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1.  Úvodní zpráva  
 
Předmětná samostatné část projektové dokumentace, zpracovaná ve stupni do kumentace  
pro provedení stavby, řeší návrh na rekonstrukci ve řejné části domovního plynovodu  
vedeného ve spole čných prostorech domu spole čenství vlastník ů v Praze 10 – Vršovi- 
cích, ul. Oblouková čp. 1255/8. 
Stávající šroubované plynovodní rozvody situované v  suterénu a ve schodiš ťové části 
stavby budou nahrazeny novou plynovodní instalací, provedenou dle sou časn ě platných 
předpis ů. Vzhledem ke stávající koncepci rozvodu plynu bude  zp ůsob vedení nových roz- 
vod ů a umíst ění plynom ěr ů pro jednotlivé odb ěratele zachován. 
Přepojení jednotlivých bytových ploch bude provedeno na rozhraní ve řejné části stav- 
by a jednotlivých bytových jednotek. 
Zásahy do bytových plynovodních rozvod ů v jednotlivých bytových jednotkách nebudou 
v rámci t ěchto prací a p ředmětného návrhu provád ěny.  
V rámci navrhovaných úprav domovního plynovodu nedo jde k rozší ření stávajícího odb ě- 
ru objektu. 
 
Pro vypracování dokumentace bylo použito následujíc ích podklad ů: 
-  stavební výkresy stávajícího stavu objektu p řevedené do digitální formy 
-  zpráva o revizi plynového za řízení č. R 614/14-03-14 z 17.3. 2014 
-  pr ůzkum stavu stávajících plynovodních rozvod ů v četn ě zjišt ění instalovaných 
   plynových spot řebi čů u dosažitelných nájemník ů  
-  vyšet ření stávajícího stavu plynovodní sít ě v zájmovém území a zp ůsobu napojení  
   objektu na ve řejný plynovodní rozvod dle archivních materiál ů Pražské plynáren- 
   ské Distribuce a.s. (dále jen PPD a.s.) 
-  konzultace a projednání návrhu se zástupci inves tora 
-  projednání čistopisu dokumentace s PPD a.s. 
-  fotodokumentace po řízená v rámci pr ůzkumů objektu 
 
 
2.  Člen ění projektové dokumentace  
 
Předmětná část návrhu jako samostatná dokumentace pro proveden í navrhovaných úprav 
domovních plynovodních rozvod ů obsahuje následující p řílohy: 
 
Technická zpráva 
Půdorys 1.PP-suterén 
Půdorys 1.NP-p řízemí 
Půdorys 2.NP-1. patro 
Půdorys 3.NP-2. patro 
Půdorys 4.NP-3. patro 
Půdorys 5.NP-4. patro 
Půdorys 6.NP-5. patro 
Půdorys 7.NP-6. patro 
Axonometrie 
Detail osazení plynom ěr ů  
 
 
3.  Stávající stav plynovodních rozvod ů 
 
V sou časné dob ě je stavba napojena na ve řejný st ředotlaký plynovodní řad PE 90, si- 
tuovaný v jižním chodníku ul. Obloukové. Redukce tl aku plynu z hladiny STL na NTL  
je zajišt ěna zemní regula ční soupravou HABR s regulátorem BRIFFAULT B 25. Zem ní mo- 
dul je osazen v blízkosti uli čního řadu spolu s hlavním uzáv ěrem odb ěrního plynového 
zařízení-šoup ětem DN 80. 
Přetlakování plynovodní sít ě s pokládkou nového potrubí technologií protahování  stá-
vajícím plynovodem bylo realizováno v roce 2014. 
Do objektu je vedeno zeleným pásem parkové úpravy p řiléhající západní fasád ě stavby 
potrubí DN 80, které vyús ťuje na úrovni suterénu (1. podzemního podlaží) obje ktu 
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v místnosti vým ěníkové stanice. Zde p řechází potrubí pod strop a p řes d ělící st ěnu 
vstupuje do suterénní chodby. Na úrovni suterénního  schodišt ě se ležatý rozvod za o-
sazeným kulovým uzáv ěrem FF DN 2 1/2˝ lomí a vstupuje do prostoru se skl epními kóje- 
mi. Zde je veden pod stropem jako ležatý rozvod do místa, kde p řechází ve svislou v ě- 
tev, vyús ťující na úrovni p řízemí (1. nadzemního podlaží) v hlavní p řístupové chodb ě  
ve sk říni s plynom ěry. Na podlaží jsou plynofikovány dv ě bytové jednotky. Pr ůběh mě- 
řených výstupních v ětví z plynom ěr ů do bytových jednotek nebyl zjišt ěn (potrubí ve- 
deno pod omítkou). 
 
Na úrovni 1. patra vyús ťuje stávající stoupa čka DN 2˝ ve sk říni situované na podest ě 
podlaží v blízkosti vstupních dve ří do výtahové šachty. Návaznost potrubí ve sk říni 
na vedení v p řízemí nebyla zjišt ěna, nebo ť veškeré plynovodní rozvody jsou uloženy  
pod omítkou. 
Na úrovni 1. patra jsou napojeny na plyn t ři bytové jednotky. Z plynom ěr ů umíst ěných  
ve sk říni jsou m ěřené v ětve vedeny pod omítkou. Jejich pravd ěpodobný pr ůběh je po 
schodiš ťové st ěně se vstupem do výtahové šachty.  
 
Stejný systém rozvodu plynu je proveden i v následu jících vyšších podlažích - stou- 
pačka vedena ve sk říních na jednotlivých podestách, plynom ěry pro napojené odb ěrate- 
le soust ředěny ve sk říních, m ěřené výstupní v ětve vedeny pod omítkou v nezjišt ěných 
trasách na úrove ň rozhraní ve řejné schodiš ťové části a vstupní st ěny do jednotlivých 
bytových ploch. 
Ve 2. poschodí jsou plynofikovány dva byty, ve 3. a  4. pat ře t ři bytovky, v 5. podla- 
ží dva byty. 
Na úrovni p ůdní vestavby (7. nadzemní podlaží) jsou napojeny ob ě bytové jednotky. Na 
rozdíl od ostatních plynofikovaných byt ů, kde je plynu využíváno pro va ření, je v by- 
tech p ůdní vestavby plynu využíváno k otopu a p říprav ě teplé užitkové vody. 
Odběry byt ů jsou napojeny novou částí svislého vedení napojeného p řes uzáv ěr-kulový 
kohout FF DN 5/4˝ umíst ěný ve sk říni, na koncovou část p ůvodního svislého vedení. 
Plynom ěry jsou osazeny voln ě na podest ě p řed vstupy do nových bytových jednotek.  
Nově provedené rozvody pro byty p ůdní vestavby jsou provedeny jako ocelové sva řované 
v kombinaci s potrubím Cu s lisovanými spoji. 
 
Úsek ležatého plynovodu DN 80 od vstupu do objektu až po p řechod ve svislý rozvod je  
proveden jako sva řovaný. Spoje stoupa čky s odbo čkami pro napojení instalovaných ply- 
noměr ů, p řístupné a viditelné spoje m ěřených v ětví v prostorech sk říní jsou provede- 
ny jako šroubované. 
V malé mí ře jsou provedeny plynovodní rozvody i z m ěděných trubek pájených nebo  
s lisovanými spoji. 
 
Převážná v ětšina rozvod ů je vedena pod omítkou a není možné vyhodnotit jeji ch pro-
vedení a technický stav.  
 
Trubky jsou částe čně opat řeny protikorozním nát ěrem v ětšinou bez barevného rozlišení 
dopravovaného media.  
Na domovním plynovodu jsou osazeny uzáv ěry v kulovém provedení. 
 
Dle dodané Revizní zprávy poslední kontroly plynové ho za řízení byly na rozvodu zjiš- 
t ěny net ěsnosti na bytových rozvodech, nevhodné osazení p řipojovacích prvk ů a nevhod- 
né provedení rozvod ů se stanoveným termínem k odstran ění závad.  
Zařízení bylo kvalifikováno jako schopné bezpe čného provozu po odstran ění závad ve 
stanovených termínech. 
 
 
4.  Návrh řešení  
 
Návrh na rekonstrukci domovního plynovodu vycházel z požadavku investora na rozsah 
provád ěné rekonstrukce.  
Bude řešen návrh na provedení nového ležatého potrubí v s uterénu od vstupu plynovodu  
do objektu, svislého potrubí s p řepojením jednotlivých bytových jednotek.  
Nová svislá v ětev stejn ě jako umíst ění stávajících plynom ěr ů zachová p ůvodní řešení 
s umíst ěním ve stávajících sk říních na podestách jednotlivých podlaží. 
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Vzhledem k tomu, že se p řipravuje i rekonstrukce domovních elektrorozvod ů a uvažuje  
se se soub ěžnou realizací, bude návrh koordinován se zpracováv anou dokumentací na re- 
konstrukcí domovních elektrorozvod ů.  
Před zahájením montáže nových plynovodních rozvod ů se doporu čuje provést drobné sta-
vební opravy a za čist ění zdiva v prostorech sk říní po demontovaném stávajícím potru- 
bí a provést nahrazení stávajících d řevěných dve ří sk říní dve řmi z neho řlavého mate-
riálu. 
Rozsah a sou časnou realizaci zamyšlených jednotlivých výše uvede ných prací bude nut- 
né koordinovat z hlediska časové souslednosti. 
 
Nová část rekonstruovaného domovního plynovodu navazuje n a stávající vstupní potru- 
bí do objektu DN 80 za prostupem nadzákladovým zdiv em v místnosti vým ěníkové stani- 
ce. Z p řerušené a zaslepené ležaté p řívodní v ětve DN 80 se vysadí svislé potrubí  
DN 2˝. Na svislé části plynovodu se osadí bezpe čnostní protipožární pojistka a uzá-
věr - kulový kohout FF DN 2˝.  
Pod stropem p řejde nové potrubí v ležatý rozvod a po vnit řním obvodu místnosti sm ě- 
řuje k d ělící vstupní st ěně do vým ěníku. Prostupem ve st ěně p řechází do vstupního 
prostoru a dále do p řístupové suterénní chodby. V trase p ůvodního plynovodu sm ěřuje 
potrubí až k rameni p řístupového suterénního schodišt ě. Zde se rozvod lomí, p řechází 
vstupní suterénní chodbu a p řichází do uzlového bodu, kde se v ětví. 
Část ležatého rozvodu v dimenzi DN 5/4˝ pokra čuje v p ůvodní trase do prostoru se 
sklepními kójemi. Potrubí p řichází do p ůvodního místa prostupu stropní konstrukcí 
a pomocí chráni čky je p řivedeno do úrovn ě p řízemí s vyúst ěním ve stávající sk říni  
pro plynom ěry. 
Druhá v ětev DN 2˝ p řechází po provedení sondy svislou částí do úrovn ě p řízemí. Po 
demontáži mramorového obkladu st ěny chodby (pop ř. provedení vý řezu drážky) se potru-
bí vedené pod omítkou p řivede pod strop. Uložené v sádrokartonovém (dále je n SDK) 
krytu v podob ě falešného pr ůvlaku, p řejde do opa čné poloviny vstupní chodby a pro-
stupem ve strop ě p řejde jako nová stoupa čka S A do stávající sk řín ě pro plynom ěry 
v úrovni 1. patra. 
Ze svislé v ětve DN 5/4˝ ukon čené ve sk říni situované v p řístupové chodb ě na úrovni 
přízemí se vysadí t ři odbo čky s uzáv ěry s integrovanými bezpe čnostními protipožární- 
mi pojistkami. Na odbo čky se p řepojí stávající plynom ěry p řipojených odb ěratel ů (by- 
ty č. 2 a 3). Výstupní m ěřené v ětve z plynom ěr ů se osadí uzáv ěry s tlakovou zátkou 
a nadpr ůtokovými bezpe čnostními pojistkami. Stávající p řívodní potrubí pro byt č. 3 
se p řepojí na novou m ěřenou v ětev v prostoru sk řín ě. 
Pro byt č. 2 bude vedeno pod SDK odv ětraným krytem p řívodní potrubí, které se napojí 
na bytový rozvod v míst ě stávajícího vstupního potrubí (p řesné místo nutno ov ěřit 
sondou) na rozhraní ve řejné části chodby a bytové plochy. 
Pro sou časn ě neplynofikovaný byt č. 1 se vysazená odbo čka s uzáv ěrem zaslepí.  
 
Ve 2. nadzemním podlaží odebírají plyn všechny t ři byty. Z nové stoupa čky se vysadí 
t ři odbo čky, které se osadí uzáv ěry. Na odbo čky se p řepojí stávající plynom ěry G 4. 
Výstupní v ětev pro byt č. 6 s osazeným uzáv ěrem s integrovanou tlakovou zátkou se 
přepojí na stávající p řívod do bytu v prostoru sk řín ě. P řívodní v ětve pro bytové 
plochy č. 4 a 5 budou vedeny pod SDK krytem na úrove ň vstupu stávajícího p řívodního 
potrubí do jednotlivých byt ů, kde se na n ěj p řepojí. 
 
Stejným zp ůsobem popsaným výše bude postupováno i v následujíc ích podlažích. Byty 
s aktivním odb ěrem se p řepojí novými m ěřenými v ětvemi vedenými pod odv ětranými SDK 
kryty. Pro byty bez odb ěru se vysadí z nové stoupa čky s uzáv ěry, které se zaslepí. 
 
V úrovni 4. patra (5. NP) se nová stoupa čka S A zredukuje na dimenzi DN 6/4˝.  
Při p řepojování bytových jednotek bude postupováno stejný m zp ůsobem popsaným výše  
i u byt ů na tomto podlaží a v poschodí následujícím. 
V 5. pat ře se nová stoupa čka ukon čí. V prostoru sk řín ě se provede novou částí potru-
bí p řepojení stávající v ětve DN 5/4˝, která p řivádí plyn do 7. NP pro byty p ůdní ve-
stavby. Osazený kulový kohout bude dopln ěn bezpe čnostní protipožární pojistkou. 
 
Na 7. NP (podlaží p ůdní vestavby) nebude do stávajících plynovodních ro zvod ů zasaho- 
váno. U plynom ěr ů se provede pouze vým ěna stávajících uzáv ěr ů s dopln ěním o bezpe č- 
nostní prvky (bezpe čnostní protipožární pojistky a nadpr ůtokové pojistky). Bude po- 
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stupováno stejným zp ůsobem jako u nov ě p řepojovaných plynom ěr ů v nižších podlažích.  
                                       
 
 
5.  Rušení stávajících rozvod ů 
 
Pro uvoln ění tras pro nové potrubí bude nutné po čítat s do časným odstavením provozu 
domovního plynovodu a zajišt ěním náhradního provozu za odstavené plynové sporáky  
v jednotlivých bytových jednotkách.  
Pro byty p ůdní vestavby bude do časn ě p řerušena možnost provozování instalovaných 
plynových kotl ů. 
 
V suterénu objektu se odpojí a zruší ležaté potrubí  DN 80 navazující na p řívodní po-
trubí do objektu vyúst ěné v místnosti vým ěníkové stanice. Zrušeny a demontovány bu- 
dou i následné ležaté rozvody vedené v suterénní ch odbě a v prostoru sklepních kójí. 
Návazn ě budou zrušeny i svislé v ětve p řivedené do sk říní s plynom ěry na podestách 
všech podlaží. Po demontáži potrubí, plynom ěr ů a navazujících rozvod ů na plynom ěry 
v prostoru sk říní se provedou prostupy pro trasu nové stoupa čky a výše uvedené sta-
vební opravy uvnit ř sk říní.  
 
Prostupy stropními konstrukcemi budou provád ěny jádrovým vyvrtáváním. P ři zajiš ťová- 
ní stavební p řipravenosti je nutno postupovat s maximální snahou o minimální poruše- 
ní stavebních konstrukcí a stávajícího interiéru ob jektu (sejmutí mramorového obkla- 
du v p řístupové chodb ě v p řízemí, provedení drážky pro potrubí vedené pod omít kou, 
zpětné osazení obkladu). 
 
Při demontáži stávajících domovních plynovodních rozv odů bude zásahováno provozova- 
ného potrubí. 
Přívodní potrubí do objektu se po dobu rekonstrukce d očasn ě odstaví z provozu uzav-
řením hlavního uzáv ěru plynu pro objekt, který je situovaný ve východní m chodníku  
ul. Obloukové v blízkosti zemního regula čního modulu (v blízkosti vjezdu do vnitro- 
bloku). 
Stávající rušené potrubí se odplyní a propláchne se  inertním plynem. Z potrubí se 
odebere vzorek atmosféry v potrubí a provede se jeh o rozbor.  
Směs  n e s m í  obsahovat plyn !   Teprve potom je možno p řistoupit k zásah ům do 
stávajících rozvod ů. 
 
Před do časnou demontáží plynom ěr ů dohodne dodavatel prací s PPD a.s. odplombování 
stávajících m ěřidel a postup a zp ůsob uložení do časn ě demontovaných p řístroj ů v ob- 
dobí realizace stavby. 
 
 
6.  Materiál, technologie provád ění  
 
Pro nový ležatý rozvod v suterénu, novou svislou v ětev S A rekonstruovaného plyno- 
vodního rozvodu a svislé p řívodní potrubí do sk řín ě pro plynom ěry na úrovni p řízemí 
bude použito trubek ocelových bezešvých závitových,  černých neizolovaných.  
Trubky v provedení dle ČSN 42 5710 budou voleny ze skupiny konstruk čních ocelí t ří- 
dy 11 se zaru čenou sva řitelností s jakostním ozna čením materiálu 11 353. 
Pro p řipojovací potrubí plynom ěr ů, rozvodné a p řipojovací ležaté v ětve pro napojení 
jednotlivých bytových jednotek se použije potrubí C u s využitím technologie lisova- 
ných spoj ů s použitím pat ři čných tvarovek. 
Trasy ležatých p řívodních v ětví pro jednotlivé byty se povedou vrchem ve spole čných 
trasách s rekonstruovanými domovními elektrorozvody . Po montáži potrubí a kabel ů se 
spole čné trasy zakrytují s využitím konstrukcí z SDK. V k rycích konstrukcích se pro- 
vedou v ětrací otvory s výplní typovými m řížkami nebo v ětracími ter číky. 
Rozvody budou fixovány k p řilehlým stavebním konstrukcím pomocí typových trubn ích u-
chycovacích prvk ů. P ři jejich volb ě je nutno zabránit p římému styku kovové objímky 
s potrubím Cu z d ůvod ů vylou čení vzniku korozních galvanických článk ů. 
 
Úseky nového domovního plynovodu provedené z ocelov ých trubek budou spojovány výhrad- 
ně sva řováním s vyjímkou míst napojení šroubovaných armatu r a p řipojovacích šroubení.  
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Pro spoje Cu potrubí a p říslušných tvarovek se použije technologie lisovanýc h spoj ů.  
 
Pokud dojde k soub ěhu nov ě instalovaného plynovodního potrubí s ostatními dom ovními 
stávajícími a novými rozvody (všechny druhy el. kab el ů rekonstruovaných elektroroz- 
vod ů) je nutno dodržet minimální vzájemnou vzdálenost m ezi povrchy jednotlivých vede- 
ní 20 mm. 
Prostupy ocelového potrubí svislými nosnými a vodor ovnými stavebními konstrukcemi se 
provedou pomocí ocelových chráni ček. Použije se izolovaného potrubí. 
V p řípad ě nutnosti osazení chráni ček v míst ě prostup ů stavebních konstrukcí potrubím  
Cu je nutno izola čně odd ělit Cu potrubí od materiálu chráni čky s rozdílnými vlastnost-
mi, aby bylo zabrán ěno elektrochemické korozi. 
 
V p řípad ě provád ění svá řečských prací v blízkosti stávajících rozvod ů domovních in-
stalací je nutné provést jejich ochranu pro zamezen í jejich p řípadného poškození. 
 
Při provád ění montážních prací a p ři demontáži stávajícího potrubí je nutné postupo- 
vat s krajní opatrností pro zajišt ění minimalizace p řípadného vzniku požáru. 
Po dobu provád ění prací je nutno zajistit protipožární dozor v pro storech objektu 
i mimo dobu provád ění prací. 
 
Při realizaci rekonstrukce plynovodních rozvod ů se p ředpokládá do časné odstavení ply- 
novodu a p řerušení dodávky plynu do objektu.  
Po provedení nového ležatého rozvodu a plynovodní s toupa čky S A s p řípravou pro po-
stupnou montáž stávajících plynom ěr ů bude provád ěno i postupné napojování bytových 
jednotek na jednotlivých podlažích. 
 
Při provád ění rozvod ů z Cu je nutno dodržet všechny související p ředpisy týkající se 
volby materiálu a postupu prací p ři zvolené technologii montáže (TPG G 700 01) a pod-  
mínek výrobce použitého trubního materiálu a sortim entu tvarovek z Cu. 
 
Po ukon čení prací se na rekonstruovaném rozvodu provede tla ková zkouška pevnosti  
a t ěsnosti potrubí.  
Při provád ění zkoušek bude postupováno dle ČSN EN 1775 a ustanovení odstavce 6 - 
ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ OPZ DO PROVOZU Technických pravidel TPG G 704 01  a G 700 01. 
 
Po úsp ěšných zkouškách se nové rozvody z oceli opat ří ochranným protikorozním nát ě- 
rem základním s dvojnásobným emailováním v odstínu barvy žluté.  
Rozvody z Cu se ozna čí žlutými pruhy. Ozna čení je nutno provést zvlášt ě v místech 
pr ůchod ů potrubí stavebními konstrukcemi.    
 
Revizní technik dodavatele vystaví na provedené díl o výchozí revizní zprávu, která 
bude sou částí dodávky prací. 
                                  
Pro m ěření odb ěru plynu bude pro jednotlivá odb ěrová místa použito stávajících mem-
bránových plynom ěr ů, které budou osazeny zp ětn ě do stávajících opravených sk říních 
na podestách jednotlivých podlaží. 
 
Měřidla se umístí ve sk říních tak, aby výška číselník ů plynom ěr ů byla od úrovn ě po-
dlahy podesty v rozmezí 1,0 - 1,8 m.  
Vstupní a výstupní potrubí instalovaných m ěřidel s osazenými navrhovanými kulovými 
uzáv ěry, protipožárními bezpe čnostními pojistkami a nadpr ůtokovými pojistkami se vzá-
jemn ě vodiv ě propojí a opat ří se stavitelnými rozp ěrkami. 
Pro neplynofikované bytové jednotky se p řipraví odbo čky, které se ukon čí kulovými 
uzáv ěry. Armatury se uvedou do polohy ZAV ŘENO výstupní nátrubky uzáv ěr ů se zaslepí. 
 
Po ukon čení prací a znovuosazení stávajících plynom ěr ů dohodne dodavatel s plynáren-
ským podnikem nové p řeplombování m ěřidel. 
Pro m ěření odb ěru jednotlivých odb ěratel ů budou použity stávající plynom ěry G 2,5, 
G 4 s rozte čí 100 mm. 
 
Po ukon čení prací se nový domovní rozvod napustí plynem. P ři napoušt ění a uvád ění 
plynovodu do provozu je nutno postupovat v souladu s ustanoveními článk ů Technic- 
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kých p ředpis ů TPG G 800 03. 
Přerušení dodávky plynu a odstavení domovního plynovo du je nutné oznámit v dosta- 
te čném časovém p ředstihu  v š e m  odb ěratel ům. Je nutno uvést termín odstávky,  
délku provád ění prací a znovuuvedení domovního plynovodu do prov ozu.  
Při op ětovném napoušt ění potrubí plynem a uvád ění domovního plynovodu do provozu je 
bezpodmíne čně nutné zajistit p řístup do jednotlivých byt ů a p řítomnost všech jejich 
uživatel ů. 
 
 
6.  Bilan ční údaje  
 
Jak již bylo výše uvedeno, nedojde v rámci rekonstr ukce domovního plynovodu ke zm ě-
nám skladby a osazení plynových spot řebi čů u stávajících odb ěratel ů.  
Bilance spot řeby objektu bude zachována ve stávajícím rozsahu. 
Současný maximální instalovaný hodinový odb ěr objektu je 22,6 m3 h-1. 
 
 
7.  Záv ěrem 
 
Při provád ění stavby musí být dodržena p ředevším Technická pravidla TPG G 700 01,   
G 704 01, G 800 03, G 934 01, ČSN EN 1775 ( ČSN 38 6441).  
Dále je nutno dodržet technologické postupy, zásady  pro montážní práce p ři provád ě- 
ní plynových rozvodných a odb ěrních za řízení, pravidla o bezpe čnosti a ochran ě  
zdraví p ři práci na plynových rozvodných a odb ěrních za řízeních a veškeré bezpe č-
nostní p ředpisy, které svým charakterem odpovídají pracem pr ovád ěným dle tohoto 
projektu. 
Práce na plynovodním za řízení musí být provád ěny výhradn ě dodavatelem s oprávn ěním  
k provád ění prací na plynových za řízeních v pat ři čném rozsahu a platným osv ědčením 
oprav ňujícím k provád ění prací navrhovanou technologii (lisované spoje na  plynovod-
ních rozvodech z Cu). 
Provozovatel je povinen zajistit pravidelné provád ění kontrol a revizí odb ěrního 
plynového za řízení. 
                                      
                             
8.  Bezpe čnost práce  
 
Při provád ění prací musí být dodrženy veškeré bezpe čnostní p ředpisy a související 
pravidla, normy, sm ěrnice, vyhlášky, zákony a na řízení, které souvisejí a svým 
smyslem odpovídají charakteru prací provád ěných dle tohoto projektu.  
Dále je nutno dodržet tyto hlavní zásady:  
 
-  u pracovník ů provést školení, seznámení a p řezkoušení z bezpe čnostních p ředpis ů.  
   Všichni pracovníci musí být vybaveni p ředepsanými bezpe čnostními a ochrannými  
   pom ůckami a dbát, aby byly používány a udržovány v prov ozuschopném stavu 
 
-  pracovníci musí dodržovat provozní, bezpe čnostní a hygienické p ředpisy. 
   Zvláštní d ůraz je kladen na dodržení protipožárních p ředpis ů p ři práci s otev- 
   řeným ohn ěm v blízkosti plynového za řízení 
 
-  pracovišt ě se ozna čí výstražnými tabulkami "Nebezpe čí výbuchu", "Zákaz kou ření  
   a vstupu s otev řeným ohn ěm". Zajistí se dobré v ětrání. Na pracovišti budou k di- 
   spozici 3 ks sn ěhových hasících p řístroj ů 
                                      
-  p ři práci, manipulaci a usklad ňování svá řecích plynových souprav je nutno respek- 
   tovat bezpe čnostní p ředpisy a opat ření, se kterými budou pracovníci p řed zaháje-  
   ním prací seznámeni 
                                  
-  p řed zahájením prací je nutno seznámit pracovníky s o rganizací a pr ůběhem pra- 
   cí, pracovními a technologickými postupy 
                                     
 



                                    - 8 - 
 
 
 
 
-  pracovníci musí být seznámeni a pou čeni o všech povinnostech, které je t řeba do- 
   držet v případ ě požáru, výbuchu či jiné havarijní situaci                                                                          
                      
-  detailní bezpe čnostní p ředpisy a zásady pro bezpe čné provád ění prací v rozsahu  
   dle tohoto projektu jsou v ěcí odborné provád ěcí dodavatelské organizace  
 
 
9.  Výpis hlavního materiálu  
 
 
Trubky ocelové bezešvé závitové, černé 
ČSN 42 5710, materiál 11 353                          
neizolované                                    DN  5/4”         bm      11,0 
  
 d t t o                                       DN  6/4”         bm       4,0 
 
 d t t o                                       DN   2”          bm      41,0 
 
Trubkový oblouk K - ocel                       DN   50          ks        8 
 
 d t t o                                       DN   32          ks        1                                  
 
Redukce R                                      DN 2 ˝/6/4˝       ks        1 
 
 
Trubky Cu 22 x 1,0                                              bm      72,0 
 
 d t t o  28 x 1,5                                              bm       9,0 
 
Oblouk 90° Cu 22                                                ks        50 
 
Redukce R Cu 28/22                                              ks        17 
 
Přechodový kus Cu 28/1˝ (napojení ze stoupa čky)                 ks        18 
 
 d t t o  Cu 22/3/4˝                                            ks        17 
 
Ochranná trubka ocelová, izolovaná   DN  50                     bm       2,0 
 
 d t t o                             DN  80                     bm       8,0  
 
Kulový uzáv ěr rohový s protipožární pojistkou FIREBAG  DN  1˝   ks        18 
 
 d t t o    p římý                                               k s         2  
 
Kulový uzáv ěr s integrovanou tlakovou zátkou DN 1”              ks        17  
                             
Kulový uzáv ěr p římý s protipožární pojistkou FIREBEG   DN 5/4˝  ks         1 
 
 d t t o                                               DN  2˝   ks         1 
 
Kulový uzáv ěr FF                                       DN  2˝   ks         1  
 
Bezpečnostní protipožární pojistka p řírubová DN 50              ks         1 
 
Nadpr ůtoková bezpe čnostní pojistka   DN  1˝-2,5                 ks        15 
 
 d t t o                             DN  1˝-4,0                 ks         2  
 
Demontáž plynom ěru  G 2,5 ; G 4                                 kompl.     17 
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Připojení a montáž plynom ěru  G 2,5 ; G 4                       kompl.     17 
 
Rušení a demontáž potrubí do DN 80                              bm       45,0 
 
Nát ěry potrubí  do DN 50                                        bm       55,0 
 
Tlaková zkouška                                               
 
Revizní zpráva 
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