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Tato pravidla určují základní podmínky umísťování, provedení a provozu stacionárních plynojemů na skladování 
plynů v plynné fázi. Tato pravidla se používají i při skladování bioplynu v plynovém hospodářství čistíren 
odpadních vod, ve kterém jsou plynojemy jeho nedílnou součástí. 
 
 
NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ 
 
Tato technická pravidla nahrazují TPG 205 01 schválená dne 21. 3. 2001. 
 
Změny proti předchozím TPG  
 
V rámci revize těchto pravidel bylo provedeno upřesnění některých pojmů v názvosloví, podmínky zátěže 
pohyblivého stropu/pístu suchého plynojemu a jištění pracovního přetlaku v suchém plynojemu. Dále byla 
aktualizována ustanovení o způsobu sledování provozních parametrů v souladu s úrovní současné techniky, 
doplněny podmínky umístění plynojemu v požárně nebezpečném prostoru okolních staveb, upřesněn způsob 
zemnění kovových potrubí vedených po zemi nebo těsně nad zemí a způsob zkoušení plynotěsnosti 

membránového plynojemu. Rovněž byly aktualizovány citované a související právní předpisy a normativní 

dokumenty. 
 
Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne  

 
Tato pravidla platí od  
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TPG 
Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi 
(plynojemy) 

G 205 01 

 
 

1 ROZSAH PLATNOSTI 
 

1.1 Tato technická pravidla (dále jen “pravidla”) stanoví podmínky pro projektování, umístění, provedení, 
provoz včetně vedení dokumentace, kontrolu a údržbu plynojemů. Dále řeší odbornou způsobilost 
zaměstnanců. Pravidla se používají i při skladování bioplynu v plynovém hospodářství čistíren 
odpadních vod, pro které platí TPG 983 02 a ČSN 75 6415. 

 
1.2  Pravidla se nevztahují na podzemní zásobníky plynu a na skladování plynu v kapalném nebo 

rozpuštěném stavu. Pravidla se rovněž nevztahují na skladování vzduchu (vzduchojemy). 
 
1.3  Pro účely těchto pravidel se tlakem plynu rozumí přetlak. 
 
 
2 NÁZVOSLOVÍ 
 
2.1 Bezpečnostní pásmo – prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynojemu (měřeno 

kolmo na jeho obrys), určený k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynojemu 
a k ochraně života, zdraví a majetku osob.  

 
2.2 Havarijní zásobníky pro těsnicí olej u suchých plynojemů – zásobníky těsnicího oleje membrán 

pístu umístěné v horní části plynojemu. 
 
2.3 Membránový (vakový) plynojem – plynojem, ve kterém je plyn jímán mezi základovou deskou a vnitřní 

membránou – vakem (plynová část) a provozní tlak plynu zajišťuje tlak vzduchu mezi vnitřní a vnější 
membránou, nebo takové plynojemy, kde provozní tlak plynu je zajišťován s pomocí pohyblivé vodní 
nebo tuhé zátěže přiléhající na plynový vak nebo je tlak zajištěn pružinovým systémem působícím na 
plynový vak. 

 
2.4 Mokrý plynojem – plynojem, ve kterém je plyn jímán v prostoru pod plovoucím zvonem a provozní 

(pracovní) tlak plynu je dán hmotností zvonu; těsnost plynového prostoru zajišťuje vodní uzávěr (výška 
sloupce vody mezi tělesem zvonu a základovou nádrží). 

 
2.5 Nebezpečný prostor – prostor vymezený bezpečnostním okruhem, ve kterém je nebo může být 

přítomna výbušná plynná atmosféra v takovém množství, že jsou nutná speciální opatření pro 
konstrukci, instalaci a používání zařízení. 

 
2.6 Nevýbušné elektrické zařízení skupiny II – elektrické zařízení pro prostory s výbušnou plynou 

atmosférou jinou než v dolech s výskytem metanu. 
 
2.7 Obsluha plynojemu – pracovní činnost zajišťující bezpečný provoz plynojemu (např. denní kontrola 

stavu plynojemu, manipulace s ovládacími prvky). 
 
2.8 Ochranné pásmo – prostor v bezprostřední blízkosti plynojemu, vymezený vodorovnou vzdáleností od 

půdorysu plynojemu (měřeno kolmo na obrys), určený k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu. 
 
2.9 Plynojem – zařízení určené k jímání plynu a vyrovnávání rozdílu mezi množstvím plynu dodávaným 

a spotřebovaným. 
 
2.10 Prohlídka detailní – prohlídka nevýbušných elektrických zařízení, která zahrnuje stejná hlediska jako 

zběžná prohlídka a navíc zjišťuje vady, např. uvolněné svorky, které jsou viditelné pouze po otevření 
závěru nebo při použití nářadí a zkušebních přístrojů, kde je to nutné. Uvedená činnost odpovídá svým 
obsahem prohlídce, zkoušení a měření podle ČSN 33 2000-6 ed.2. 

 
2.11 Prohlídka vizuální – prohlídka nevýbušných elektrických zařízení, při které se zjišťují vady viditelné 

zrakem bez použití přístupových zařízení a nářadí. Uvedená činnost odpovídá svým obsahem prohlídce 
podle ČSN 33 2000-6 ed.2. 
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2.12 Prohlídka zběžná – prohlídka nevýbušných elektrických zařízení, která zahrnuje tatáž hlediska jako 

vizuální prohlídka, a navíc zjišťuje vady, např. ztracené šrouby, které jsou viditelné pouze při použití 
přístupových zařízení, např. schodů a nástrojů; při zběžné prohlídce se normálně nevyžaduje, aby byl 
závěr otevírán nebo aby zařízení bylo odpojeno od sítě. Uvedená činnost odpovídá svým obsahem 
prohlídce a zkoušení podle ČSN 33 2000-6 ed.2. 

 
2.13 Rychlouzávěry plynu – zařízení sloužící k rychlému odstavení plynojemu z provozu. Obvykle se jedná 

o mechanické uzávěry nebo kapalinové uzávěry se zásobníky kapaliny instalované na přívodním a vý-
stupním potrubí plynojemu. 

 
2.14 Suchý plynojem membránový – plynojem, ve kterém je plyn jímán v kruhové (mnohoúhelníkové) 

nádrži pod pohyblivým stropem a provozní tlak plynu je dán hmotností pohyblivého stropu těsněného 
pružnou membránou vůči obvodovému válci plynojemu.  

 
2.15 Suchý plynojem pístový – plynojem, ve kterém je plyn jímán v kruhové (mnohoúhelníkové) nádrži pod 

pohyblivým pístem a provozní tlak plynu je dán hmotností pohyblivého pístu, těsněného těsnicími lištami 
po obvodu pohyblivého pístu ponořenými do těsnicího oleje. Těsnicí lišty jsou přitlačovány k plášti 
plynojemu pákovým mechanismem se závažím. 

 
2.16 Symbol „X“ – symbol označující zvláštní podmínky pro bezpečné použití elektrického zařízení; 

zpravidla se užívá v certifikátech výrobků. 
 
2.17 Tlakový plynojem – velkokapacitní tlaková nádoba stabilní (podle souboru ČSN 69 0010), kde plyn je 

skladován za stálého geometrického objemu pod zvýšeným tlakem (zpravidla tlakem nad 5 kPa). 
 
2.18 Zóny – viz ČSN EN 60079-10-1 ed.2. 
 
 
3 OBECNĚ 
 
3.1 Technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla 

správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni odvětví 
nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejně 
dostupného dokumentu1), vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací 
a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považo-
vána za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle 1.5 ČSN EN 45020. 

 
3.2 Při všech činnostech souvisejících s projektováním, montáží, provozem a údržbou plynojemů je nutno 

respektovat příslušná ustanovení zvláštních předpisů2). 
 
3.3 Podmínky pro zajištění požární ochrany a požární bezpečnosti při projektování, stavbě a provozu 

zařízení podle 1.1 vyplývají ze zvláštních předpisů a normativních dokumentů3). 
 
3.4  Zpracovávat projektovou dokumentaci (pro vydání stavebního povolení) na plynojemy a jejich zařízení 

mohou oprávněné osoby, které získaly autorizaci4) v oboru. 
 

3.5  Provádět činnosti na vyhrazených technických zařízeních mohou právnické nebo podnikající fyzické 
osoby, které mají k této činnosti příslušné oprávnění, a to odborně způsobilými fyzickými osobami5). 

 
3.6  Klasifikace nebezpečných prostorů, navrhování a provoz elektrických zařízení se provádí podle 

ČSN EN 60079-10-1 ed.2 a ČSN EN 60079-14 ed.4. 
 
3.7 Pro označování potrubí podle provozní tekutiny platí ČSN 13 0072, pro označování plynovodů a přípojek 

uložených v zemi platí TPG 700 24, pro značení části potrubí platí ČSN EN 13480-4 a pro označování 
nebezpečných prostorů platí ČSN EN 60079‑10-1 ed.2. 

 

 
1) Schválení se oznamuje na www.cgoa.cz 
2) Např. zákon č.262/2006 Sb., vyhláška č. 50/1978 Sb., vyhláška č. 48/1982 Sb. a vyhláška č. 73/2010 Sb.  
3) Zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 23/2008 Sb., vyhláška 

č. 268/2009 Sb., ČSN 65 0201, ČSN 73 0804 a související normy, TPG 905 01.  

4) Zákon č. 360/1992 Sb. 
5) Vyhláška č. 50/1978 Sb., vyhláška č. 85/1978 Sb., vyhláška č. 18/1979 Sb., vyhláška č. 19/1979 Sb., vyhláška 

č. 21/1979 Sb.,  vyhláška č. 73/2010 Sb.  

http://www.cgoa.cz/
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3.8  Pro protikorozní ochranu úložných zařízení platí ČSN 03 8350, TPG 920 21, TPG 920 22 a TPG 905 01. 

 
 
4 TECHNICKÉ POŽADAVKY 

 
4.1 Obecně 

 
4.1.1  Používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. 

Splnění těchto požadavků musí být prokázáno6). 
 

4.1.2 Pro použití materiálu, výrobků a technologií, které nejsou obsaženy v technických normách a předpi-
sech, se zpracovávají doplňující technické specifikace7), doložené technickým zdůvodněním, případně 
posudkem uznávané výzkumné, vědecké nebo inspekční organizace. 

 
4.1.3 Použití materiálu vyrobeného a označeného podle zahraničních norem je dovoleno, pokud je pro daný 

účel přípustný. Takový materiál je možno použít při splnění podmínek uvedených v 4.1.4 (bez zpracování 
technických specifikací), respektive 4.1.2 (při zpracování technických specifikací). 

 
4.1.4 Zpracování technických specifikací uvedených ve 4.1.3 není nutno provádět, pokud bylo 

specializovaným pracovištěm (výrobce potrubí, akreditovaná zkušebna apod.) posouzeno, že jde 
o materiál plně srovnatelný s materiálem uvedeným v ČSN, a to po stránce: 
– chemického složení; 
– fyzikálně‑chemických a mechanických (normami zaručených) vlastností; 
– případně struktury nebo korozní odolnosti. 

 
Podmínkou je, aby rozsah a druh prověřovacích zkoušek odpovídal rozsahu a druhu zkoušek u porovna-
telného materiálu. 

 
4.1.5  Materiály pro výrobu tlakových zařízení a jejich součástí se volí podle: 

– výpočtového tlaku; 
– nejnižší pracovní a nejvyšší výpočtové teploty; 
– konstrukčního řešení; 
– chemického složení a charakteru pracovní látky (korozní agresivita, výbušnost, jedovatost atd.); 
– fyzikálně‑chemických a mechanických vlastností materiálu (mez pevnosti při tečení v tahu, modul 

pružnosti v tahu, střední izobarický součinitel délkové roztažnosti atd.); 
–  způsobu výroby; 

–  jiných požadavků, např. na provoz, umístění. 
 
4.1.6  Na svařované části potrubí lze použít takový základní materiál, který je vhodný ke svařování ve smyslu 

ČSN 05 1309. Materiálové vlastnosti jsou jedním z určujících prvků pro zpracování postupu svařování 
a rozsahu kontroly podle ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609-1 a ČSN EN ISO 15614-1.  

 
4.1.7 Přídavný materiál pro svařování se volí podle materiálových listů základního materiálu, případně podle 

jiné normativní dokumentace. Přídavný materiál musí být klasifikován pro svařování tlakových zařízení 
a opatřen dokumentem kontroly s normalizačním označením nejméně 2.2 podle ČSN EN 10204. Použití 
přídavného materiálu vyrobeného podle zahraničních norem se řídí podmínkami stanovenými pro 
základní materiál ve 4.1.3. 

 
4.1.8 Používané materiály musí být tepelně zpracovány podle požadavků ČSN EN 13480-2. Pro pružné části 

membránových (vakových) plynojemů, těsnění části plynojemů apod. je nutno použít materiálů zaručují-
cích těsnost a dlouhodobou stálost jak vůči působení plynu, tak i vůči působení povětrnosti a okolních 
vlivů. Vlastnosti materiálu nutno doložit prohlášením výrobce a výsledky požadovaných zkoušek prove-
dených akreditovanou zkušebnou. 

 
4.1.9 Požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu, přejímku a dodávku potrubí stanoví ČSN EN ISO 3183. 

Potrubí se zařazuje do kategorií podle ČSN EN 13480-1. 
 
 

 
6) Za prokázání požadavků se považuje např. posouzení shody a vydání prohlášení o shodě podle zákona 

č. 22/1997 Sb., certifikace ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17000 a případně také u nestanovených výrobků komplexní 
posouzení vhodnosti pro použití v plynárenství. 

7)  ČSN EN 45020. 
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4.1.10 Základní požadavky pro navrhování potrubí, potrubních částí a jeho uložení stanoví ČSN EN 13480-5, 

ČSN EN 1594, ČSN EN 12007‑1 až 4, ČSN EN 15001-1 a TPG 702 04. 
 
4.1.11  Základní požadavky na příslušenství potrubí, zejména na tlakoměry, pojistné ventily a jiná pojistná 

zařízení, výfukové trubky, odvodnění a teploměry, stanoví ČSN EN 13480-5. 
 
4.1.12  Pevnostní výpočet tlakových částí, včetně přírubových spojů a volby těsnění, se provádí podle ČSN EN 

13480-3, popř. podle souboru ČSN 69 0010. Při výpočtu je nutno uvažovat všechna přídavná namáhání, 
která se mohou v průběhu zkoušek a provozu vyskytnout. Dovolené namáhání se určuje pouze z meze 
kluzu oceli se součinitelem bezpečnosti s = 1,5. 

 
4.1.13  Provozní teploty pro jednotlivá zařízení plynojemů se uvažují v tomto rozsahu: 

a)  +5 °C až +50 °C podzemní provedení; 
b) ‑20 °C až +50 °C nadzemní (venkovní) provedení; 
c) ‑20 °C až +50 °C regulační a odpouštěcí armatury. 

 
Teploty okolí se uvažují v rozsahu ‑20 °C až +50 °C. Volba materiálu pro provozní teploty se provádí 
podle ČSN EN 13480-2 a souboru ČSN 69 0010. 

 
4.1.14 U všech elektrických a elektronických přístrojů, zařízení a systémů musí být zajištěna elektromagnetická 

kompatibilita (EMC) ve smyslu nařízení vlády č. 117/2016 Sb. U zařízení je nutno věnovat zvláštní 
pozornost především ochraně proti přepětím, výbojům blesku, vyrovnání zemních potenciálů apod. 

 
4.1.15  Plynojemy musí být vybaveny tak, aby se daly odpojit od plynovodní sítě v době co nejkratší. 
 
4.1.15.1  Nízkotlaká plynová potrubí, připojená na plynojem, musí být vybavena mechanickými uzávěry ručně 

ovladatelnými a kapalinovými uzávěry se zásobníkem kapaliny, jehož obsah musí být nejméně 
1,5násobkem obsahu kapalinových uzávěrů. U mokrých plynojemů nemusí být instalován zásobník 
vody, pokud mohou být uzávěry v případě potřeby zavodněny z jiného zdroje, u něhož je zaručen stálý 
příkon i tlak vody. Všechna tato zařízení musí být chráněna proti zamrznutí. 

 
Poznámka: Toto řešení může být nahrazeno řešením uvedeným ve 4.1.15.2. 

 
4.1.15.2 Středotlaká a vysokotlaká potrubí, připojená na plynojem, musí být vybavena mechanickými uzávěry 

ručně ovladatelnými. Doporučuje se používat přednostně uzávěry s automatickým pohonem. Mezi 
uzávěry ručně ovladatelné a uzávěry s automatickým pohonem musí být vloženy odvětrávací mezikusy. 

 
4.1.15.3 Všechny uzávěry, případně i regulační zařízení, musí být přístupné a ovladatelné z povrchu terénu nebo 

z bezpečně přístupné konstrukce. 
 
4.1.15.4 Zásobníky kapalinových uzávěrů a uzávěry mohou být ovládány místně nebo dálkově, nejlépe z místa 

trvalé obsluhy, umístěného mimo nebezpečný prostor plynojemu. 
 
4.1.15.5 Každý plynojem musí být vybaven ukazatelem obsahu plynu umístěným na viditelném místě. Na 

ukazateli musí být vyznačena nejvyšší a nejnižší dovolená hranice jeho obsahu. Doporučuje se zřídit 
dálkový přenos stavu naplnění plynojemu do stanoviště trvalé obsluhy. 

 
4.1.15.6 Pokud je plyn z plynojemu odsáván, musí použité zařízení při dosažení stanovené hranice tlaku 

odsávání přerušit. 
 
4.2 Mokré plynojemy 
 
4.2.1  Konstrukce vodního uzávěru (nádrže) plynojemu musí být navržena tak, aby zaručovala vodotěsnost. 

Tato konstrukce se nesmí deformovat ani při nežádoucí změně hladiny vody v nádrži.  
 
4.2.2 Vodní uzávěr plynojemu musí být vybaven zařízením pro stálou kontrolu teploty vody ve vodním 

uzávěru. Doporučuje se použít zabudovaný teploměr s dálkovou signalizací, popř. registrací. Teplota 
vody se měří na závětrné straně u dna nádrže. 

 
4.2.3 Zařízení pro vytápění plynojemu má být provedeno tak, aby bylo zaručeno stejnoměrné vytápění nádrží 

a žlábků. Teplota vody ve vodním uzávěru plynojemu smí poklesnout na +3 °C a v teleskopech na 
+5 °C. 

 



 
TPG 205 01 – konečný návrh 8. 4. 2021 

  9  Platnost od  

 
 
4.2.3.1  Při vytápění plynojemů parou musí mít celé topné zařízení dostatečný spád, aby kondenzáty 

nezabraňovaly proudění páry. Trubky pro přívod páry do žlábků musí být umístěny tak, aby nenastalo 
odsávání vody ze žlábků. Na konci přívodních parních trubek musí být přivzdušňovací hrdlo. 

 
4.2.3.2 Při vytápění plynojemů teplou vodou musí být upraven na žlábcích zvonu a teleskopů řádný odtok vody 

do nádrže plynojemu tak, aby voda nepřetékala po plášti a nezamrzla. 
 
4.2.3.3  Každý systém vytápění musí v případě jeho odstávky umožňovat řádné odvodnění. 
 
4.2.4 Vodní uzávěr plynojemu musí být vybaven přívodem vody pro její doplňování, vypouštěcím zařízením 

a přelivem (přepadem). Přeliv vodního uzávěru musí být navržen tak, aby vytékající voda nepodmáčela 
základy plynojemu. 

 
4.2.5 Zvon plynojemu musí být vybaven ukazatelem jeho polohy (obsahu) dobře viditelným z prostoru před 

plynojemem tak, aby obsluha mohla ihned a spolehlivě odečíst polohu zvonu. Nejnižší a nejvyšší 
pracovní polohy zvonu musí být vyznačeny nápadně viditelným způsobem, vybaveny signalizací 
a zabezpečeny podle 4.2.6. 

 
4.2.6 Poloha zvonu plynojemu je samočinně snímána a opticky a akusticky signalizována. Signalizace poloh 

se přenáší do velínu nebo jiného prostoru s trvalou obsluhou. Snímací a signalizační zařízení zajišťuje 
při určených polohách zvonu zejména tyto funkce: 
– při nevyšší poloze zvonu se samočinně uzavře dodávka plynu do plynojemu (např. vypnou se 

dmychadla, kompresory, uzavře se šoupátko s elektropohonem); 
– při dosažení nejnižší polohy zvonu se samočinně uzavřou uzávěry na odběru plynu v plynovodu. 

Znovuotevření je možné jen po odstranění příčin tohoto stavu. 
– při poklesu zvonu do polohy 300 až 200 mm nad nejnižší polohu zvonu (dosedací stoličky) se 

uvede v činnost signalizace. 
 
4.2.7 Zvon plynojemu musí být vybaven odpouštěcím a vzorkovacím zařízením, průlezem a kapalinovou 

pojistkou nastavenou na tlak, který z bezpečnostních důvodů aktivuje funkci pojistky v předstihu před 
funkcí vodního uzávěru plynu. V případě, že to funkce pojistky vyžaduje, je plněna nemrznoucí směsí. 

 
4.2.8 Hloubku žlábků a výšku přepadů je nutno volit tak, aby při nejvyšším tlaku plynu v plynojemu byla ve 

žlábcích a přepadech ještě zajišťovací výška vody 150 mm, aby se tak zabránilo unikání plynu při 
náhodném zvýšení tlaku. 

 
4.2.9 Při plnění plynojemu nesmí ze žlábků ucházet žádný plyn. Přebytečná voda (dešťová nebo kondenzát 

topné páry) musí odtékat tak, aby se nevytvořil led na stěnách plynojemu. 
 
4.2.10 Na výstupním i vstupním potrubí plynojemu musí být osazen ukazovací manometr takového rozsahu, 

aby spolehlivě ukazoval tlak v celém provozním režimu plynojemu. 
 
4.2.11  V manipulační komoře (strojovně) plynojemu se osazuje měřicí zařízení pro měření množství, 

 popř. i kvality odebíraného nebo vyrobeného plynu. 
 
4.2.12  Přístup na ochozové lávky a plošiny se provádí výhradně schody. 
 
4.2.13 Lávky a ochozy musí být trvale volné. Rovněž k místům, která se musí kontrolovat a mazat, musí být 

zajištěn bezpečný přístup. 
 
4.3 Suché plynojemy (membránové a pístové) 
 
4.3.1  Zatížení pohyblivého stropu/pístu suchého plynojemu, je nutno výrobcem upravit tak, aby hodnoty 

pracovního tlaku odpovídaly jeho projektované hodnotě:  
a) pro suché plynojemy membránové obvykle v rozmezí 1,2 až 2,5 kPa   

b) pro suché plynojemy pístové obvykle v rozmezí 2,8 až 3,2 kPa. 

 
4.3.2 Zatěžovací závaží na pohyblivém stropu/pístu suchého plynojemu musí být řádně zajištěna proti 

posunutí a musí být umístěna tak, aby plocha pohyblivého stropu/pístu byla ve všech částech přístupná. 
 
4.3.3 Suchý plynojem pístový musí být vybaven vnějším a vnitřním výtahem. Strojovny těchto výtahů musí 

být umístěny mimo vnitřní prostory suchého plynojemu. Vnitřní košový výtah na pohyblivý píst musí být 
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zřízen v každém suchém plynojemu pístovém. Výtah na pohyblivý píst musí být zavěšen nejméně na 
dvou lanech. Lana musí být stejnoměrně zatížena a nosnost každého lana musí být spočítána na plné 
zatížení koše. 

 
4.3.4  Rychlost košového výtahu s elektrickým pohonem je dána výrobcem košového výtahu a nesmí překročit 

0,3 m.s-1. Výtah musí být opatřen nouzovým ručním pohonem. 
 
4.3.5 Pohyblivý strop suchého plynojemu membránového smí být jednostranně zatížen zátěží nejvýše podle 

technických podmínek výrobce nebo dodavatele. Při vyšším zatížení je nutno zajistit na pohyblivém 
stropu protizávaží. 

 
Pohyblivý píst suchého plynojemu pístového smí být jednostranně a krátkodobě zatížen, např. při prová-
děné servisní činnosti a údržbě, zátěží, která neovlivní jeho náklon nad přípustnou mez a dále podle 
technických podmínek výrobce nebo dodavatele. Při vyšším zatížení, kdy dojde k překročení náklonu 
pístu nad přípustnou mez je nutno zajistit na pohyblivém pístu k jeho vyrovnání přídavné protizávaží. 

 
4.3.6 Symetrické vedení pohyblivého pístu vůči plášti suchého plynojemu pístového musí být zajištěno 

soustavou seřiditelných vodicích prvků. Poloha pohyblivého pístu je signalizována dobře viditelným 
ukazatelem polohy a dálkovou signalizací. 

 
4.3.7  Zajištění dolní polohy pohyblivého pístu je obdobné jako u mokrého plynojemu. 
 
4.3.8 Horní poloha pohyblivého stropu/pístu musí být zabezpečena proti havárii mechanickým zařízením. Při 

překročení této polohy se automaticky otevírá bezpečnostní mechanická pojistka a plyn se ze suchého 
plynojemu vypouští. Při poklesu pohyblivého stropu/pístu se pojistka samočinně uzavře. 

 
4.3.9  Suchý plynojem musí být vybaven vzorkovací a odvzdušňovací armaturou. 
 
4.3.10 Pracovní přetlak v suchém plynojemu musí být jištěn kapalinovou pojistkou nastavenou na bezpeč-

nostní přetlak a podtlak podle projektové dokumentace. 
 
4.3.11 Z nejnižšího místa dna suchého plynojemu je nutno odvádět kondenzát vodních par, pokud je plyn 

obsahuje. 
 
4.3.12 Poloha pohyblivého stropu/pístu musí být automaticky snímána s autonomním přenosem dat do místa 

trvalé obsluhy. Je‑li suchý plynojem umístěn mimo areál provozovatele, musí být též umožněno spojení 
do místa trvalé obsluhy.  

 
4.3.13  Rychlovýpustě slouží k rychlému vypuštění plynu ze suchého plynojemu. Nesmí být používány 

k odfukování přebytků plynu. 
 
4.3.14 Uzávěry na připojeném plynovém potrubí k suchému plynojemu musí být snadno přístupné a prostory 

s umístěním, pokud jsou uzavřené, musí být účinně větrány. 
 
4.3.15  Čerpání oleje do žlábků na suchém plynojemu se řídí samočinně pracujícím plovákovým spínacím 

zařízením. Zapojení motorů čerpadel je provedeno tak, že vždy jedno z obou čerpadel skupiny je 
v provozu, druhé je náhradní a spouští se samočinně plovákovým spínacím zařízením, když selže činné 
čerpadlo. V prostoru motorů čerpadel musí být elektrický přepínač, kterým lze ručně nastavovat obě 
čerpadla ze skupiny a tím určovat, které je provozní a které záložní. Informace o provozním stavu čer-
padel (chod, klid, porucha) musí být zaznamenávány a to včetně záznamu o provozních motohodinách. 

 
4.3.16  Veškeré pohyblivé části (kladky, výtah) v prostoru nad pohyblivým stropem/pístem musí být bezpečně 

zajištěny proti případnému jiskření (např. volbou materiálu). 
 
4.3.17  Prostor nad pohyblivým stropem/pístem musí být trvale větrán. 
 
4.3.18 K ohřívání těsnicího oleje musí být suchý plynojem opatřen vnějším a vnitřním okružním topením na 

horkou vodu nebo páru. 
 
4.3.19  Pro případ výpadku dodávky elektrického proudu je nutné vybudovat rezervní pohonné zařízení na 

čerpání oleje do žlábků pohyblivého pístu, aby byl zajištěn provoz suchého plynojemu i za této situace. 
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4.4 Membránové (vakové) plynojemy 
 
4.4.1 Ventilátor pro dopravu vzduchu do vzduchového meziprostoru membránového (vakového) plynojemu 

musí být dimenzován tak, aby i při největším odběru plynu dopravil dostatečné množství vzduchu do 
vzduchového meziprostoru. Tím udržuje stálý provozní tlak plynu a stabilitu vnější membrány. 

 
4.4.2 Na vnější membráně u výdechu plynojemu musí být osazena vzorkovací armatura pro kontrolní odběr 

vzorků vzduchu ze vzduchového meziprostoru membránového (vakového) plynojemu. 
 
4.4.3 Proti zvyšování tlaku plynu ve vnitřním (plynovém) prostoru se na plynovém potrubí zařazuje kapalinová 

pojistka, která při překročení povoleného tlaku plynu nad stanovenou hranici musí uvolnit přebytečné 
množství plynu do okolí. 

 
4.4.4 Z nejnižšího místa základové desky membránového (vakového) plynojemu musí být možnost odvádět 

kondenzát vodních par, pokud jsou v plynu obsaženy. 
 
4.4.5  Konstrukce pohyblivých zátěží musí působit symetricky, aby byl zajištěn hladký chod membrán. 
 
4.5 Tlakové plynojemy 
 
4.5.1 Konstrukce plynojemu je buď kulová, nebo válcová s vypouklými dny a musí být doložena výpočtem 

tlakových nádob a statickým výpočtem uložení. 
 
4.5.2  Výstroj plynojemu je obdobná jako u tlakových průlezných nádob. 
 
4.5.3  Pokud jsou ve výstroji plynojemu pojistné ventily plynojemu, musí být trvale a bezpečně přístupné pro 

zkoušení a opravy. 
 
4.5.4 Před pojistnými ventily musí být osazeny uzavírací armatury, které jsou za provozu zajištěny plombou 

v otevřené poloze. V případě, že konstrukce pojistného ventilu umožňuje během provozu pojistný ventil 
vyměnit, pak se uzavírací armatury před pojistné ventily neinstalují. 

 
4.5.5 Plynojemy musí být chráněny protikorozním nátěrem nepohlcujícím tepelnou energii (např. stříbrný 

nebo světle šedý odstín). 
 
4.6 Umístění plynojemů a jejich bezpečnostní pásma 
 
4.6.1  Při volbě umístění plynojemů musí být zohledněn inženýrsko‑geologický průzkum. 
 
4.6.2  Pro plyny uvedené v zákonu č. 458/2000 Sb. jsou bezpečnostní pásma pro: 

– plynojemy do 100 m
3 30 m; 

– plynojemy nad 100 m3 50 m. 
 
4.7 Nebezpečné prostory 
 
4.7.1  Plynojemy jako plynárenská zařízení podle zákona č. 458/2000 Sb. mají ochranné pásmo 4 m. 
 
4.7.2  Určování nebezpečných prostorů z hlediska plynových zařízení 
 
4.7.2.1 K zajištění bezpečnosti provozu musí být kolem plynojemu stanoven bezpečnostní okruh, který 

vymezuje nebezpečný prostor. Jeho velikost se stanovuje podle typu a objemu plynojemu s přihlédnutím 
k vlastnostem plynu. Způsob vyznačení bezpečnostního okruhu určí provozovatel. 

 
4.7.2.2 V nebezpečném prostoru nesmí být lesní porost ani suchá tráva a nesmí být nic skladováno. U plynů 

těžších než vzduch se nezřizují vstupy do podzemních prostor, šachtic, do kanalizace apod. V případě, 
že zřízení těchto vstupů je z provozních důvodů nezbytné, musí být bezpečnost plynojemu zajištěna 
vhodnými technicko-organizačními opatřeními (např. indikátory ovzduší, ventilací). 

 
4.7.2.3 U hořlavých plynů musí být po obvodu bezpečnostního okruhu viditelně vyznačen zákaz použití 

otevřeného ohně. Výjimečné práce s ohněm, např. svařování při opravách v nebezpečném prostoru, 
se povolují pouze na písemný příkaz odpovědného zaměstnance, oprávněného k vydání příkazu a za 
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stálého dozoru pověřeného zaměstnance. Pro svařování v nebezpečném prostoru platí zvláštní 
předpis8). 

 
4.7.2.4  Ke stanovení bezpečnostního okruhu je možné využít následujících vzdáleností od obvodu plynojemu: 

–  u mokrých plynojemů do obsahu 5 000 m3 nejméně 6,5 m; 
–  u mokrých plynojemů nad obsah 5 000 m3 nejméně 10 m; 
–  u suchých plynojemů bez ohledu na obsah nejméně 10 m; 
–  u membránových (vakových) plynojemů nejméně 6,5 m; 
–  u tlakových plynojemů  nejméně 6,5 m. 
 
Požárně nebezpečný prostor podle ČSN 73 0804 se od plynojemů nestanovuje. Stavba plynojemu může 
být umístěna v požárně nebezpečném prostoru okolních staveb za podmínek uvedených 
v ČSN 73 0804. 
 

4.7.3  Určování nebezpečných prostorů z hlediska elektrických zařízení 
 
4.7.3.1 Pro správný výběr a instalaci elektrických zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů 

a par se určí nebezpečné prostory podle základních kritérií, která jsou uvedena v ČSN EN 60079‑10-1 
ed.2. 

 
4.7.3.2 Určování nebezpečných prostorů má být prováděno pracovníky, kteří mají znalosti o vlastnostech 

hořlavých látek, výrobních postupech a zařízeních a má být konzultováno podle situace s bezpeč-
nostními techniky, elektrotechniky a dalším technickým personálem. 

 
Podle pravděpodobnosti přítomnosti výbušné plynné atmosféry se nebezpečné prostory rozdělí do tří 
zón (zóna 0, 1, 2). 

 
Za účelem stanovení typu a rozsahu zóny se musí identifikovat základní faktory, které je nutno brát 
v úvahu a které ovlivňují typ a rozsah zón, a to zejména: 
–  vlastnosti plynu, které jsou důležité pro určování zón, tj. relativní hustota, bod vzplanutí, teplota 

vznícení, teplotní třída, skupina plynu včetně dolní meze výbušnosti (pro daný objem úniku bude 
rozsah zóny tím větší, čím je nižší dolní mez výbušnosti); 

– zdroj úniku plynu; 
– stupeň úniku plynu (trvalý, primární, sekundární); 

– rychlost úniku plynu; 

– typ, stupeň a spolehlivost větrání. 

 
4.7.3.3 Určení zón a jakékoliv jejich následné úpravy musí být uvedeny v dokumentaci. Ve výkresech musí být 

zobrazen jak typ, tak i rozsah zón, teplota vznícení, teplotní třída a skupina plynů. Dokumentace má 
rovněž obsahovat místa a popis možných zdrojů úniků. Při stanovení míst se zohlední vliv prostředí 
určený provozovatelem zařízení. 

 
4.7.4  Elektrická instalace v nebezpečných prostorech 
 
4.7.4.1 Elektrická zařízení a instalace v nebezpečných prostorech (viz 4.7.3) musí být navrženy tak, aby byly 

vhodné pro provoz v těchto prostorech. Elektrická zařízení a instalace musí svým provedením splňovat 
požadavky ČSN EN 60079‑14 ed.4 a musí být rovněž vybrána a instalována tak, aby byla chráněna 

proti vnějším vlivům určených podle ČSN 33 2000‑1 ed.2, které mohou nepříznivě působit na ochranu 
proti výbuchu. 

 
4.7.4.2 Zařízení a ochranné systémy, určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí splňovat 

technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 116/2016 Sb.  
 
4.7.4.3 Požadavky na provedení sítí TN, TT, IT 
  

TN sítě – pokud je použita TN napájecí síť, musí být v nebezpečném prostoru použita síť typu TN‑S 
(s odděleným středním a ochranným vodičem PE), tj. střední a ochranný vodič nesmí být spolu spojeny 
nebo sloučeny v jednom vodiči v nebezpečném prostoru. V každém bodě přechodu z TN‑C na TN‑S 
musí být ochranný vodič propojen se systémem pospojování v prostoru bez nebezpečí výbuchu. 
 
 

 
8) Vyhláška č. 87/2000 Sb. 
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TT sítě – pokud je v zóně 1 použita TT napájecí síť (samostatné uzemnění pro napájecí síť a přístupné 
neživé vodivé části), musí být chráněna proudovým chráničem. 
 
IT sítě – pokud je použita IT napájecí síť (střed izolován od země nebo uzemněn přes impedanci), musí 

být použito zařízení pro hlídání izolace, které signalizuje první zemní spojení. 
 
4.7.4.4  Požadavky na provedení sítě s malým bezpečným napětím SELV a PELV 

 
Síť s malým bezpečným napětím SELV musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000‑4‑41 ed.3. Živé části 
obvodů nesmí být spojeny se zemí nebo živými vodiči nebo ochrannými vodiči, které jsou částmi jiných 
obvodů. 
 
Síť s malým bezpečným napětím PELV musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000‑4‑41 ed.3 a obvody 
mohou být uzemněné nebo neuzemněné. Pokud je obvod uzemněn, musí být uzemnění obvodu a 
všechny přístupné neživé části propojeny na společný systém ochranného pospojování. Pokud není 
obvod uzemněn, může být kterákoliv přístupná neživá část uzemněna (např. pro elektromagnetickou 
kompatibilitu) nebo ponechána neuzemněna. 

 
4.7.4.5  Hlavní ochranné svorky nebo přípojnice 
 

Elektrické zařízení musí mít ochrannou svorku nebo přípojnici, se kterou musí být spojeny tyto vodiče: 
– uzemňovací přívody; 
– ochranné vodiče; 
– vodiče hlavního pospojování; 
– uzemňovací přívody pracovního uzemnění, pokud se vyžadují. 

 
Na přístupném místě musí být umístěny spojky, ve kterých je možno uzemňovací přívody odpojit. Tyto 
spojky je možno vhodně spojit s hlavní ochrannou svorkou nebo přípojnicí, aby se tak umožnilo měření 
odporu uzemnění. Taková spojka musí být odpojitelná pouze za pomocí nástroje, musí být mechanicky 
pevná a musí umožňovat údržbu elektrického spoje. 

 
4.7.4.6  Katodicky chráněné kovové části 
 

Katodicky chráněné kovové části umístěné v nebezpečném prostoru jsou považovány za živé vnější 
vodivé části, které jsou potenciálně nebezpečné (zvláště, pokud je použito metody vnějšího zdroje – 
aktivní ochrana) bez ohledu na jejich nízký záporný potenciál. Pro zónu 0 nesmí být pro tyto kovové 
části použita katodická ochrana, pokud pro takovéto použití není speciálně navržena. 

 
Izolační části nutné pro katodickou ochranu, např. izolační části v potrubí a tratích, se umísťují mimo 
prostor s nebezpečím výbuchu. 

 
Zásady pro provoz, údržbu a revize jsou uvedeny v ČSN 03 8373. Zásady pro měření jsou uvedeny 
v ČSN EN 13509. 

 
4.7.4.7  Nouzové bezpečnostní vypínání a elektrické odpojení 
 
4.7.4.7.1 Nouzové vypínání 

 
Pro případy nouze musí být pro elektrická zařízení související s provozem plynojemu instalováno 
nouzové vypínání. Za tímto účelem musí být na místě nebo místech mimo nebezpečný prostor (viz 
4.7.3) jeden nebo několik prostředků pro vypnutí napájení elektrického zařízení. 
 
Elektrické zařízení, které musí pokračovat v provozu pro zabránění vzniku dodatečného nebezpečí, 
nesmí být zapojeno do obvodu nouzového vypínání; toto zařízení musí být zapojeno do samostatného 
obvodu. 
 
Přístroje nouzového vypínání musí být schopné vypnout proud při plném zatížení příslušných částí 
instalace. Jističe, stykače apod., které jsou ovládány dálkově, musí vypínat při ztrátě napětí na cívkách 
nebo musí být použito jiného způsobu, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení. 
 
Ovládací prvky (rukojeti, tlačítka apod.) přístrojů nouzového vypínání musí být zřetelně označeny, 
přednostně červenou barvou se žlutým pozadím, musí být snadno přístupné, musí být na místech, kde 
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může vzniknout nebezpečí, a pokud je to účelné, i na kterémkoliv vzdálenějším místě, ze kterého může 
být nebezpečí zabráněno. 
 
Uvolnění ovládacího prvku přístroje nouzového vypínání nesmí způsobit uvedení příslušné části 
instalace pod napětí. Ovládací prvky přístrojů nouzového vypínání musí být s aretací vypnuté polohy. 
Vidlice a zásuvky nelze použít k nouzovému vypínání. 

 
4.7.4.7.2 Elektrické odpojení 

 
Pro umožnění bezpečného provádění prací na elektrickém zařízení plynojemů musí být každý obvod 
nebo skupina obvodů vybaveny vhodnými odpojovacími prostředky (např. odpojovači, odpínači, vidli-
cemi a zásuvkami, pojistkovými vložkami, spojkami a propojkami). 
 
U všech přístrojů sloužících k odpojování musí být v těsné blízkosti umístěn trvanlivý štítek umožňující 
rychlou identifikaci obvodu nebo skupiny obvodů, které jsou jim ovládány. U odpojovacích přístrojů 
určených pro odpojování bez zátěže musí být provedeno opatření, aby se zabránilo odpojení z ned-
balosti nebo neoprávněnému odpojení. 

 
Polovodičové přístroje se jako odpojovací přístroje nesmějí používat. 
 

4.7.4.8  Pospojování (uvedení na stejný potenciál) 
 

Pro instalace v nebezpečném prostoru (viz 4.7.3) se vyžaduje pospojování. Pro sítě TN, TT a IT musí 
být všechny přístupné a vnější neživé vodivé části propojeny se systémem pospojování. Systém 
pospojování musí zahrnout ochranné vodiče, kovová potrubní vedení, kovové pláště kabelů, kovový 
drátový pancíř a kovové části staveb, avšak nesmí zahrnovat střední vodiče. Propojení má být zajištěno 
proti samouvolnění. 

 
Přístupné neživé vodivé části nemusí být samostatně připojeny k systému pospojování, pokud jsou 
pevně uchyceny a kovově propojeny s konstrukčními částmi nebo potrubím, které je připojeno na 
systém pospojování. Vnější vodivé části, které nejsou součástí konstrukce nebo elektrické instalace, 
nemusí být propojeny na systém pospojování, pokud neexistuje nebezpečí přenosu potenciálu, např. 
rámy dveří nebo oken. 

 
Další obecné požadavky jsou uvedeny v ČSN 33 2000‑4‑41 ed.3. 
 
Kovové závěry jiskrově bezpečných zařízení nemusí být propojeny se systémem pospojování, pokud to 
není požadováno v dokumentaci tohoto zařízení. Instalace s katodickou ochranou nemají být spojovány 
se systémem pospojování, pokud tento systém není navržen speciálně pro tento účel 
 

4.7.5  Ochrana proti blesku 
 
4.7.5.1  Obecně 
 

Ochrana proti blesku musí být navržena, provozována a udržována podle ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed. 2. 
Uzemňování hromosvodu se provádí podle ČSN 33 2000‑5‑54 ed.3. Velké kovové předměty 
v nebezpečném prostoru uvnitř budov se musí mezi sebou pospojovat a uzemnit; pro jejich spojení 
s hromosvodem platí ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed. 2. 
 

4.7.5.2  Plynojemy 
 
V případě, že suché plynojemy nemají ocelovou střechu, musí se střecha opatřit jímacím zařízením 
uspořádaným tak, aby žádný bod střechy od něho nebyl vzdálen více než 5 m, nebo aby poskytovalo 
objektu potřebný ochranný prostor podle ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed. 2. Ostatní plynojemy nemusí být 
opatřeny strojeným jímacím zařízením. 
 
Plynojemy a jejich kovové konstrukce nemusí být opatřeny strojenými svody. Ocelová konstrukce se 
pouze uzemní u spodu pláště. V případech, kdy jsou opatřeny strojeným jímacím zařízením, musí se 
jímací zařízení propojit s kovovou konstrukcí pláště. 
 
Plynojemy se uzemní u spodu pláště každých 10 m (i započatých) půdorysu obvodu. 
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4.7.5.3  Odvětrávací potrubí 

 
U odvětrávacích potrubí, z nichž může výbušná směs vycházet trvale a která proto musí být chráněna 
trvale namontovanými kapilárními neprůbojnými pojistkami, se zřizuje takové jímací zařízení (např. 
tyčový jímač), aby otvor odvětrávacího zařízení byl uvnitř ochranného prostoru vytvořeného jímacím 
zařízením podle ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed. 2. 
 
Odvětrávací potrubí, z nichž může trvale vycházet směs s koncentrací nejvýše 50 % dolní meze 
výbušnosti, se pouze uzemní. Pokud jsou odvětrávací potrubí umístěna na střeše a jsou kovová, spojí 
se nejkratší cestou s hromosvodem. Nevodivé odvětrávací komínky se opatří pomocným jímačem. 

 
4.7.5.4  Odvzdušňovací potrubí 
 

U odvzdušňovacích potrubí, z nichž může výbušná směs vycházet jen za neobvyklých provozních 
podmínek a u nichž z různých důvodů není namontována trvale neprůbojná pojistka nebo se odstraňuje 
v zimním období, nebo u odvzdušňovacích potrubí, u nichž je zaručeno, že odcházející směs bude 
trvale zředěna pod dolní mez výbušnosti, se zřizuje jímací zařízení podle prvního odstavce 4.7.5.3 
 
U odvzdušňovacích potrubí, u kterých neprůbojná pojistka zůstává trvale namontována, se zřizuje podle 
ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed. 2 tyčový jímač jen v případech, kdy pojistka není uvnitř ochranného prostoru 
jiného jímacího zařízení. 
 

4.7.5.5  Kovová potrubí s hořlavými plyny 
 

Nadzemní potrubí s hořlavými plyny se musí chránit před následky přímého zásahu blesku. Kovová 
potrubí se uzemní alespoň po každých 100 m, přičemž poslední uzemnění před vstupem do objektu 
musí být maximálně 50 m od objektu. Jednotlivé části potrubí musí být vodivě spojeny. Za postačující 
vodivé spojení u potrubí spojovaných přírubami se považuje např. spojení přírub, u kterého alespoň dvě 
hlavy stahovacích šroubů a matice jsou podloženy vějířovitými podložkami s vnějším ozubením. 

 
Kovová potrubí vedená po zemi nebo těsně nad zemí uzemnit podle ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed. 2. 
 
Pokud je kovové potrubí uloženo na kovových konstrukcích, které jsou samy dobře uzemněny a jejichž 
jednotlivé části jsou dobře a trvale vodivě spojené, nemusí se dělat zvláštní svody. 
 

4.7.6  Ochrana před účinky statické elektřiny 
 
Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny musí být navržena, provozována a udržována 
podle ČSN CLC/TR 60079-32-1. 

 
4.8 Uzemnění 

 
4.8.1  Obecné požadavky 

 
4.8.1.1 Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem elektřinou, pro ochranu před bleskem a přepětím nebo 

pro správnou činnost elektrických zařízení a zajišťuje se zemniči buď náhodnými, nebo strojenými. 
 

4.8.1.2 Uzemnění může sloužit současně jako ochranné i jako pracovní uzemnění nebo se může ochranné 
a pracovní uzemnění provádět samostatně podle toho, jak to elektrické zařízení vyžaduje.  

 
4.8.1.3 Uzemnění musí být provedeno podle ČSN 33 2000‑5‑54 ed.3 tak, aby byly splněny požadavky bezpeč-

nosti a správné funkce zařízení. 
 

4.8.1.4 Kovové potrubí sítí rozvodů hořlavých kapalin nebo plynů, topných systémů apod. se nesmí použít jako 
zemniče pro ochranné uzemnění. 

 
4.8.2  Uzemňovací přívody 

 
Nadzemní části uzemňovacích přívodů musí být uloženy tak, aby byly kontrolovatelné. Venkovní část 
uzemňovacího přívodu v místech s nebezpečím poškození se musí vhodně chránit obložením nebo 
uložením do trubek. Spojky, ve kterých je možno uzemňovací přívody odpojit, musí být umístěny na 
přístupném místě. 
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4.8.3  Spojování uzemnění silových zařízení a hromosvodu 

 
Pro uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení má být společné uzemnění, které musí 
splňovat podmínky ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed. 2 a ČSN 33 2000‑4‑41 ed.3. Pokud není uzemnění 
hromosvodu a silových zařízení společné, musí se spojit, pokud je vzdálenost mezi oběma uzemněními 
v zemi menší nebo rovna 5 m. 
 

4.9 Ochrana proti korozi 
 

4.9.1 Všechny spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů se musí chránit proti korozi pasivní 
ochranou (asfaltovou zálivkou, litou pryskyřicí, antikorozní páskou apod.). Protikorozní ochrana nesmí 
ovlivňovat vodivost spojů. 

 
4.9.2 Pasivní ochranu je nutno podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 provést rovněž u uzemňovacích přívodů při 

přechodu do půdy v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch. Pokud je uzemňovací 
přívod z mechanických důvodů při přechodu do země uložen v trubce, je nutno trubku utěsnit asfaltovou 
zálivkou nebo litou pryskyřicí. 

 
Pro protikorozní ochranu v zemi uložených plynovodů a jejich částí platí TPG 920 21 a TPG 920 22. 

 
 
5 ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ PLYNOJEMŮ DO PROVOZU 

 
5.1 Obecné požadavky 

 
5.1.1 Pro zkoušení tlakových plynojemů se aplikují požadavky ČSN 69 0010‑7‑1,2 a ČSN 69 0012. Před 

zkouškami vodou nutno vzít v úvahu výpočty pro statické zatížení konstrukce. 
 

5.1.2 O průběhu všech zkoušek musí být vedeny záznamy v denících a protokoly o zkouškách. Záznamy 
musí obsahovat výsledky zkoušek. Záznamy měřených hodnot jsou součástí protokolů o zkouškách. 

 
5.2 Zkoušky před montáží technologického zařízení plynojemů 

 
5.2.1  Před montáží se prokáže:  

a) u mokrého plynojemu: 
– kruhovost stěn stavební konstrukce vodní nádrže plynojemu samostatného nebo nasazeného 

měřená při horním okraji nádrže; přípustná odchylka od průměru ideální kružnice nesmí 

přesáhnout u nádrží jmenovité světlosti: 
–  do 10 m  30 mm; 
–  od 10 m do 15 m  35 mm; 
–  od 15 m do 20 m  40 mm; 

– svislost stěn stavební konstrukce vodní nádrže plynojemu samostatného nebo nasazeného; 
přípustná odchylka od svislice v kterékoliv výšce stěny nesmí přesáhnout 5 ‰ (1/500 L, kde 
L je délka (výška) největšího zdvihu zvonu plynojemu); 

– vodorovnost horního okraje stavební konstrukce vodní nádrže plynojemu samostatného nebo 
nasazeného; přípustná odchylka od vodorovného směru nesmí přesáhnout 1 ‰ (1/1000 D, 
kde D je světlý průměr horního okraje vodní nádrže). 

b) u suchého a membránového (vakového) plynojemu: 
– rovinnost dna základové desky plynojemu; její přípustná odchylka nesmí přesáhnout hodnoty 

uvedené v ČSN 73 0205. 
 

5.2.2 Před montáží technologického zařízení se provede zaměření sedání nádrže mokrého plynojemu takto: 
Před naplněním vodní nádrže vodou se zaměří její absolutní nebo relativní nadmořská výška ve čtyřech 
protilehlých bodech, přičemž myšlené spojnice obou dvojic protilehlých bodů mají svírat úhel 90°±5°. 
Tyto body musí být vhodným způsobem označeny. Toto zaměření se naváže na trvalý výškový bod. 
Po naplnění vodní nádrže vodou se po 48 hodinách znovu zaměří výška těchto 4 bodů a zjištěný rozdíl 
se zaznamená do deníku. Pak se provede kontrolní výpočet, zda sednutím nedošlo k překročení 
přípustných odchylek podle 5.2.1, 5.4.4 a 5.4.5. 

 
5.3 Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti vodního uzávěru (nádrže) mokrého plynojemu 

 
5.3.1  Vodotěsnost stavební konstrukce nádrže plynojemu se prokáže podle ČSN 75 0905. 

 



 
TPG 205 01 – konečný návrh 8. 4. 2021 

  17  Platnost od  

 
 

5.3.2  Plynotěsnost se prokazuje a zkouší před provedením ochranných nátěrů. 
 

5.3.3  Pro zkoušky plynotěsnosti stavební konstrukce vodních nádrží plynového hospodářství čistíren 

odpadních vod a zkoušky plynotěsnosti ocelových nádrží plynojemů platí ČSN 75 6415. 
 
5.4 Zkoušky plynojemů 
 
5.4.1 U svařovaných zvonů mokrých plynojemů se provádí petrolejová zkouška plynotěsnosti tak, že svary 

se na vnější straně nakřídují a zevnitř potřou petrolejem. Po šesti hodinách se provede vizuální kontrola. 
Místa vadných svarů jsou potemnělá od vzlínajícího petroleje. V případě, že tuto petrolejovou zkoušku 
zvonu nelze provést (např. vlivem zvolené jiné technologie svařování), zvolí se zkouška plynotěsnosti 
zvonu jiná, která je nejméně na stejné anebo vyšší technické úrovni z hlediska bezpečnosti jako zkouška 
petrolejová. 

 
5.4.2 U zvonů se šroubovými nebo nýtovanými spoji musí být při zkoušce plynotěsnosti zvonu na patkách 

celý zvon ponořen do vody. Plní se tlakovým vzduchem. Případný únik vzduchu se projevuje bublinkami 
vzduchu. 

 
5.4.3 Je nutno prokázat plynulý chod zvonu, který nesmí zadrhovat ani při vypuštění vzduchu přes kapali-

novou pojistku. 
 
5.4.4 Je nutno prokázat pravidelné rozmístění kladnic na obvodu zvonu nebo nádrže plynojemu a u plyno-

jemů se spirálovým vedením správné umístění šikmých vodítek zvonu. Dovolené tolerance jsou: 
– kladnice mohou mít vůli vodítka do 20 mm, přičemž se nesmí nikde příčit, což se prokáže plným 

pojezdem zvonu; 
– šikmá vodítka spirálového vedení se nesmí odchylovat od plochy určené projektem o více než 

10 mm, což se prokáže přeměřením vzdálenosti každého vodítka od horního nebo dolního okraje 
zvonu nejméně ve třech bodech, z nichž jeden je na začátku, druhý uprostřed a třetí na horním 
konci vodítka. 

 
5.4.5  Je nutno překontrolovat odchylky ocelové konstrukce plynojemu. Povolené odchylky se prokazují: 

–  u mokrých plynojemů podle ČSN EN 1090-1+A1; 
–  u suchých plynojemů: 

–  odchylka ocelového dna od roviny základové desky nesmí přesáhnout hodnotu 2,5 ‰ průměru 
plynojemu, při vyloučení vlivu slunečního záření; 

–  odchylka ocelové stěny pláště od svislice nesmí být větší než 5 ‰ výšky pláště; 
–  odchylka od jmenovitého průměru plynojemu nesmí přesáhnout 2 ‰ jeho průměru. 

 
5.4.6 Plynotěsnost ocelových suchých plynojemů se zkouší takto: 

– dno a pohyblivý strop/píst, který by bylo obtížné zkoušet penetrační zkouškou, se zkouší na 
plynotěsnost po celé délce svarů vakuovým přípravkem, kterým musí být docíleno podtlaku 
nejméně 70 kPa. Po vytvoření podtlaku se přípravek přisaje ke dnu nebo stropu a do přípravku se 
vpustí voda do výšky cca 3 mm, aby celý svar byl ponořen. Pórovitost svaru se projeví bublinkami 
způsobenými nasávaným vzduchem přes póry svařovaného spoje. Přípustný je způsob, kdy se 
zkoušené svary před položením přípravku natřou pěnotvorným prostředkem; 

– všechny svary ocelového pláště plynového prostoru se zkouší na plynotěsnost nejméně jedním 
z dále uvedených způsobů: 
–  petrolejovou zkouškou podle 5.4.1; 
–  kapilární zkouškou podle ČSN EN ISO 3452-1,2,4; 
–  pěnotvorným prostředkem při nejmenším zkušebním tlaku rovnajícím se provoznímu tlaku; 

–  všechny svary těsnicí pružné membrány, včetně jejího uchycení do přírub, se zkouší na 
plynotěsnost pěnotvorným prostředkem při nejmenším tlaku rovnajícímu se provoznímu tlaku; 

 
V případě zjištění netěsnosti u svaru ocelové konstrukce se vadný svar vybrousí nebo vydrážkuje a 
znova zavaří. V případě netěsnosti u svaru těsnicí pružné membrány se vadný svar zavaří horko-
vzdušnou svářečkou nebo zalepí. 

 

5.4.7  Po opravách svarů suchých plynojemů se provede vždy nová zkouška plynotěsnosti podle 5.4.6. 

 
5.4.8  Svary ocelových konstrukcí všech plynojemů nesmí být před zkouškou plynotěsnosti natřeny. Ochranné 

nátěry se dokončí až po úspěšně provedených zkouškách na plynotěsnost svarů. 
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5.4.9  Všechny svary na plynojemu a ocelové konstrukci musí být provedeny kvalifikovaným svářečem podle 

ČSN EN ISO 9606-1 na příslušný druh materiálu. Všechny svary na pružné membráně musí být 
provedeny svářečem znalým svařování plastů (např. podle TPG 927 05). 

 
5.4.10 U membránového plynojemu se zkouší plynotěsnost vnitřní membrány vzduchem se zkušebním tlakem 

určeným výrobcem nebo dodavatelem a místa netěsností vnitřní membrány v kotevním rámu se zjišťují 
pěnotvorným prostředkem. 

 

5.4.11 U dvoumembránového plynojemu se zkouší těsnost mezi podlahovou a vnitřní membránou v kotevním 

rámu pěnotvorným prostředkem. Plynotěsnost vnitřní membrány se prokazuje za provozu detekcí 
bioplynu v meziprostoru mezi vnitřní a vnější membránou. 

 
5.5 Uvádění plynojemů do provozu 
 

5.5.1 Plynojem je možné uvést do provozu po úspěšně provedených zkouškách a revizích. 

 
5.5.2 První uvádění plynojemu do provozu se provádí podle technologických postupů stanovených v projektu 

nebo zpracovaných dodavatelem plynojemu. Jejich součástí musí být podrobný pracovní postup. 
 
5.5.3 Před prvním uvedením plynojemu do provozu s plyny, které reagují se vzduchem, se vytěsní vzduch 

z uzavřeného plynového systému přednostně inertním plynem. Odvzdušňování je ukončeno, když 
obsah kyslíku je menší než 1 % obj.  

 
5.6 Výchozí revize nevýbušných elektrických zařízení 
 

5.6.1 Před uvedením do provozu musí být nevýbušné elektrické zařízení plynojemu podrobeno výchozí revizi 

podle ČSN EN 60079‑17 ed. 4, která doplňuje požadavky uvedené v ČSN 33 2000‑6 ed.2. 
 
5.6.2 Při výchozí revizi se kontroluje správnost vybraných typů ochrany a jejich instalace. Musí být provedena 

formou detailní prohlídky podle tabulek 1, 2 a 3 ČSN EN 60079‑17 ed.4. Detailní prohlídka obecně 
vyžaduje, aby zařízení bylo odpojeno od sítě. 

 
Poznámka: Úplná výchozí revize není nutná, pokud byla na zařízení provedena revize výrobcem s vý-
jimkou případů, že zařízení bylo porušeno. 

 

5.6.3 Při výchozí revizi musí být provedena všechna měření uvedená v ČSN EN 60079‑17 ed.4 (např. 

u jiskrově bezpečných obvodů měření odporu uzemňovací cesty mezi jiskrově bezpečnými obvody 
a zemničem; měření musí být prováděno pomocí měřidla speciálně navrženého pro použití v jiskrově 
bezpečných obvodech). 

 
5.6.4 U ostatních elektrických zařízení, která jsou mimo nebezpečný prostor (viz 4.7.3), se prověřuje jejich 

stav z hlediska bezpečnosti před uvedením do provozu podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000‑6 ed.2. 
 
5.7 Požadavky na měření a kontroly uzemnění 
 

5.7.1 U nově zřízených, rozšířených nebo rekonstruovaných uzemnění se musí před uvedením do provozu 

provést měření zemního odporu uzemnění jako celku. 
 
5.7.2 U společné uzemňovací soustavy větší než 10 000 m2, tvořené vzájemně propojenými náhodnými 

i strojenými zemniči, se zemní odpor neměří. 
 
5.7.3 Při provozu se v rámci preventivní údržby ověřuje, zda je uzemnění a ochranné pospojování v nebez-

pečném prostoru udržováno v bezpečném a provozuschopném stavu. 
 
 
6 PROVOZ PLYNOJEMŮ 
 

6.1 Obsluha plynojemů musí mít kvalifikaci podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. 

 
6.2 Plynojem umístěný mimo střežený prostor musí být oplocen a výstup na ochozové lávky musí být 

uzamčen. Na plynojemech platí zákaz přístupu nepovolaných osob. V oploceném areálu musí být na 
vstupu na ochozové lávky zábrana, např. řetízkem. 
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6.3 Svévolné zatěžování teleskopu, zvonu nebo pohyblivého stropu/pístu cizími předměty je zakázáno. 

Může být však prováděno speciálním závažím za účelem zvýšení provozního tlaku (jen po řádném 
výpočtu). Toto závaží musí být rovnoměrně rozloženo po zatěžované ploše a musí být zajištěno proti 
posunu. 

 
6.4 Při jakémkoliv poškození a deformaci zvonu, pláště, pohyblivého stropu/pístu nebo vaku musí být 

plynojem odstaven z provozu do doby opravy. 
 

6.5 Pokud je potřeba vstupovat nebo pracovat v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru hořlavých 

plynů s přenosnými elektrickými svítidly, elektrickými přístroji, nástroji a nářadím, musí tato vybavení 
odpovídat uvedenému prostředí. V těchto prostorech je možno používat buď nejiskřivé nářadí, nebo 
musí být zabráněno vzniku jisker (smáčením ve vodě, oleji apod.). 

 

6.6 Veškeré měřicí přístroje plynojemu (např. ukazatel polohy zvonu, pohyblivého stropu/pístu, obsahu, 

manometry, plynoměry) musí být udržovány v dobrém provozuschopném funkčním stavu. Rovněž tak 
předepsané bezpečnostní armatury a zařízení plynojemu. 

 
6.7 Při opravách většího rázu (např. čištění plynojemu, výměna vadných plechů, svařování) se postupuje 

s využitím zásad ČSN EN 15001-1. 
 
6.8 Na plynojemech nebo uvnitř vyprázdněného plynojemu se smějí provádět opravné práce jen tehdy, 

pokud je plynojem spolehlivě odpojen od plynového potrubí (zaslepen) a odplyněn. Přitom se respektují 
požadavky stanovené vyhláškou č. 407/2004 Sb. 

 
6.9 Před odplyněním musí být zvon i teleskopy mokrých plynojemů a pohyblivý strop/píst u suchého 

plynojemu spuštěny do dolní polohy (na dosedací stoličky), aby prostor, který se musí odplyňovat, byl 
omezen a byl co nejmenší. Odplynění se provádí propláchnutím inertním plynem (nebo vzduchem 
u nehořlavých plynů). Vystupující výplachové plyny smějí být vypouštěny na bezpečné místo tak, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob a zvířat a musí být pravidelně kontrolovány na obsah kyslíku, 
respektive hořlavin (při měření nutno dbát na směr větru). Při odplyňování plynojemu musí provozovatel 
zajistit bezpečnost prováděných prací (viz ČSN 38 6405). 

 
6.9.1 Pokud je v blízkosti plynojemu s hořlavými plyny vedena železniční vlečka, musí na ní být po dobu 

proplachu zastaven provoz lokomotiv. Proplachování plynojemu při odstavení z provozu se musí 
provádět tak dlouho, až obsah hořlavin klesne pod 0,6 % obj. (u nehořlavých plynů proplachovaných 
vzduchem až obsah kyslíku dosáhne ve výplachových plynech minimálně 20 % obj.). Pokud se má 
vstupovat do plynojemu, musí obsah používaného plynu pro skladování klesnout pod hodnotu nejvýše 
přípustné koncentrace chemických škodlivin v pracovním ovzduší. 

 
6.10 Práce na opravách a čištění uvnitř plynojemu je možno provádět podle technologického postupu pouze 

za stálého dozoru odpovědného zaměstnance. Pracovníci uvnitř plynojemu musí dávat v dohodnutých 
časových intervalech smluvená znamení (klepání, volání), že je vše v pořádku, případně musí být 
zajištěno spojení např. mobilními telefony, vysílačkami apod. Na pracovišti musí být k dispozici alespoň 
dvě soupravy izolačních nebo sebezáchranných kyslíkových dýchacích přístrojů a další vyprošťovací 
prostředky pro rychlé vyproštění pracovníků z prostoru plynojemu. 

 
6.11 Při poklesu venkovních teplot se musí provádět pravidelné kontroly teploty vzduchu v okolí plynojemu 

a teploty vody v nádrži. Při snížení teploty vzduchu pod +1 °C, poklesu teploty vody v nádrži pod +3 °C 
a vody v teleskopu pod +5 °C se musí zahájit vytápění plynojemu. Při padání sněhu je nutno tento 
odstraňovat ze zvonu a udržovat v bezpečném stavu ochozové lávky a přístupové schody. 

 
6.12 Při vyražení vody ze žlábků (při přeplnění plynojemu) nebo při podsátí plynojemu musí být okamžitě 

uzavřena vstupní a výstupní šoupata a otevřeno ochozové šoupě a zavodněny oba rychlouzávěry. Dále 
musí být doplněny žlábky vodou. 

 
6.13 Při plnění a vyprazdňování plynojemu se postupuje podle místního provozního řádu s využitím 

provozních zkušeností. V zimním období, kdy na stěnách pohyblivého stropu vznikají námrazky, musí 
být pohyblivý strop/píst plynojemu trvale udržován v pohybu, aby nedošlo k jeho přimrznutí k plášti. 

 
6.14 V případě porušení těsnicího systému suchého plynojemu a přefuku plynu nad pohyblivý strop/píst se 

musí suchý plynojem ihned zapojit na spotřebu k dosažení minimálního stavu v plynojemu a zajistit jeho 
odstavení, nebo postupovat podle pracovního postupu uvedeném v místním provozním řádu. 
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6.15 Vstup na pohyblivý strop/píst suchého plynojemu membránového/pístového: 

a) Na pohyblivý strop suchého plynojemu membránového smějí vstoupit nejvýše dva zaměstnanci; 
další zaměstnanec zůstává na horní plošině a trvale sleduje zaměstnance na pohyblivém stropu. 
Vstup na pohyblivý strop v okované obuvi je zakázán. Po spuštění košového výtahu na dosedací 
plochu pohyblivého stropu je nutno jej opět o cca 3 až 5 m vytáhnout s ohledem na pohyb 
pohyblivého stropu. V případě, že je nezbytný vstup většího počtu zaměstnanců, určuje jejich počet 
provozovatel v místním provozním řádu s respektováním požadavků 4.3.5. 

 b) Na pohyblivý píst suchého plynojemu pístového vstupují z bezpečnostních důvodů minimálně dva 
zaměstnanci; další zaměstnanec zůstává na horní plošině u vnitřního výtahu nebo ve vzdušníku 
a trvale sleduje zaměstnance na pohyblivém pístu. Vstup na pohyblivý píst v okované obuvi je 
zakázán. Po spuštění košového výtahu na dosedací plochu pohyblivého pístu je nutno jej opět 
o cca 3 až 5 m vytáhnout s ohledem na pohyb pohyblivého pístu. V případě, že je nezbytný vstup 
většího počtu zaměstnanců, určuje jejich počet provozovatel v místním provozním řádu s respekto-
váním požadavků 4.3.5. 

 

6.16 Při všech pracích na pohyblivém stropu/pístu musí mít pracovníci k dispozici izolační nebo 

sebezáchranné kyslíkové dýchací přístroje. 
 
6.17 Ochozy, lávky, žebříky i schodiště pohyblivého pístu sloužící pro kontrolu stavu zařízení musí být 

udržované v bezpečném a suchém stavu. 
 
6.18 V zimním období nesmí být do žlábku čerpán olej neoddělený od vody. Ochozový uzávěr mezi spodním 

žlábkem suchého plynojemu pístového a plovákovou komorou musí být zaplombován a neporušenost 
plomby musí být pravidelně kontrolována. 

 
6.19 Pokud vzniká na žlábku pohyblivého pístu suchého plynojemu pístového ledová tříšť, musí být tato stále 

odstraňována dřevěnými nebo plastovými lopatami. Při této pracovní činnosti je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k poškození částí těsnícího systému, případně dalšího zařízení pohyblivého 
pístu. Rovněž je nutno odstraňovat/zabránit tvorbě námrazy vzniklé na stěnách plynojemu nad 
pohyblivým pístem. 

 
6.20  Je nutno dbát na správný otop oleje ve spodním žlábku suchého plynojemu pístového a ve všech 

komorách čerpacích buněk. Voda, která se odlučuje na povrchu těsnicího oleje, musí být pravidelně 
odstraňována. 

 
6.21 Víka zásobníků těsnicího oleje musí být řádně utěsněna proti vnikání prachu. Pokud dojde k přerušení 

elektrického proudu pro čerpadla doplňující těsnicí olej do horního žlábku na pohyblivém pístu, počne 
hladina oleje v tomto žlábku klesat a do obnovení dodávky elektrického proudu se doplňuje olej ze 
zásobníků oleje umístěných v horní části plynojemu. Uzávěr pro doplňování oleje do žlábku na 
pohyblivém pístu se musí otevírat pomalu, aby olej nestříkal na konstrukci pohyblivého pístu. Po 
obnovení činnosti čerpadel oleje se zásobníky těsnicího oleje doplní ihned kvalitním olejem. 

 
6.22 Denní prohlídka plynojemů 

 
6.22.1 Denní prohlídka se provádí u všech typů plynojemů. 
 
6.22.2 Mokré plynojemy – nejméně 1x za 24 hodiny je nutno zkontrolovat stav vodních uzávěrů, pohyblivost 

vodicích kladek, stav vody v teleskopech, nádrži a nádržce rychlouzávěrů. Výsledek prohlídky se 
zapisuje do provozního deníku plynojemu. 

 
6.22.3 Suché plynojemy membránové – minimálně 1x za 24 hodiny se kontroluje uložení pohyblivého stropu a 

plynotěsnost pohyblivého stropu. V zimních obdobích mohou být podle potřeby prohlídky i častější. Při 
denní prohlídce se sleduje:   
–  stav pohyblivého stropu; 
–  pohyblivost kladek pohyblivého stropu; 
–  provozní tlak; 
–  těsnost spojů a plechů plynojemu. 
 
Výsledek každé prohlídky se zapisuje do provozního deníku plynojemu. Prohlídku pohyblivého stropu 
provádějí dva zaměstnanci a zapisuje se do provozního deníku. 
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6.22.4 Suché plynojemy pístové – minimálně 1x za 8 hodin se kontroluje stav na pohyblivém pístu, plyno-

těsnost pohyblivého pístu, stav přítlačných pák těsnicího systému pohyblivého pístu. V zimních i letních 
obdobích, nebo vyžaduje-li to technický stav zařízení mohou být prohlídky i častější. Při denní prohlídce 
se sleduje: 
–  výška hladiny oleje v horním a dolním žlábku, aby byla dostatečně vysoká; 
– stav těsnicího oleje (hustota oleje, výskyt vody a emulze v oleji, nežádoucí předměty v oleji); 
–  nejvyšší přípustné zešikmení pohyblivého pístu, které nesmí při vyrovnaných venkovních teplotách 

přestoupit 1/1000 největšího průměru plynojemu a 1/500 při jednostranném ozáření sluncem; 
–  stav a pohyblivost vodících kladek pístu; 
– stav a pohyblivost tangenciálního vedení pístu; 
–  stav a nenarušenost dělících přepážek na pístu; 
– stav a pohyblivost stíracích lišt umístěných nad horním olejovým žlábkem; 
–  tlak na registračním tlakoměru; vyměňuje se páska, dodává inkoust a čistí zapisovací hrot; 
–  těsnost spojů a plechů plynojemu; 
– kontrola motorových budek, stav čerpadel a sběrných jímek; 
– kontrola dávkování těsnicího oleje. 
 
Výsledek každé prohlídky se zapisuje do provozního deníku plynojemu. Prohlídku pohyblivého pístu 
provádějí celkem tři zaměstnanci a zapisuje se do provozního deníku. 
 

6.22.5 Membránové (vakové) plynojemy – denní prohlídky se zaměřují na stav těsnosti plynojemu, větrání 
uzavřených prostor, funkci ventilátorů, pojistných zařízení, změření obsahu plynu v meziprostoru 
membránového plynojemu apod. Výsledky se zapisují do provozního deníku plynojemu. 

 
6.22.6 Tlakové plynojemy – obsluha a denní prohlídky tlakových plynojemů se řídí ČSN 69 0012. Výsledky se 

zapisují do provozního deníku plynojemu. 
 
6.23 Měsíční prohlídka plynojemů  
 

Měsíční prohlídka se provádí u suchých plynojemů. Pověřený zaměstnanec 1 x za měsíc kontroluje stav 
pohyblivého stropu/pístu, vnitřní konstrukce a pláště plynojemu, bezpečnost lávek a ochozů, spoleh-
livost a stav měřicích zařízení, uzavíracích orgánů, rychlovýpustí a čerpadlových budek. Dále se provádí 
přezkoušení funkce telefonního spojení a stav registračních přístrojů, přezkoušení signalizačních 
zařízení a mazání ložisek. 

 

6.24  Roční kontrola plynojemů 

 
6.24.1 Roční kontrola se provádí u každého typu plynojemu. 
 
6.24.2 Roční kontrolu provádí odborně způsobilý zaměstnanec provozovatele, který je seznámen s předmětem 

činnosti a je k ní vycvičen. Při této činnosti zjišťuje celkový stav plynojemu, bezpečnostního zařízení 
a stav přívodních potrubí. Přezkouší uzemnění, prohlédne ochranný nátěr plynojemu a sleduje prove-
denou nivelaci plynojemu a její případné změny. Dále přezkouší pohyb zvonu nebo pohyblivého 
stropu/pístu (celý zdvih) při plnění a vyprazdňování. Výsledek kontroly zapíše do provozního deníku. 

 

6.24.3 Přezkoušení pohybu zvonu nebo pohyblivého stropu/pístu (celý zdvih) při plnění a vyprazdňování 

nemusí být prováděno při roční kontrole, avšak musí se provést minimálně 1x za rok. 
 
6.24.4 V případě, že součástí roční kontroly jsou revize technických zařízení, musí tyto práce provádět revizní 

technik5). 
 
6.25  Revize a preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení 
 

6.25.1 Periodické revize nevýbušných elektrických zařízení se provádí podle požadavků ČSN EN 60079‑17 

ed.4. Periodická revize může být vizuální nebo zběžná podle odpovídající tabulky 1, 2 a 3 ČSN EN 
60079‑17 ed.4. Vizuální nebo zběžné periodické revize mohou vést k potřebě provedení další detailní 
prohlídky. 

 
6.25.2 Určí se úroveň a vhodný interval periodických revizí při zohlednění předpokládaných nepříznivých vlivů. 

Interval mezi periodickými revizemi nesmí být delší než 3 roky. 
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6.25.3 Po stanovení intervalu periodické revize musí být instalace podrobena v mezidobí výběrové revizi, aby 

se potvrdil nebo změnil stanovený interval. Podobně musí být vybrána úroveň prohlídky. Výběrová 
revize může být vizuální, zběžná nebo detailní. 

 
6.25.4 Po jakékoliv výměně, opravě, úpravě nebo nastavení se předmětné části musí podrobit revizi podle 

odpovídajících bodů uvedených ve sloupci “detailní” v tabulkách 1, 2 a 3 ČSN EN 60079‑17 ed.4. 
 
6.25.5 Pokud dojde ke změně klasifikace prostoru nebo je jakékoliv zařízení přemístěno z jednoho místa na 

druhé, musí se provést kontrola, zda je typ ochrany, skupina zařízení a teplotní třída (kde je to nutné) 
vhodná pro nové podmínky. 

 
6.25.6 Pohyblivá nevýbušná elektrická zařízení (ruční, přenosná nebo přemístitelná) musí být podrobena 

detailní prohlídce nejméně každých 12 měsíců. 
 
6.25.7 Výsledky všech revizí musí být zaznamenány. 
 
6.25.8 Ostatní elektrická zařízení instalována mimo nebezpečné prostory (viz 4.7.3) se revidují podle obecných 

požadavků ČSN 33 1500. 
 
 
7 DOKUMENTACE PLYNOJEMU 
 
7.1 Obecně 
 

7.1.1  Pro provoz plynojemu je vedena technická a provozní dokumentace odpovídající skutečnému stavu. 

 
7.1.2 Opravy, rekonstrukce a další zásahy, mající vliv na rozsah vybavení plynojemů, musí být průběžně 

doplňovány do příslušné dokumentace. 
 
7.1.3 Je doporučeno používání zkratek a značek v souladu s ČSN 01 3464. 
 
7.2 Technická dokumentace 
 

7.2.1 K technické dokumentaci patří zejména: 

a) projekt strojní a stavební části zařízení, upravený podle skutečnosti; 
b) stavební povolení a doklady o stavebním řízení; 
c) kolaudační rozhodnutí, příp. povolení k předčasnému užívání stavby nebo povolení prozatímního 

užívání stavby ke zkušebnímu provozu, zápis o předání a převzetí stavby; 
d) doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál 

apod.) podle zvláštních předpisů, atesty a osvědčení; 
e) doklady o zkouškách plynojemů, včetně příslušenství; 
f) zprávy o výchozích revizích elektrického a plynového zařízení, doklady o zkouškách zdvihacího 

zařízení a tlakového zařízení, pasporty tlakových nádob; 
g) dokumenty o klasifikaci nebezpečných prostorů (viz ČSN EN 60079‑10-1 ed.2); 
h) instrukce pro zřizování a připojení; 
i) dokumentace od elektrických zařízení se zvláštními podmínkami, např. od zařízení s číslem 

certifikátu doplněným symbolem „X“; 
j) dokumentace popisující systém jiskrově bezpečných systémů (viz ČSN EN 60079‑14 ed.4; 
k) geodetické zaměření stavební části, včetně oplocení, uzávěrů, elektrické přípojky, popř. izolačních 

spojek; 
l) místopis polohy vnějších armatur; 
m)  schéma strojního zařízení; 
n) schéma zapojení elektrických částí; 
o) záznamy o změnách provedených na strojním zařízení a příslušenství; 
p) zápisy o vpuštění plynu a uvedení do provozu. 

 

7.2.2 Technická dokumentace se archivuje po celou dobu životnosti plynojemu. 
 
7.3 Provozní dokumentace 
 

7.3.1 K provozní dokumentaci patří zejména: 

a) zprávy o provedených provozních revizích a kontrolách; 
b) revizní kniha zpracována podle TPG 919 01; 
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c) provozní deník, do kterého se zapisují údaje o vstupu osob (datum, hodina příchodu a odchodu) 

a jejich činnosti na plynojemu a jeho zařízení, jakož i poruchy a havárie ve smyslu požadavku 
ČSN 38 6405; 

d) plán údržby s vyznačením plánovaných a skutečně provedených prací; 
e) místní provozní řád; 
f) údaje o nastavených hodnotách plynojemu a zabezpečovacích armatur. 

 

7.3.2 Provozní dokumentace musí být archivována podle druhu dokladu: 

– po dobu 10 let doklady uvedené v 7.3.1 a) až d); 
– po dobu jejich platnosti doklady uvedené v 7.3.1 e), f). 
 
 

8 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ 
 

8.1 Obsluhou plynojemu mohou být pověřeni pouze zaměstnanci, kteří splňují požadavky vyhlášky 

č. 21/1979 Sb. 
 
8.2 Montáž a opravy plynojemu mohou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří splňují požadavky vyhlášky 

č. 21/1979 Sb. 
 
8.3 Svářecí práce na plynovodech mohou vykonávat pouze svářeči se zkouškou podle ČSN EN 

ISO 9606-1 pro příslušné polohy svařování a metody svařování. 
 
8.4 Revizní a zkušební činnost na vyhrazených technických zařízeních souvisejících s plynojemem mohou 

provádět jen osoby splňující požadavky předpisů vyhrazených technických zařízení (např. vyhláška 
č. 18/1979 Sb.). 

 
8.5 Preventivní údržba nevýbušných elektrických zařízení musí být prováděna pouze zkušeným 

zaměstnancem, jehož výcvik zahrnuje i školení o různých typech ochrany a instalačních postupech. 
 
8.6  Činnost na elektrických zařízeních smí vykonávat jen osoby splňující odbornou způsobilost stanovenou 

vyhláškou č. 50/1978 Sb. v návaznosti na ČSN EN 50110-1 ed.3. 
 
 
9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Činnosti a zařízení provedené podle technických pravidel odpovídají stavu vědeckých a technických 
poznatků. Odchýlení se od těchto pravidel při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spoleh-
livosti, která je deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní odpovědnost 
s vědomím skutečnosti, že splnění bezpečnosti a spolehlivosti musí prokázat. 

 
 
10 CITOVANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
 
10.1 České technické normy 
 

ČSN EN 45020  Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník 

(01 0101) 
ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody – Slovník a základní principy 
(01 0106) 
CSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 1: Obecné zásady 
(01 0518) 
CSN EN ISO 3452-2 Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 2: Zkoušení kapilárních 
(01 0518)  prostředků 
CSN EN ISO 3452-4 Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 4: Vybavení 
(01 0518) 
ČSN 01 3464  Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu 
ČSN 03 8350  Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení 
ČSN EN 13509 Měřicí postupy v katodické ochraně 
(03 8360) 
ČSN 03 8373  Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů 

s kovovým pláštěm uložených v zemi 
ČSN 03 8374  Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení 
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ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla 
(05 0311)  
ČSN EN ISO 15609-1  Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu 
(05 0312) svařování – Část 1: Obloukové svařování 
ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu 
(05 0313) svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování 

niklu a slitin niklu 
ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli 
(05 0711) 
ČSN 05 1309  Zváranie. Zvariteĺnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia 
ČSN EN 13480-1 Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně 
(13 0020) 
ČSN EN 13480-2 Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály 
(13 0020) 
ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočty 
(13 0020) 
ČSN EN 13480-4 Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž 
(13 0020) 
ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení 
(13 0020) 
ČSN EN 13480-6 Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené  
(13 0020) v zemi 
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000‑4‑41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-46 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-46: Bezpečnost – Odpojování a spínání 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení 

– Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-53 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení 

– Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování – Oddíl 537: 
Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení 
– Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
ČSN EN 60079-0 ed.4 Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky 
(33 2320) 
ČSN EN 60079-10-1 ed.2 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné  
(33 2320) atmosféry 
ČSN EN 60079-14 ed.4 Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací 
(33 2320) 
ČSN EN 60079-17 ed.4 Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací 
(33 2320) 
ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny 
(33 2320) 
ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 
(34 1390) 
ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika 
(34 1390) 
ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 
(34 1390) 
ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 
(34 1390) 
ČSN EN 50110-1 ed.3  Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky 
(34 3100) 
ČSN 38 6405  Plynová zařízení. Zásady provozu 
ČSN EN 1594  Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 
(38 6410) 16 bar – Funkční požadavky 
ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 
(38 6413) 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky 
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ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 
(38 6413) 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší 

provozní tlak do 10 bar včetně) 
ČSN EN 12007-3 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 
(38 6413) 16 bar včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel 
ČSN EN 12007-4 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 
(38 6413) 16 bar včetně – Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 
ČSN EN 12007-5 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 
(38 6413) 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky 
ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro 
(38 6420) průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro 

průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro 
projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení 

ČSN EN 10204 Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly 
(42 0009) 
ČSN EN ISO 3183 Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy 
(42 1907) 
ČSN 65 0201   Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
ČSN 69 0010 (soubor) Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla.  
ČSN 69 0012  Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 
ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0804  Požární bezpečnost staveb– Výrobní objekty 
ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na 
(73 2601) posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN 75 0905  Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN 75 6415  Plynové hospodářství čistíren odpadních vod 
 
10.2 Technická pravidla 
 
TPG 700 24  Označování plynovodů a přípojek 
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně 
TPG 905 01  Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
TPG 919 01 Revizní kniha plynového zařízení 
TPG 920 21  Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů 
TPG 920 22  Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení 

aktivní ochrany 
TPG 927 05  Kurzy pro svařování a lepení plastů 
TPG 983 02 Plynové hospodářství bioplynových stanic 
 
10.3 Právní předpisy 
 
174/1968 Sb.  Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, ve znění pozdějších předpisů 
50/1978 Sb.  Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 
85/1978 Sb.  Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
18/1979 Sb.  Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů  
19/1979 Sb.  Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
21/1979 Sb.  Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
48/1982 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
133/1985 Sb.  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
360/1992 Sb.  Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
22/1997 Sb.  Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
87/2000 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách 
458/2000 Sb.  Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
102/2001 Sb.  Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
163/2002 sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů 
183/2006 Sb.  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
73/2010 Sb. Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd 

a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických 
technických zařízeních) 

350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších 
předpisů 

116/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v pro-
středí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 

117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich 
dodávání na trh 

219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 
 
 
 
 


