
Technický list změny (TLZ) č. 13 

TLZ č./verze: ZL č. 13 
Datum předložení TLZ: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 1862995011 
Ze dne: 17.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/16 016/0002477 
Stavba: INFRASTRUKTURA Rekonstrukce laboratoří-opakování 
Objekt: budova A, budova B Praha 6 Technická 3 - S 

I Název změny: I AS 076, AS 078 - Doplnění samozavírače 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

V místnosti AS 076 nebyl tabulkou prvků navržen požární uzávěr vybavený samozavíračem. Pro vydání 
atestu o požární odolnosti je nutno požární uzávěr samozavíračem dovybavit. 

Popis změny: 

Dodávka a montáž 1 ks samozavírače Požárních dveří D3 v místnosti AS 076. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

souhlasí 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

•*• 
* * 

* * 

* * 

*•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investični fondy 
Operačni program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO Šl<OI.STVI. 

MLAOC.!C A 1CLOV'YCHovY 

f •. 

D 



Konstrukce truhlářské 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet VCP - 3xA4;
2) Půdorys laboratoře s vyznačením změn - lxA3;

časový dopad oproti původnímu řešení: 
s dopadem: 

Odpočet: 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1 

Jméno a příjmení Datum 

Za objednavatele: xxxxx 26.02.2019 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxxx 

***
* . *

EVROPSKÁ UNIE

26.02.2019 

26.02.2019 

26.02.2019 

* * 

* * 
***

Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

bez dopadu 

bez dopadu 
-

2 934,40 Kč+ DPH 

2 934,40 Kč+ DPH 

Podpis 

MINISTERSTVO SKOLSTVÍ, 
Mt.AOt!C A lfl.OV'YC�OVV 

Razítko 
~ 

D 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 200-06a Praha 6 - VŠCHT 2016 

ZL č. 13. A S076, S078 - Doplnění samozavírače 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem bez DPH 

Cena celkem s DPH 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
Základ pro Základ pro základní 

DPH celkem 
sníženou DPH DPH 

22 AS076, S078 o 2 934 616 

1 VRN o 58 12 

2 Stavební o 2 877 604 

Celkem za stavbu o 2 934 616 

Poznámka: 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

2 934,40 CZK 

616,22 CZK 

0,00 CZK 

2 934,40 CZK

3 550,62 CZK

Cena celkem 

3 551 

70 

3 481 

3 551 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní 
pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. 
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Položkový rozpočet 

S: 200-06a Praha 6 - VŠCHT 2016 

O: ZL č.13. A S076, S078 

R: 1 VRN 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl: VN Vedlejší náklady 

1 005121 R Zařízení staveniště kpl 1,00 5,75 5,75 

2 005122 R Provozní vlivy kpl 1,00 2,88 2,88 

005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 5,75 5,75 

3 005124010R Kompletační a koordinační činnost kpl 1,00 43,15 43,15 

Celkem 57,53 



Položkový rozpočet 

S: 200-06a Praha 6 - VŠCHT 2016 

O: ZL č.13. A S076, S078 

R: 2 Stavební 

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
Díl: 766 Konstrukce truhláfské 2 876,87 
59 766.4a 03 - Dveře 800x1950mm - doplnění samozavírače ks 1 

I 
"! 

' 2 832,01 

61 998766203ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr. % 28,32 - i 44,86 

Celkem 2 876;87 

I I 
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 

č[SLO NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA 

S076 CHODBA 24,7 m2 

S078 PRACOVNA 13,8 m2 

S078a OILNA 17,7 ni' 

S076,S078,S078a 56,2m' 
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-
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Technický list změny (TLZ) č. 15 

I TLZ č./verze:
Datum předložení TLZ: 

I ZL č. 15

Smlouva o dílo (SoD) č.: 1862995011 
Ze dne: 17.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/16 016/0002477 
Stavba: INFRASTRUKTURA Rekonstrukce laboratoří-opakování 
Objekt: budova A, budova B Praha 6 Technická 3 - 5 

I Název změny: H 03 -doplnění technologií pro umožnění provozu SULFAN 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

V PD stavby a položkovém rozpočtu nebyly správně navrženy prvky MaR, Technických plynu a 
elektroinstalace nutné k provozu laboratoře obsahující rozvody jedovatých a hořlavých plynů -Sulfan, 
Oxid siřičitý, Oxid uhličitý. Změnová PD řeší doplnění čidel úniku plynu a zvukovou a optickou signalizaci 
(část MaR}, změnu technologie spojování potrubí TP -svařování, doplnění redukčních stanic 
s proplachem a změnu ventilů dlouhodobě odolávajících korozi nutných pro provoz technologie 
SULFAN u a Oxidu siřičitého (část Technické plyny}, doplnění rozvaděče, jištění a ohřevu tlakových lahví 
pro trvalý provoz TP i v zimním období (část Elektro) 

Popis změny: 

Technické plyny - Změna ventilů pro rozvody Sulfan a Oxid siřičitý, změna technologie spojování 
potrubím -svařování, doplnění ohřevu potrubí; MaR -doplnění technologie pro detekci a signalizaci 
úniku plynů; Elektro -Doplnění jištění a technologie pro ohřev plynů -vše v rozsahu dle přiloženého 
oceněného Wa změnové PD stavby. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

souhlasí 

***
* * 
* * 
* * 
*•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTEnSTVO $KOLSTVf. 

tALADctc -.. ftLO'JYCHOVV D 



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Technické plyny; Měření a regulace; Silnoproud 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet VCP - 5xA4;
2) Změnová projektová dokumentace - 8xA4, lxA3;

časový dopad oproti původnímu řešení: 
s dopadem: 

Odpočet: 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1 

Jméno a příjmení Datum 

Za objednavatele: xxxxx 26.02.2019 

Za TDI: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

xxxxx 26.02.2019 

xxxxx 26.02.2019 

xxxxxx 26.02.2019 

•••
* * 
* * 
* * 
*•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

bez dopadu 

bez dopadu 

-204 903,08 Kč+ DPH

714 892,57 Kč+ DPH 

509 989,49 Kč + DPH 

Podpis 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 
MLAOdt A Tt:LO'VYCHOVY 

Razítko 

D 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 200-06a Praha 6 - VŠCHT 2016 

ZL č.15 A H03 - MaR, TP, a elektro 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem bez DPH 

Cena celkem s DPH 

v dne 

Za zhotovitele 

Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro základní 

sníženou DPH DPH 

21 AH03 o 509 989 

1 VRN o 10 000 

2 MaR o 168 864 

3 TP o 251 089 

4 Elektro o 80 037 

Celkem za stavbu o 509 989 

Poznámka: 

IČO: 

DIČ: 

IČO: 

DIČ: 

Za objednatele 

DPH celkem 

107 098 

2100 

35 461 

52 729 

16 808 

107 098 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

509 989,49 CZK 

107 097,79 CZK 

0,00 CZK 

509 989 ,49 CZK 

617 087,28 CZK

Cena celkem 

617 087 

12100 

204 326 

303 818 

96 844 

617 087 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní 
pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. 
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Položkový rozpočet 

S: 200-06a Praha 6 - VŠCHT 2016 

O: 21 AH03 

R: 1 VRN 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 

Díl: VN Vedlejší náklady 9 999,80 
1 005121 R Zařízení staveniště kpl 1,00 999,98 999,98 

2 005122 R Provozní vlivy kpl 1,00 499,99 499,99 

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 =f 999,98 999,98 

4 005124010R Kompletační a koordinační činnost kpl 1,00 7 499,85 7 499,85 

Celkem 9 999,80 



VŠCHT - REKONSTRUKCI$ �ESO.R.ATORI 
H03 - m�i;iitprován( 'lllY=n=u __ D 1.6 · MERENI A REGULACE 

: �tsiii.né, � L ·· -;�;,-�·--·, -- ..,..- ·- ··-· . - -,-.-, .... L 
�;�::�:�" =-�� ,�-��� ::.,,;:��1··· ��� :··-::::···:·"··'·-----·-·-- ___ ,, __ , 

-�a-r 
l -.t I----

,A�M9,�;!1Q�íftfece _:,,,,,� w!'. :r.&\,�..:Mi-fs;':fl. �,;, ��:&1'4.:. ,,1 �- .._'I'.?.,,... '"l,,f;:. · ..-/'l'm ... , 0:�'·-""'"'' l l."�;ó\11•..rs '&'"�-"'lfl ��-'t�·
samostatný rozvaděče "RM 3-3-1MaR", vč.montáže prvků MaR dle schéma zapojení, vč. nezbytného vnitlnfho 
. yýbavenf, montážního materiálu a nezbytného příslušenství kpl �'*6ii 8 382,00 101 

104 Jistič 10D/3 ks 61Q,20 618,20 
105 Jistič 60/1 ks 233,20 233,20 
106 Jistič 108/1 ks 1�.20 134,20 
107 Stykač 10A, ovl.230V ks 496,00 495,00 
108 SiQnálka červená 24VAC ks 218,90 J 218,90 
109 Přeoínač třípolohový ks 236,50 
110 Trafo 230V/24V-100VA ks 830,50 

--,�·o-,- ., & •. .:,..;:w:"'t...,.�""'"!f""""'..,,,.,.--Tl'"'-�--.,.�nry,-:,.,,...,.,.,.,,...,,,..,,,,'i��-ra:·nl'r'1
'-;'•: [j/f""'�->�-�-.-���&'.'!:!'!Dl···��---nry;n•�=,,< ••. �· "'·�·· :A2� •. ,;J� �i6�''.���1:č����i��::,j�-,;u„d• ;L1,.,J���;.�.,,ťť'.liil.�'""'�b�t-i),Ci'.P .tri!"F'>� '""�' •n, .,.,.;·:\·-t;; ···"'•, k;-�' , "'.�-U�"'l.'ť<,_, 

';1 o;;� 
H2S - sirovodík, 0-50ppm H2S, elektrochemicky senzor, wstuonf sianál 4-20mA ks 1 19182,00 
orvotní kalibrace S02 ks 1 2 016,00 
prvotní kalibrace H2S - sirovodík, 0-50oom H2S ks 1 2 130,00 
akustická sionalizace ks 2 4 776,00 
optická signalizace ks 2 7 677 ,60 

:;l:',š��:::E;:::': • �.:B:0·.;i.:;"; _,Jll'i.:"-�T'f,c'.3\.i/f''ř.11�' 
604 Stavební plípomoce, pomocné konstrukce kPI 1 " ----,-.- 3 850,00 
605 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 5115;00 5 115,00 
606 Wchozí revize kol 1 2·160,00 • 2 750,00 
607 Zaškoleni obsluhy kpl 1 .·...-, 1 375,00 
608 Instalace oživeni, mělení kol 1 • .. 23 320,00 
609 Uprava/demontáž stávajíc( elektroinstalace, vč. recyklace a likvidace odpadu. kpl 1 , VllllJ!lW ' 1 320,00 
610 Funkční zkouška snímačů plvnu kpl 4 � 6 000,00 

168 864,10 

lndiv . 

SOD 

SOD 

SOD 

SOD 

SOD 

SOD 

SOD 

lndiv. 

lndiv. 

lndiv. 

lndiv. 

lndiv. 

lndiv. 

lndiv. 

lndiv. 

r-r
SOD 

SOD 

SOD 

SOD 

SOD 

SOD 

SOD 

SOD 

SOD 

lndlv. 

·" 

502 JYTY-0 4 X 1 m 
503 JYTY-0 7 x 1 m 
504 J-Y(St)Y 2 X 2 X 0,8 m 25 SOD 

505 CYKY-J 3 x 1,5 m 20 SOD 

506 NYCY-J 4 x 1,5 m 40 SOD 



Laboratoř č. A H 03 

C:íslo Název 

SOD 1. 
Standartni plynový panel = jednostupňový redukčnl panel s proplachem procesním plynem, určeny pro čisté 
plyny a směsi ( Argon, Oxid uhličitý, Oxid sii'ičitY, Sirovodik) 

Náhrada 2. 
Standartni plynový panel (S202)= jednostupi'l.ový redukční panel s proplachem procesnim plynem, určený 
pro čisté plyny a směsi ( Oxid uhličity, Argon) 

Náhrada 3. 
Standartnf plynový panel (S 203)= jednostupňový redukční panel s proplachem inertnim plynem určeny pro 
žlravé, toxické a reaktivní plyny a směsi ( Oxid siřičitY, Sirovodík) 

SOD 4. 
Mistni regulátor tlaku - koncový bod = Odběrný panel pro speciální plyny vysoké čistoty splflující požadavky 
na těsnost a bezpečnost 

Náhrada 5. 
Místni regulátor tlaku - koncový bod :: W 40B mosaz - Odběrný panel pro speciální plyny vysoké čistoty 

splňující požadavky na těsnost a bezpečnost s použitím na inertní plyny ( Oxid uhličitý, Argon) 

Náhrada 6. 
Mistni reguléltor laiku • koncový bod = W 40B nerez Odběrný panel pro speciální plyny vysoké čistoty 

splňujici požadavky na těsnost a bezpečnost s použitim na korozivní plyny - (Oxid siřičitý. Sirovodík) 

SOD 7. Kuželovy ventil 8 mm - materiál 

Náhrada 8. Membránovy ventil 6 mm pro inertní plyny:: ( Oxid uhličitý, Argon) V 200 Linda 

Náhrada 9. Kulový venUI pro korozivní plyny- (Oxid siřičitý, sírovodik) TYP SBV120H 

SOD 10. Trubky ocelové bezešvé hladké, 06x1 nerez tř.1 .4541 

Montáž 100 m dle SOD sulfan, oxid siřičitý, argon, C02 

Náhrada 11. Trubky ocelové bezešvé hladké, 06x1 nerez lř.1.4541 

Montáž 100 m orbitální sváření (sulían, oxid siřičity, argon, C02) 

SOD 12. OhřevC02 

Náhrada 13. PrůmyslovY ohřev C02 s termostatem pro průmyslové rozvody 

SOD 14. Pro�achovaci ventil pro sulían a oxid sitičitY 

Náhrada 15. Proplachovaci ventil pro sulfan a oxid siřičitý 

Náhrada 18 Montáž odvětráni horolezeckou technikou 

Celkem bez DPH 

MJ Množství 

ks -4,00 

ks 2 

ks 2 

ks -4,00 

ks 2 

ks 2 

ks -4,00 

ks 2 

ks 2 

m -110,00 

m 100,00 

ks o 

ks 1 

ks o 

ks 2 

kpl. 1,00 

Kč/MJ 

33 354,73 

33 354,73 

65 000,00 

11 455,08 

11 455,08 

16 987,20 

3 203,57 

3 351,60 

3 405,60 

80,29 

506,40 

0,00 

28 026,00 

0,00 

49 500,00 

7 200,00 

Celkem 

-133 418,91 

66 709,45 

130 000,00 

-45 820,31 

22 910, 15 

33 974,40 

-12 814,27 

6 703,20 

6 811,20 

� 831,89 

50 640,00 

0,00 

28 026,00 

0,00 

99 000,00 

7 200,00 

251 089,03 

SOD 

SOD 

Jndiv. 

SOD 

SOD 

lndiv. 

SOD 

lndiv. 

lndiv. 

SOD 

lndiv. 

SOD 

lndiv. 

SOD 

lndiv. 

lndiv. 



Ol!ialné 

zaifiděnl 

o 
102 CYA6zž 
112 CYKY·J3x1,5 

VŠCHT - Tlaková stanice plynů 
21 H03 (A) 

D 1.4 - Elek1ro sllno11ro11d 

Popis 

C 

m 
m 

kpl 

·PřlŠl�riiliL�-_i_�-·�--���:.-. 
r�··;-,·,� ,-,. • ,� ťf I •. •·.r,(<"�.,_"''i •\:t. .-"'• 

401 Eleklroinstalačnl trubka PVC pr. 25mm, vč. pfichytek UV odolná 
402 Topný panel nevýbuch s přislušenslvím 
403 Drobný inslalačnl materiál 
404 Krabice odbočná se svorkovnici 
405 Topné kabely s přislušenslvím 

Tepelná izolace s příslušenstvím 
Regulace 

406 Bernard svorka + Cu pásek 

501 

602 
604 
605 

z 

Podružný nástěnný rozvaděč vč. nezbytného vnitfnlho výbavenl, monlážniho materiálu a nezbytného 
přislušenstvl IP 65 

Doprava 
Výchozl revize 
Instalace 

bm 
ks 
kpl 

ks 
kpl 

kpl 

kpl 

ks 

30 SCD 

50 SCD 

SOD 

$ ;� 
.tp 

'A' 
.

:-r.''i"'": ·1 

·:...... J 
16 3 436,80 lndiv. 

1 9 618,00 lndiv. 

1 2 124,00 lndiv. 

3 473,55 SOD 

1 10 350,00 lndiv. 

1 4 857,60 lndiv. 

1 9 660,00 lndiv. 

10 1 008,00 lndiv. 

14 904,00 lndiv. 

lndiv. 

lndiv. 

lndiv. 

80 036,56 

hl/ir:na MhožstyJ Kó/M.J 

m MWIVIWO§iM • ,_ 
. 400 

o a 

Celkem 

A 
1203,51 
2 391,40 

mm 
293,70 

5 376,00 
2 400,00 
11940,00 



arch. číslo : 19-897-01 
počet listů: 6 

Investor VŠCHT, Technická 3 a 5, Praha 6, Dejvice. 
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Technická zpráva 

Projektová dokumentace řeší zdroje a rozvody technických plynů v provozní 
místnosti 21 H03 A. 

Popis řešení 

Pro provozní místnost laboratoře 21 H03 jsou požadovány následující technické 
plyny - H2S (sirovodík), S02 ( oxid siřičitý). C02 ( oxid uhličitý) a Ar ( argon ). 
Zdrojem technických plynů budou tlakové lahve objem 1 O - 15 litrů (H2S, S02, Ar) a 
2 x 50 litrů ( C02 ). 
Tlakové lahve budou vzhledem k obsahu umístěny ve větrané uzavíratelné skříni u 
venkovní strany obvodové stěny objektu. 
Napojení tlakových lahví na provozní potrubí bude přes typový plynový redukční 
panel. Napojení lahve na redukční panel bude vysokotlakou flexibilní hadici nebo 
spirálou. 
Ze skříně tlakových lahví na vnější straně objektu bude potrubí vedeno po vnější 
fasádě do místnosti laboratoře. Délka vedení po fasádě je cca 5 m. 
V místnosti laboratoře bude potrubí vedeno po stavební konstrukci. Před vstupem 
potrubí do digestoře budou instalovány místní regulátory tlaku ( koncové body ) pro 
doregulaci před odběrním místem. Rozvody budou ukončeny v digestoři uzávěrem, 
ventilem SBV 120 H, 8 mm. 

Rozvody technických plynů a vakua. 

Zdrojem technických plynů jsou tlakové láhve o objemu 1 O a 50 litrů umístěné ve 
skříni vně objektu .. Umístění tlakových lahví je v souladu s ČSN 01 8003 a ČSN 07 
8304. Skříň tlakových lahví bude zateplená a temperovaná na minimální teplotu 
+5°C. Temperování je řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 
Tlakové lahve budou upevněny ke stěně skříně pomocí stojanu tlakových lahví. 
Napojení na nové rozvody technických plynů bude přes typové standartní redukční 
panel se vstupním přetlakem 200 bar a výstupním přetlakem do 10 bar. 
Pro žíravé a nebezpečné plyny ( oxid siřičitý a sirovodík ) budou použity redukční 
panely typ S 203 z austenitické legované oceli, materiál 316L. Napojení redukčního 
panelu bude u těchto plynů přes proplachový ventil. Proplach vysokotlaké části bude 
prováděný argonem potrubím napojeným na STL rozvod plynného argonu. 
Pro plynný argon a oxid uhličitý budou použity redukční panely typ S 202 
s proplachem procesním plynem. 
Potrubí oxidu uhličitého budou na vysokotlaké části před redukčním panelem 
opatřeno typovým zařízením ohřevu o výkonu 200W s příkonem230V - 50 Hz. 
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Napojení tlakových lahví na redukční panely bude pomocí vysokotlaké spirály nebo 
vysokotlaké flexibilní hadice použitelné pro daný plyn. Redukční panely budou 
uchyceny ke konstrukci objektu skříně nad tlakovými lahvemi. 
Redukční ventily jsou jištěny průtržnou membránou s výstupem napojeným na 
potrubí odplynu. 
Potrubí odplynu u oxidu siřičitého a sirovodíku budou ukončeny nad střechou objektu 
školy. Potrubí odplynu u plynného argonu a oxidu uhličitého bude ukončeno 
minimálně 3 m nad terénem. 
Potrubí odplynu budou ukončena obloukem 180° proti vnikání nečistot do potrubí. 
Potrubí musí být uzemněna podle příslušných ČSN podle místa ukončení potrubí. 
Součástí redukčního ventilu jsou manometry na vstupní a výstupní straně Provozní 
přetlak za redukčním ventilem v potrubí bude do 1 O bar- středotlaké potrubí. 
Od uzávěru za redukčním panelem bude potrubí vedeno po vnější straně fasády 
objektu až k prostupu do místnosti laboratoře.. V tomto úseku budou všechna 
provozní potrubí zakryta zateplovacím panelem po tlakové zkoušce a výchozí revizi.. 
Prostup potrubí bude řešen uložením potrubí do chráničky, trubky nerez, 025x1 ,5. 
Konce chráničky budou utěsněny plastickým tmelem s možností osového posuvu. 
Uvnitř objektu bude potrubí vedeno po vnitřní stěně stavební konstrukce objektu. 
Potrubí bude uloženo na speciálních lištách pro vedení porubí malých dimenzí. Trasa 
společného vedení potrubí je na výkrese půdorysu a výkrese detailů .. 
Před vstupem potrubí do digestoře budou instalovány místní regulátory tlaku ( 
koncové body ) pro deregulaci před odběrním místem. Typy budou objednány podle 
provozního media 
Ukončení rozvodů před odběrným místem bude v digestoři ventilem SBV 120H, 8 
mm. 
K zajištění bezpečnosti v laboratoři budou umístěny detektory uniku plynu pro 
sirovodík a oxid siřičitý. Detektory budou umístěny nad podlahou v místě pod 
koncovými body (doregulace) před vstupem do digestoře. 
Při nastavené koncentraci budou uvedena do činnosti zvukové a světelné 
signalizace. Tyto budou umístěny v místnosti laboratoře nad vstupními dveřmi a 
zvenčí vedle vstupních dveří do laboratoře. 

Materiál rozvodů 

Potrubní rozvody budou provedeno z trubek ocelových bezešvých hladkých, 
nerezových,. jakost materiálu 1.4541 ( alt.1.4571). Tvarovky budou použity typové 
ze stejného nebo obdobného materiálu doporučeného výrobcem trubek. 

Montáž rozvodů 

Montážní práce na rozvodu technických plynů smějí provádět pouze organizace 
oprávněné podle Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 v platném znění. Spoje potrubí 
budou svarové, orbitálně svařované .. 
Montážní práce mohou provádět pracovníci prokazatelně proškoleni na tento druh 
montáže .. 
Uložení potrubí bude v typových lištách společných i pro ostatní potrubí. Rozteč 
uložení bude maximálně 1 m. 

4 



Zkoušení 
Tlakové zkoušky se provádějí po vnější prohlídce smontovaného potrubí. 
Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti bude provedena pneumaticky stlačeným 
vzduchem nebo inertním plynem . Zkušební přetlak bude 1,2 násobkem provozního 
přetlaku v potrubí. 
Tlakovou zkoušku bude provádět osoba pověřená provedením tlakové zkoušky 
podle schváleného technologického postupu, kde bude určený zkušební přetlak a 
doby trvání tlakové zkoušky. 
U technických plynů je doba trvání tlakové zkoušky u středotlakých rozvodů ( do 30 
bar) 30 minut 

O úspěšné tlakové zkoušce vyhotoví osoba pověřená provedením tlakové zkoušky 
zápis tlakové zkoušce, který bude součástí dokumentace o předání díla. 

Funkční zkoušky. 

Funkční zkoušky zařízení budou prováděny podle technických požadavků výrobce 
zařízení a dodavatele. 

Uvedení do provozu 

Převzetí musí být provedeno po úspěšně vykonané zkoušce a jestliže zařízení 

nevykazuje závady bránící jeho uvedení do provozu. 
Nedílnou součástí předávaného rozvodu je tato dokumentace: 

- projekt rozvodů odpovídající skutečnosti 
- stavební a montážní deníky 
- osvědčení o jakosti trubek, tvarovek, armatur a přídavného materiálu 
- doklady o provedených zkouškách jakosti svařovaných spojů a osvědčení a 

způsobilosti svářečů„ kteří rozvody svařovali. 
- doklady o zkoušce pevnosti a těsnosti 
- zpráva o výchozí revizi rozvodů 
- doklady o dalších zkouškách rozvodů pokud byly prováděny 
- podklady pro zpracování místního provozního řádu podle platných předpisů 

s obsahem podle ČSN 386405. 

Provoz ,obsluha a údržba 

Provoz technických plynů ( práce v digestoři ) mohou být zahájeny pouze při 
zapnuté ventilaci v digestoři. 
Provozní revize na provozovaném rozvodu technických plynů se provádí 1x za 3 
roky. 
Po uvedení rozvodu technických plynů do provozu je provozovatel povinen zpracovat 
místní provozní řád z podkladů dodavatele podle ČSN 38 6450. 
Provoz a obsluha rozvodů technických plynů se provádí podle vypracovaného 
provozního řádu. 
Kontrola zařízení se provádí 1x za rok způsobem určeným platnými předpisy. 
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Zdroi a rozvody vakua 

Vakuum 

Zdrojem vakua bude stávající vakuová pumpa. Jedná se o výkonnostně malé lokální 
zdroje pro laboratorní účely. 
Vývěva bude umístěna mimo prostor laboratoře ( ve skříni). 
Rozvody vakua budou provedeny z trubek ocelových bezešvých hladkých (0 15 ) a 
podélně svařovaných nerezových (0 25). Jakost materiálu trubek bude 1.4301 . 
Podle požadavku provozovatele bude potrubí vakua včetně odfuku vývěvy uloženo 
v celé délce trasy v drážce v podlaze 
Odbočky 025 k jednotlivým laboratorním stolům budou ukončeny u laboratorních 
stolů v místě napojení na vnitřní technologické rozvody stolu. Vnitřní technologické 
rozvody laboratorních stolů nejsou předmětem této projektové dokumentace 
Rozvody jsou zakresleny na výkres půdorysu. Výdech od vývěvy bude vyvedený vně 
objekt budovy do venkovního prostoru. 
Montáž provozního potrubí vakua bude provedený obdobně jako je popsáno u 
technických plynů. 
Tlaková zkouška bude provedena přetlakem nebo heliová podle budoucího 
dodavatele prací. 

Požadavky na profese. 

Navrhnout uzemnění potrubní trasy odplynu redukčních panelů tlakové stanice 
technických plynů. Potrubí odplynu žíravých plynů je ukončeno nad střechou objektu 
školy. 
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