TI VČP NET.  
 
 
5. Charakteristika území stavby  
 
5.1 Poloha a stav staveniště  
    Řešená stavba se nachází v Trhové Kamenici, místní části Svárov a navazuje na MK I. etapa - ulici 
Svárovská.  
    Pozemky řešeného území jsou značně svažité od severu k jihu a od východu k západu. Jižní a západní 
strana lokality navazuje na stávající strukturu obce. 
    Stavba plynovodu je navržena na níže uvedených pozemcích v k.ú. Trhová Kamenice. 
    Pozemky se nenacházejí v záplavovém území. 
    Povrch na kterém budou prováděny výkopové práce tvoří ostatní plocha a orná půda. U pozemku orné 
půdy bylo provedeno vynětí ze ZPF. Výkop rýhy bude proveden po sejmutí ornice.  

 
5.2 Pozemky dotčené stavbou 

 
Č.  poz.  Vlastník Druh pozemku   Ochrana 

1903/7 Městys Trhová Kamenice, Raisovo nám. 4, 539 52 ostatní pl.    

1903/3 dtto ostatní pl.  

1903/1 dtto dtto  

3164 dtto dtto  

3172/1 dtto orná půda ZPF 

 
5.3 Údaje o stávajících objektech  
    Na všech uvedených pozemcích se již dnes nacházejí podzemní inženýrské sítě - vodovod, kanalizace a 
kabelové vedení nn a VO. Trasa plynovodu se v maximální míře stávajícím sítím vyhýbá, nicméně je na 
několika místech kříží. Vedení v souběhu je v dostatečné vzdálenosti. 
    Základním předpisem pro střet s těmito zařízeními je ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení 
technického vybavení. V souladu s touto normou je třeba zajistit odstupové vzdálenosti jednotlivých sítí dle 
jejich skutečného uložení v terénu.  
    Případné zmenšení odstupových vzdálenosti je možno realizovat pouze za souhlasu majitele (správce) 
sítě a budoucího provozovatele plynovodu, tj. VČP NET s.r.o. Pardubice.  
    Podzemní vedení je třeba nechat vytyčit jejich správci v terénu a ručně odkopat. To před zahájením  
výkopových prací v dostatečném předstihu. Informativní zákres sítí je proveden v situacích a seznam 
správců zařízení včetně vyjádření je založen v dokladové části projektu stavby.  
    Nejmenší svislé a vodorovné vzdálenosti – viz přílohy. Tam, kde bude pochybnost v uložení je třeba 
provést kopanou sondu za účelem ověření polohy a hloubky sítě. Bez výše uvedeného opatření nesmí 
dodavatel započít zemní práce. Ke kácení vzrostlé zeleně ani k trvalému záboru ZPF nedojde.  
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6. Stavebně technické řešení stavby  
6.1 Technické řešení stavby  
    Základním dokumentem pro vlastní realizaci stavby je projekt, který je vypracován dle základních 
předpisů pro stavby plynových přípojek a plynovodů – viz přílohy.  
 
6.2 Dopravní řešení  
    Pro dopravu materiálu, mechanizace a pracovníků bude využíváno stávajících místních komunikací a 
nově navržená MK. Při stavbě je třeba udržovat komunikace v čistotě a řádně vyznačit staveniště doprav-
ními značkami. Dodavatel stavby musí zabezpečit bezpečnost jízdy v místech stavby ohrazením, v noci 
osvětlením a osazením příslušných dopravních značek.  
 
6.3 Úpravy ploch  
    Terén po ukončení stavby musí být uveden do původního nebo smluveného stavu.  
 
6.4 Vliv stavby na životní prostředí  
    Realizací stavby dojde ke zlepšení život.prostředí. Potrubí bude uloženo v zemi. Práce musí stavebně 
montážní organizace provádět tak, aby byly respektovány požadavky dotčených orgánů státní správy.  
    Vlastní provoz plynovodu nebude negativně ovlivňovat životní prostředí, neboť je nehlučný, neprašný a 
neprodukuje odpad. Potrubí je uloženo v celé délce v zemi, svařené a těsné. Při dodržení všech předpisů 
nebude dílo zdrojem úniku do ovzduší.  
    Dále je nutno, aby dodavatel při realizaci zajistil nezávadnou likvidaci odpadů (přebytečné zeminy, živič-
ných ker i ostatního odpadu), vzniklých při stavební činnosti na základě zákona č.185/2002 Sb. Odpady bu-
dou likvidovány na řízené skládce.  
 
6.5 Protipožární zabezpečení stavby  
    Dopravovaný plyn je hořlavina, která ve směsi se vzduchem může vytvořit výbušnou směs. Každé 
porušení plynovodu je provázeno únikem plynu do okolí a tím vzniká nebezpečí požáru, nebo výbuchu.  
Pro předcházení havárií zajišťuje provozovatel :  
- provádění periodických prohlídek a provozních revizí  
- provádění pochůzek po trase  
- okamžité odstranění zjištěných závad  
    Projekt je zpracován dle příslušných ČSN (EN), TPG a TI, které svými požadavky na volbu trasy a 
technickými požadavky na materiály, zkoušky materiálů a díla zaručují požární bezpečnost zařízení.  
 
6.6 Stanovení nových ochranných pásem  
    Po uvedení do provozu bude vybudované plynárenské zařízení chráněno ve smyslu Energetického 
zákona č. 458/2000 Sb. §68 ochranným pásmem.  
 
7. Bezpečnost práce  
    Navrhovaná stavba klade vysoké nároky na zajištění bezpečnosti práce, která spočívá zejména v :  
- zajištění bezpečnosti při křížení a souběhu podzemních zařízení  
- zajištění bezpečnosti práce a provozu na komunikacích při provádění prací  
- zajištění bezpečnosti při provádění zemních prací  
- dodržení příslušné obecně právní předpisy (ČSN (EN), TPG, TI, zákony, vyhlášky, apod.) včetně bezpeč-
nostních předpisů platných v době realizace (vyhláška ČÚBP, ČBÚ č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce při 
stavebních pracích, …)  
Přehled obecně platných právních předpisů je uveden v příloze.  
 
 
8. Podzemní voda  
    V trase STL plynovodu a přípojek plynu se nepředpokládá výskyt podzemní vody do úrovně dna výkopu.  
Z tohoto důvodu není nutno přípojku umísťovat s větším krytím.  
 
9. Popis stavebního objektu  
    Projekt řeší výstavbu STL plynovodu PEHD D63 SDR11 PE100, včetně 10ks přípojek plynu a HUP v 
rámci stavby " Trhová Kamenice - ZTV Svárov - 2. etapa.  
    STL plynovod bude napojen ze stávajícího STL plynovodu PE dn 63 PE-100 tlak 300kPa. Stávající 
plynovod je v místě napojení uložen pod místní komunikací ulice Svárovská, v budoucí křižovatce. Místo 
napojení je tak situované ve zpevněné ploše MK. 
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    Napojení bude provedeno přes navrtávací T-kus +GF+ GEORGE FISCHER, PF1 D63/63 SDR11 
PE100 bez nutnosti odstávky plynu, tzv. zaškrcením stávajícího potrubí. Dále potrubím z PEHD D63 
SDR11 PE100, které bude umístěné v zeleném pásu mezi komunikací a oplocením parcel RD.  
    Od místa napojení bude plynovod veden kolmo pod stávající komunikací v délce cca 6,0m a dále bude v 
celém úseku veden v zeleném pásu po pravé straně nové komunikace až do svého konce, ve staničení 
198,10m.  
    Vzhledem k tomu, že v zeleném pásu jsou navrženy 3 + 3 =6 budoucích sjezdů k jednotlivým RD, které 
budou zpevněné dlažbou, bude v těchto místech a pod stávající komunikací (pod všemi nově navrženými i 
stávajícími zpevněnými plochami) potrubí uloženo do plastových chrániček nebo ochranné trubky..  
    Před každým HUPem bude přechod PEHD D32 (ocel DN25). Z místa napojení bude STL plynovod 
zaveden do kiosků přípojkami, výstroj kiosku pro HUP (plnoprůtokový kulový kohout DN20, regulátor tlaku 
plynu (FRANCEL B6, DN20/25) a plynoměr (BK G4, DN25), kiosek bude vždy osazen v oplocení na hranici 
pozemku a bude veřejně přístupný.  
    Trasa navrženého STL plynovodu PEHD D63 SDR11 PE100, STL přípojek PEHD D32 SDR11 PE100 je 
s ohledem na výskyt stávajících a budoucích inženýrských sítí vedena v maximální míře v zeleném pásu 
podél navržené MK. 
    Přípojky budou napojeny vpravo a vlevo od páteřního řadu větve. Přípojky umístěné přes komunikaci 
budou napojeny přes ochrannou trubku uloženou v místě budoucí komunikace. STL plynovod je ukončen 
za poslední přípojkou ve staničení 198,100m záslepkou MV D63 SDR11 PE100. Plynovod je veden v celé 
délce v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi a současně je plynovod křížen přípojkami ostatních 
inženýrských sítí. Pří souběhu a křížení je nutné dodržet ČSN 736005.  
 
    Pro stavbu plynovodu bude použito trubek z PEHD 63 x 5,8 dle ČSN 643042. Pro stavbu přípojek bude 
použito trubek z PEHD 32 x 3,0 (použít opláštěné trubky ROBUSTPIPE) dle ČSN 643042. Přípojka bude 
vždy ukončena v pilíři v oplocení nemovitosti na hranici veřejného a soukromého pozemku.  
    Skladba a ukončení přípojky plynu v kiosku je patrné z přiložené dokumentace. Přípojka bude provedena 
z trub PEHD D32, objímky D32, kolena D32, opláštěné trubky ROBUSTPIPE D32, přechodky PE-HD D32 / 
ocel DN20 a ocelové trubky DN20.  
    Přípojka bude vyvedena cca 0,7m nad zem a ukončena kulovým kohoutem (plnoprůtokovým) DN25 – 
HUP. Na utěsnění závitových spojů musí být použito konopí a těsnící kapalina LOCTITE (rozebíratelný 
spoj). Svislá část přípojky bude plastová. Konec přípojky bude pevně uchycen v instalačním rámu (H-rámu) 
přístavku.  
    Napojení přípojky na uliční plynovod musí být kolmé, včetně části přípojky 1,0m před pilířem nebo 
objektem. Sklon přípojky je min. 0,4% do plynovodu. Krytí přípojky v chodníku (nebo v terénu bez provozu 
vozidel) je 0,80m. Při křížení vozovky plynovodem, nebo přípojkou se použije ochranné potrubí při krytí 
potrubí menším než 1,0m. V menších vzdálenostech než 1,0m od povrchu vpustí, kanalizačních šachet a 
za souhlasu majitele sítě a provozovatele plynovodu uložit plynové potrubí do chránící trubky s přesahem 
1,0m za obrys šachty, vpusti, apod. Veškeré případy zmenšené vzdálenosti a opatření je nutno konzultovat  
s provozovatelem plynovodu a majitelem (správcem) sítě. Plynovod je uložen do místní komunikace při 
respektování podmínek správce. K realizaci přípojky bude přistoupeno za předpokladu, že vlastník nemovi-
tosti bude mít na hranici soukromého a obecního pozemku vybudován objekt pro HUP, regulaci a měření. 
Stavba bude uvedena do provozu jako celek.  
    Za HUPem (kulový kohout DN25) bude umístěna v kiosku redukce DN25/20, regulátor tlaku plynu 
FRANCEL B6, DN20/25, měření plynu - membránový plynoměr BK G4, DN25 a kulový kohout DN25.  
 
9.1 Zděný pilíř (kiosek)  
    Zařízení chránící hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu a plynoměr před poškozením a manipulací 
nepovolanými osobami a před povětrnostními vlivy. Umístění kiosku musí být na hranici soukromého a 
veřejného pozemku (oplocení nemovitosti). Typy pilířů musí stavebník konzultovat s provozovatelem 
plynovodu před realizací. Kiosek bude zděný nebo plastový.  
 
10. Funkční a technické řešení stavby  
10.1 Základní stavební materiál  
 
a) Trubní materiál  
    Pro výstavbu STL plynovodu a přípojek bude použito trubek z PEHD vyráběných dle ČSN 643042. Pro 
provozní tlak 0,4 MPa se použijí trubky těžké řady SDR11 z materiálu PE-HD / PE100.  
    Bude použito trubek - D (vnější) x t, t.j. 63x5,8 a 32x3,0. Změny směru budou provedeny vypružením  
vlastního potrubí, nebo použitím kolen.  
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b) Uzavírací armatury  
    Uzavírací armaturou na přípojce bude HUP v kiosku.  
 
c) Přechodky PEHD/ocel  
    Na trase STL plynovodu a přípojek bude osazena přechodka PE D32(50)/ocel DN25 před HUP v kiosku.  
 
d) Signalizační vodič  
    Pro zjištění průběhu plynovodu a přípojek v terénu bude na potrubí upevněn signalizační vodič z 
měděného vodiče min.2,5mm2, izolace zesílená CYY (výrobce např. KABLO Vrchlabí). Vývod vodiče bude 
vyveden s domovní přípojkou do pilíře pro regulátor a plynoměr.  
 
e) Spojky  
    Slouží pro spojování potrubí z PEHD,budou použity elektrospojky FRIALEN MB D63, D32(50) SDR11.  
 
10.2 Přípravné práce  
    Před zahájením prací je třeba, aby investor získal stavební povolení a povolení vstupu na pozemky 
dotčené stavbou od jejich majitele. Dále bude provedeno vytyčení všech podzemních zařízení jejich 
správci. Sítě budou odkopány, odkryty a zabezpečeny proti poškození. Dále je třeba aby majitele 
nemovitosti na požádání dodavatele stavby vytýčili stávající domovní přípojky pro RD, tj. přípojky 
kanalizace, kabelu NN, telefonu, apod. Při pochybnosti o uložení sítě je nutno provést ověření polohy 
pomocí kopané sondy.  
 
10.3 Zemní práce  
    Pro provádění zemních prací platí ČSN 733050, vč. vyhlášky č.324/90 Sb. před zahájením vlastních  
výkopových prací, v místech kde je plynovod uložen v komunikaci bude osazeno příslušné dopravní znače-
ní. Plynovod bude uložen v zemi a to o šířce dna 0,5m s průměrným krytím 1,0m dle TPG 704 01, ČSN EN 
1775, 12007-1, 12007-2, ČSN 736005, TPG 702 01. Změny krytí oproti daným předpisům musí být odsou-
hlasené s provozovatelem plynovodu!!!  
    Stěny výkopu budou ve sklonu. Geologický průzkum neměl projektant k dispozici. Dno výkopu musí být 
urovnáno tak, aby neobsahovalo ostré předměty a potrubí leželo v celé délce na dně. Vytěžená zemina se 
na podsyp popř..obsyp použije pouze tehdy, bude li velikost zrn do 8mm. V opačném případě je nutno 
provést podsyp a obsyp potrubí jiným vhodným, materiálem (velikost zrn do 8mm). Podsyp provést v tl. 10 
cm a obsyp min. 30cm vrstvou a to v celé šířce výkopu s rovnoměrným hutněním nad vrchol potrubí. Je 
nutno dobře hutnit obsyp po stranách potrubí.  
    Výkopové práce budou prováděny ručně, v bližším souběhu a v místech křížení s podzemním zařízením 
musí být výkop prováděn pouze ručně. Před započetím výkopových prací je třeba vykopat ručně kontrolní 
sondy v místech domovních přípojek a tím ověřit jejich polohu. Při výkopových pracích ve vzdálenosti 
menší než 1m od oplocení nutno provést tyto ručně, při zajištění výkopu proti sesunutí. Vlivem zemních 
prací nesmí dojít k narušení stability oplocení !!!  
    Výkop bude opatřen zábranami vstupu a v noci osvětlen. Před záhozem bude potrubí (vedení trasy) 
bude zaměřeno v souřadnicích JTSK a předáno při přejímce díla. Na provedený obsyp nad potrubí (cca 30 
cm) se uloží výstražná perforovaná folie žluté barvy s přesahem 50 mm za obrys potrubí dle ČSN 736006.  
Projektant upozorňuje na nutnost provedení kontroly uložení potrubí na dno výkopu. Přebytečný výkopek 
bude odvážen na skládku. Přímo v trase plynovodu se nevyskytují cizí podzemní zařízení. Ostatní vedení 
jsou zakresleny informativně ve výkresu situace a v dokladové části dokumentace. S těmito doklady se 
musí stavebník detailně seznámit před zahájením zemních prací a požadavky realizovat při vlastní stavbě.      
    Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytýčení všech těchto zařízení jejich správci v terénu!  
    Při vytýčování a předávání vytýčených sítí je nutno postupovat ve dle §18 vyhlášky č.324/90 Sb. To  
znamená že správci jsou dotčené organizace a podmínky správců sítí musí být dodavatelem stavby 
dodrženy! Budou dotčeny i domovní přípojky, které nejsou evidovány.  
 
10.4 Montážní práce  
    Pro montáž plynovodu je doporučen materiál od fy PIPE LIFE (viz příloha). Pro celou stavbu musí být 
použito materiálu od jednoho výrobce dle TI VČP a.s. č.8/2004, vč. dodatků. Výstavbu plynovodu (přípojky) 
z PE-HD může provádět podnikatelský subjekt, který má k těmto pracím příslušné oprávnění. Svařování do 
D63 včetně se provádí výhradně elektrotvarovkami s topnou spirálou. Veškeré svařovací zařízení používa-
né ke stavbám PE plynovodů musí být schváleno příslušnou zkušebnou. Dodavatel dodrží ustanovení ČSN 
EN 1775, ČSN EN 12007-2, čl.5.2, TI VČP NET o označování svarů značkou svářeče (č. svaru, datum 
svaření) a provede srozumitelný záznam.  
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    Montážní práce s trubkami, tvarovkami a armaturami z PEHD lze provádět, pokud teplota v montážním 
prostoru není menší než 0°C. Montáž a kladení trubek z PEHD provádět dle TPG 702 01, čl. 6 a ČSN EN 
1207-2, čl.5. Před montáží musí být provedena kontrola rozměrů, značení trub a jejich zevní prohlídka. 
Svařování potrubí se provede v souladu s TPG 702 01, č. 4.12 a TPG 921 03. Čištění potrubí provádět 
zásadně před jeho svařením. Změny směru potrubí budou vytvořeny volným vypružením vlastního potrubí, 
nebo pomocí kolena, např. typu FRIALEN W11°-90°. Nejmenší poloměry ohybů trub provést ve smyslu 
TPG 702 01 tab. č.2.  
 
10.5 Kontrola svarů  
    Svařování potrubí z PEHD se provádí dle TPG 921 01. Zkouška těsnosti svarů – vzduchem o přetlaku 
zkušebního média dle ČSN EN 12327, TI VČP NET a změn.  
 
10.6 Protikorozní ochrana  
    Potrubí STL přípojky je navrženo z materiálu PE-HD, výrobce např. PIPELIFE, PE100, SDR11 ve smyslu 
technických instrukcí VČP NET a.s. Hradec Králové. Potrubí je dostatečné korozivzdorné a tudíž není třeba 
provádět žádná ochranná opatření. Předpokládaná životnost potrubí dle výrobce je cca 50 let.  
 
10.7 Zásyp potrubí  
    Potrubí bude obsypáno min. 30cm vrstvou nad horní niveletu potrubí (po zhutnění), podsypáno 10cm 
vrstvou písku. Maximální velikost pískových zrn je 8mm. Doporučuje se dodavateli, aby práce související s 
pokládkou potrubí, provedení obsypu a zásypu potrubí až do výšky ochranné žluté perforované folie s 
přesahem 50mm šířky uloženého potrubí dle ČSN 736006 bylo provedeno v co nejkratším časovém úseku 
tak, aby nemohlo dojít ke znečištění výkopů a zasypání potrubí nevhodným a nebezpečným materiálem. 
Zároveň se doporučuje aby při vzdálenostech rýhy 1,0m a menších od oplocení byl prováděn výkop tak, 
aby nemohlo dojít k porušení stability zdiva a základů objektu. Zakazuje se ponechávat otevřenou rýhu v 
těchto případech déle jak 10 hodin. Vlivem zemních prací nesmí dojít k narušení stability oplocení. Po 
položení výstražné folie bude rýha zasypána. V zelených pásem může být na zásyp použita vytěžená 
zemina zbavená ostrých kamenů, betonových a asfaltových úlomků atd. Pokud je plynovod veden pod 
zpevněnými plochami, bude zásyp proveden nesedavým jemnozrnným materiálem např. štěrkodrtí.  
    Před zásypem musí být provedeno zaměření potřebné pro vyhotovení dokladů dle ČSN EN12007-2 a TI 
VČP NET. Požaduje se aby obsyp i zásyp byl proveden v celém profilu rýhy rovnoměrně, ve stejném 
časovém intervalu (bez prodlevy).  
 
10.8 Tlaková zkouška  
    Po dokončení montážních prací provede dodavatel hlavní tlakovou zkoušku.Tlaková zkouška bude pro-
vedena dle schváleného technologického postupu dodavatele přetlakem vzduchem dle TPG 704 01, ČSN 
EN 1775, 12007-1,2 a 12327 za podmínek uvedených v TI VČP NET, ČSN 056816, vč. změn. Tlakovou 
zkoušku lze zahájit nejdříve 2 hodiny po uplynutí doby svařování posledního svaru na plastové části. Doba 
konání tlakové zkoušky je dána jednak objemem zkoušeného úseku, jednak použitým manometrem – viz TI 
VČP NET, ČSN EN 1775, 12007-1, 12007-2 a 12327.  
 
 
 
V Chrudimi 07/2018                                                                                                           M. Kadlec, J. Bureš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


