
ABONENCE RT
INTERAKTIVNÍ TPG PRO REVIZNÍ TECHNIKY

PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

TYPY ABONENCÍ RT

RT A	 Výroba	a	úprava	plynů	(bioplyn)	 415	Kč

TPG 205 01 Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
TPG 703 01 Průmyslové plynovody + Změna 1
TDG 983 01 Vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Požadavky na kvalitu a měření
TPG 983 02 Plynové hospodářství bioplynových stanic

RT B	 Zařízení	pro	skladování	a	přepravu	plynů	 126	Kč

TPG 201 01 Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu + Změna 1
TPG 205 01 Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)

RT C	 Plnění	nádob	plyny,	vč.	tlakových	stanic	 130	Kč	

TPG 304 02 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
TPG 982 03 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

Interaktivní TPG nabízí uživateli soubor vybraných TPG zároveň s přístupem do:
a) souvisejících pravidel praxe – přímo na plný text TPG, TDG či TIN uváděných v textu TPG;
b) související legislativy – přímo na plný text zákonů, vyhlášek, či jiných nižších legislativních dokumentů;
c) souvisejících norem – do plného textu ČSN uváděného v textu TPG (viz dále*);
d) na související instruktážní videa či fotografie.

Veškeré výše uvedené služby v rámci ABONENCE RT jsou nabízeny s garancí neustálé aktualizace 
tak, aby uživatel měl k dispozici vždy poslední platné znění výše uváděných souvisejících dokumentů.  
ČPS navíc (pro případ sporu uživatele se státními orgány) nabízí možnost zpětného doložení platnosti 
příslušných předpisů pro příslušné období v písemné formě.

„Interaktivní TPG“ (v rozsahu zakoupené abonence) jsou k dispozici na www.cgoa.cz po zadání e-mailu  
a přístupového hesla. Heslo obdrží uživatel e-mailem (pro vstup do portálu www.cgoa.cz i ÚNMZ*).

ABONENCE RT se sjednává na dobu 12 měsíců s možností automatického prodlužování vždy o 12 mě-
síců. Abonence je spuštěna do 5 pracovních dnů po přijetí platby na účet ČPS. Podmínkou pro získání 
ABONENCE RT je předložení kopie (scan) platného „Osvědčení RT“ od TIČR.

Abonent RT se zároveň stává (pokud požádá) individuálním členem Českého plynárenského svazu.
(více informací na www.cgoa.cz)

Typ abonence je rozdělen podle typu Osvědčení do celkem 9 skupin (A, B, C, E, F1, F2, F3, F4, G) a každé  
skupině náleží přístup k určitému počtu TPG odpovídajícímu příslušnému zaměření.



RT E	 Zvyšování	a	snižování	tlaku	plynů	 818	Kč

TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení
TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz

TPG 609 03 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bez-
pečnosti a spolehlivosti

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovod-
ních přípojkách + Změna 1

TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
TPG 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
TPG 959 01 Zařízení pro filtraci plynu

RT F1	 	Rozvod	plynů	–	domovní	plynovody	 1	388	Kč

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz 
TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu + Změna 1
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení

TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovod-
ních přípojkách + Změna 1

TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů + 
Změna 1

TPG 920 23 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG 920 24 Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím
TPG 927 05 Kurzy pro svařování a lepení plastů + Změna 1
TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
TPG 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest

RT F2	 Rozvod	plynů	–	průmyslové	plynovody	 1	122	Kč

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz 
TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu + Změna 1
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
TPG 703 01 Průmyslové plynovody + Změna 1
TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení

TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovod-
ních přípojkách + Změna 1

TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů + 
Změna 1

TPG 920 23 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG 920 24 Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím
TPG 927 05 Kurzy pro svařování a lepení plastů + Změna 1
TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
TPG 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest



RT F3	 Rozvod	plynů	–	NTL	a	STL	plynovody	 1	366	Kč

TPG 700 21 Čichačky pro plynovody a přípojky
TPG 700 24 Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu + Změna 1
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně
TPG 702 06 Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony + Změna 1
TPG 702 08 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně
TPG 702 11 Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě
TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství
TPG 902 02 Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu + Změna 1, 2
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovod-
ních přípojkách + Změna 1

TPG 918 01 Odorizace zemního plynu

TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů + 
Změna 1

TPG 920 23 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi

RT F4	 Rozvod	plynů	–	VTL	plynovody	 1	370	Kč

TPG 700 21 Čichačky pro plynovody a přípojky
TPG 700 24 Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

TPG 702 09 Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar 
včetně

TPG 702 11 Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě
TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství
TPG 902 02 Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu + Změna 1, 2
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovod-
ních přípojkách + Změna 1

TPG 918 01 Odorizace zemního plynu

TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů + 
Změna 1

TPG 920 23 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub + Změna 1

RT G	 Spotřeba	plynů	spalováním	 519	Kč

TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
TPG 807 01 Vytápění plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace, provoz
TPG 811 01 Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz

TPG 908 02 Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výko-
nem 50 kW a větším

TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest
TDG 919 01 Revizní kniha plynového zařízení
TPG 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů

Ceny	jsou	uvedeny	vč.	DPH.



* Pokud nemá abonent přístup na ČSN online a má zájem 
o přístup k souvisejícím aktuálním ČSN, bude cena abonen-
ce zvýšena dle aktuálního ceníku ÚNMZ.

 Pokud má abonent sjednán svůj vlastní přístup do ČSN online 
a nechce jej zrušit, nebude mít – do doby než mu skončí jeho 
přístup do ČSN online – k dispozici proklik dle c). 

V případě zájmu kontaktujte: 
hana.jirackova@cgoa.cz

2020/12


