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Zavedení EN a ISO norem  
do soustavy ČSN 
 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí  
technického vybavení 
  

Revize ČSN 73 6005 byla zahájena koncem roku 2011, kdy byl rozeslán první návrh 
revidované ČSN 73 6005 na všechny zainteresované strany. Neopomenutelným 
účastníkem byl i ČPS jako respektovaný zástupce plynárenských společností. Na 
základě dalších jednání byly k prvnímu návrhu vypracovány připomínky, např. 
vyřazení tranzitních plynovodů nad 40 bar do 100 bar včetně z tabulek určujících 
vzájemnou vzdálenost dalších inženýrských sítí, sjednocení tlakových hladin, 
stanovení nejmenšího dovoleného krytí, doplnění technických norem pro stanovení 
účinků VN a VVN na ocelová vedení uložená v zemi, možnosti řešení „prostorové 
nouze“ pro horizontální i vertikální směr.  
 
Druhý zaslaný návrh nerespektoval připomínky plynárenských společností, ale ani 
připomínky dalších oborů, a proto v roce 2013 rozhodl Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) o změně zpracovatele. Nový 
zpracovatel rovněž nedokázal smírně vypořádat připomínky a dosáhnout konsenzu.  
 
V roce 2014 se práce na revizi technické normy zastavily. V říjnu 2015 byl rozeslán 
k připomínkám další návrh, který opět nerespektoval oprávněné zájmy většiny oborů. 
V únoru r. 2018 obdržel ČPS v pořadí již třetí návrh normy k připomínkování, 
ve kterém opět nebyly některé připomínky oboru plynárenství zapracovány.  
 
Čtvrtý návrh revize normy rozesílal zpracovatel koncem července 2018, který však 
byl zásadně odlišný od předchozí verze z února 2018. V tomto návrhu nebyly 
akceptovány žádné připomínky ČPS ani nebylo zdůvodněno proč. Naopak byly 
do tohoto návrhu zapracovány články, které vůbec nesouvisí s předmětem normy. 
Z toho důvodu ČPS připravil a odeslal dopis na generálního ředitele České agentury 
pro standardizaci a zároveň své připomínky k poslednímu návrhu normy uplatnil 
na jednání se zpracovatelem.  
 
Při tomto jednání zástupci ČPS zásadně odmítli doplnění článků nesouvisejících 
s předmětem této normy, která má především řešit navrhování nových vedení 
technického vybavení a doplňování stávajících vedení technického vybavení, 
uložených v podzemních trasách ve městech a obcích. Jedná se zejména o nové 
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články o zřizování výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících, kterými jsou 
potlačovány stávající podmínky na umisťování některých inženýrských sítí, 
především plynovodů. Přitom veřejná zeleň je podle zákona č. 128/2000 Sb. (obecní 
zřízení) součástí veřejného prostranství, které se podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území vymezují v územních plánech. Tyto 
plány podléhají veřejnému projednání, včetně možnosti podání námitek ze strany 
oprávněných investorů (tj. správců, provozovatelů nebo vlastníků veřejné technické 
infrastruktury) podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v rámci nichž si mohou obhájit své oprávněné zájmy. V žádném 
případě nelze prosazovat výsadbu stromů v ulicích prostřednictvím této vyloženě 
technické normy, což by bylo podle názoru ČPS protiprávní.  
 
Na základě těchto argumentů se na předmětném jednání dohodlo, že plynovody 
se umístí zpět do chodníku. Zpracovatel navrhl, že připraví do přílohy normy obrázky, 
které projedná s ČPS a na základě dohody následně upraví i text normy. ČPS rovněž 
upozornil zpracovatele na nutnost dodržení normalizačních postupů v případě revize 
této normy a připomínky řádně vypořádal, resp. uvedl u neakceptovaných připomínek 
jejich zdůvodnění. ČPS nadále sleduje průběh zpracovávání předmětné revize 
a bude trvat na zohlednění oprávněných připomínek oboru plynárenství, které byly 
zpracovateli zaslány, vysvětleny a řádně odůvodněny.  
 

Zdroj: TS ČPS  
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