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Účelem těchto technických pravidel je stanovení jednotných standardních podmínek, za kterých je možno 
bezpečně a spolehlivě provádět opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar 
včetně. V pravidlech jsou zahrnuty dlouholeté praktické zkušenosti s prováděním oprav, a tím je vytvořen před-
poklad pro jejich snadnou aplikaci. 
 
 
NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ 
 
Tato technická pravidla nahrazují TPG 702 08 schválená dne 3. 12. 2014. 
 
Změny proti předchozím TPG 
 
Znění technických pravidel bylo doplněno o technologie oprav s využitím kompozitních materiálů a do přílohy byla 
doplněna tabulka, ve které je uvedeno použití jednotlivých technologií oprav v závislosti na provozním tlaku 
v potrubí. Dále byly z technických pravidel vypuštěny typy oprav, které se v současné době již nepoužívají (např. 
oprava potrubí pomocí opravárenské záplaty s teflonovou zátkou), a metoda svařování 311 (kyslíko-acetylenové). 
Rovněž byly provedeny úpravy textu vyplývající z nových právních předpisů, českých technických norem a tech-
nických pravidel. 
 
Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou. 
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Tato pravidla platí od  
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TPG 

Opravy ocelových plynovodů a přípojek  
s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar  
včetně 

G 702 08 

 
 
1 ROZSAH PLATNOSTI 
 
1.1 Tato technická pravidla (dále jen „pravidla“) stanoví podmínky provádění oprav a zkoušení opravených 

úseků potrubí plynovodů a přípojek z oceli pro rozvod zemního plynu a vtláčeného biometanu (dále jen 
„plyn“) uložených v zemi a nad zemí (dále jen „potrubí“) s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar 
(500 kPa) včetně. 

 
 
2 NÁZVOSLOVÍ 
 
2.1 Termíny a definice 
 
2.1.1 Dočasně snížený tlak – přetlak, který je nutný zabezpečit po dobu opravy plynovodu vyvolaný povahou 

opravy. 
 
2.1.2 Dolní mez výbušnosti – nejnižší objemová koncentrace plynu ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem, 

při které dochází k samovolnému šíření plamene a k řetězovému spalování. 
 
2.1.3 Izolační spoj – prvek vložený do ocelového potrubí za účelem snížení podélné vodivosti. 
 
2.1.4 Kompletační prvek – součást plynovodu, která je ve styku s plynem, zejména:  

– tvarovka; 
– armatura; 
– izolační spoj; 
– odvodňovač. 
 

2.1.5 Kompozit – vlákny vyztužená termosetová pryskyřice. 
 

2.1.6 Kompozitní oprava potrubí – oprava potrubí prováděná na místě kompozitními materiály; jedná se 
o souhrnné označení pro opravné systémy, jako jsou například objímky aplikované „za mokra“, 
předvytvrzené manžety, předimpregnované systémy, dělené kompozitní objímky, páskové systémy. 
 

2.1.7 Kontrola zařízení – je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti 
práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany1). 

 
2.1.8 Metody svařování – číselné označení metody: 

a) metoda 141 – ruční obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochraně inertního plynu; 
b) metoda 111 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. 
 

2.1.9 Neodstavený plynovod – potrubí, ve kterém nebyla po dobu provádění opravy přerušena dodávka 
plynu.  

 
2.1.10 Odstavený plynovod – potrubí, ve kterém byla po dobu provádění opravy přerušena dodávka plynu.  
 
2.1.11 Odtlakované potrubí – potrubí, které bylo odtlakováno, tj. obsahuje pouze plyn bez přetlaku a je 

zabezpečeno proti samovolnému natlakování. 
 
2.1.12 Odvzdušněný2)/odplyněný3)plynovod – potrubí nebo součást plynovodu, z něhož je spolehlivě vy-

těsněn vzduch nebo inertní plyn a nahrazen plynem, nebo naopak. 
 
2.1.13 Oprava dočasná – způsob opravy potrubí, při kterém je životnost opravy kratší než zbytková životnost 

opravovaného potrubí. 

 
1) Podle zákona č. 133/1985 Sb., vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky č. 85/1978 Sb., ČSN 38 6405 a TPG 700 02. 
2) Za odvzdušněný plynovod se považuje plynovod, který obsahuje alespoň 95 % plynu v odebraném vzorku směsi. 
3) Za odplyněný plynovod se považuje plynovod, ve kterém je stálá koncentrace plynu pod 10 % dolní meze výbuš-

nosti plynu. 
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2.1.14 Oprava trvalá – způsob opravy potrubí, při kterém je životnost opravy stejná nebo delší, než je zbytková 
životnost bezprostředně přilehlé části opravovaného potrubí. 

 
2.1.15 Opravárenská mechanická tvarovka – přípravek s těsněním, zamezující úniku plynu z vadného místa 

potrubí. Instaluje se bez svařování. 
 
2.1.16 Plynovod – zařízení k potrubní dopravě plynu přepravní nebo distribuční soustavou a přímé a těžební 

plynovody. 
 
2.1.17 Plynovodní přípojka (dále jen „přípojka”) – zařízení začínající odbočením z plynovodu přepravní nebo 

distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného 
plynového zařízení.  

 
2.1.18 Potrubí – instalace sestávající z trubek a tvarovek. 
 
2.1.19 Protokol o kvalifikaci postupu svařování – WPQR4) (Welding Procedure Qualification Record) – 

protokol, který hodnotí svařený zkušební kus zhotovitele prací, potvrzený datovaným podpisem 
příslušného zkušebního orgánu nebo zkušební dozorčí organizace. Na základě rozsahu protokolu 
o schválení postupu svařování jsou vyhotoveny svářečským dozorem zhotovitele prací konkrétní WPS. 

 
2.1.20 Provozní tlak – tlak, který se vyskytuje v plynovém zařízení za běžných provozních podmínek. 
  
2.1.21 Příslušenství – součást plynovodu, která není ve styku s plynem, např. čichačka, chránička, ochranná 

trubka, zemní souprava, výstražná fólie, poklop, orientační sloupek, měřicí vývody (např. KVO), 
propojovací objekty (PO), štítek. 

 
2.1.22 Rozpínací segment – zařízení s těsnícím prvkem, kterým se vložením do potrubí zamezí úniku plynu. 
 
2.1.23 Specifikace postupu svařování – WPS (Welding Procedure Specification) – postup vypracovaný 

svářečským dozorem zhotovitele prací pro zhotovení svaru na PZ. 
 
2.1.24 Svářeč – osoba s odbornou způsobilostí, zdravotně způsobilá a pověřená ke svařování zaměstnavate-

lem. 
 
2.1.25 Svářečský dozor – odborně způsobilá osoba s kvalifikací podle ČSN EN ISO 14731.  
 
2.1.26 Svářečský dozor provozovatele – odborně způsobilá osoba s kvalifikací podle ČSN EN ISO 14731, 

písemně pověřená provozovatelem plynovodů k výkonu: 
a) svářečského dozoru u svářečských prací zaměstnanců provozovatele;  
b) inspekčního dohledu svářečských prací externích dodavatelů. 
 

2.1.27 Svařování – za svařování se považuje tepelné spojování a dělení kovových materiálů prováděné 
otevřeným plamenem a elektrickým obloukem. 

 
2.1.28 Tlak – přetlak plynu uvnitř zařízení, měřený při statických podmínkách. 
 
2.1.29 Zbytková životnost potrubí  

a) rozdíl mezi životností potrubí a dobou, která uplynula od jeho uvedení do provozu; 
b) doba, po kterou lze ještě dané potrubí provozovat, určená na základě výpočtu nebo zkoušky.  
 

2.1.30 Zkouška těsnosti – postup, při němž se ověřuje, zda plynové zařízení splňuje požadavky na těsnost. 
 
2.1.31 Životnost potrubí – předpokládaná doba, po kterou lze potrubí provozovat bez výměny jeho jednot-

livých částí. 
 
2.2 Zkratky a značky 
 

D vnější průměr potrubí [mm] – viz ČSN EN ISO 3183 
HUP hlavní uzávěr plynu 
KVO kontrolní měřicí vývod nadzemní na potrubí 
PE polyetylen 

 
4) Protokol o kvalifikaci postupu svařování podle ČSN EN ISO 15614-1.     
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PO propojovací objekt 
POCH  propojovací objekt u chráničky 
POIS  propojovací objekt u izolačního spoje 
PSL  stupeň požadavků na technické dodací podmínky pro ocelové trubky podle ČSN EN ISO 3183 

(Product Specification Level) 
PZ plynárenské zařízení 
t jmenovitá tloušťka stěny potrubí [mm] 
WPQR protokol o kvalifikaci postupu svařování (Welding Procedure Qualification Record) 
WPS specifikace postupu svařování ((Welding Procedure Specification) 
 

 
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 dokumentu5), vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí 
konzultací a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi 
považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle 1.5 ČSN EN 45020. 

 
3.2 Montážní práce podle těchto pravidel mohou provádět jen organizace, které mají k této činnosti 

oprávnění, a to zaměstnanci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti6). Vhodnost dodavatelských 
montážních organizací pro montážní práce v plynárenství se prokazuje certifikáty podle ČSN EN 
ISO 3834-2,3 a podle TPG 923 01. 

 
3.3 Svářečské práce mohou provádět pouze osoby podle 2.1.24, které mají doklad o zkoušce pro svařování 

plynovodů a přípojek z oceli7). 
 
3.4 Provozovatel si může na základě dohodnutých podmínek vyhradit provedení kontroly svářečských, 

montážních a zemních prací. Kontrolu montážních a zemních prací provádí pracovníci pověření provo-
zovatelem. Kontroly svářečských prací zajišťují pracovníci pověření svářečským dozorem provozo-
vatele s požadovanou kvalifikací. 

 
3.5 Kompozitní opravy potrubí mohou provádět pouze výrobcem, resp. dodavatelem proškolení pracovníci 

s platným certifikátem. 
 
3.6 Izolatérské práce mohou provádět pouze osoby, které mají platný doklad o zkoušce pro izolování PZ 

uložených v zemi8). Kontrolu izolací PZ uložených v zemi smí provádět osoby s platným dokladem9). 
 
3.7 Pro ostatní technologie spojování (např. pomocí opravárenských mechanických tvarovek) musí být 

pracovník provádějící montáž prokazatelně zaškolen, např. výrobcem. 
 
3.8 Všechny montážní práce musí být prováděny v souladu s TPG 905 01. 
 
3.9 Při vzniku provozní nehody (havárie) je nutno postupovat podle zásad uvedených v TPG 905 01. 
 
3.10 Při práci na PZ se zvýšeným nebezpečím (např. na neodstaveném plynovodu) je nutno postupovat 

podle zásad uvedených v TPG 905 01. 
 
3.11 Pro provádění opravy musí být vypracován pracovní postup. Zásady pro vypracování pracovních 

postupů a nakládání s nimi jsou uvedeny v TPG 905 01. V případě potřeby okamžitého odstranění 
poruchy se postupuje na základě písemného příkazu k práci stanoveného v TPG 905 01. O způsobu 
a rozsahu opravy rozhodne provozovatel podle rozsahu a charakteru poškození potrubí.  

 
Provozovatel dále stanoví, zda oprava potrubí bude provedena na PZ: 
– pod plným provozním tlakem; 
– při sníženém provozním tlaku 0,003 – 0,023 bar (0,3 – 2,3 kPa); 
– na odtlakovaném nebo odtlakovaném a odplyněném potrubí. 

 
5) Schválení se oznamuje na www.cgoa.cz.  
6) Vyhláška č. 21/1979 Sb., vyhláška č. 85/1978 Sb. 
7) Certifikát o kvalifikační zkoušce svářeče podle ČSN EN ISO 9606-1 a ČSN EN 12732. 
8) Osvědčení odborné způsobilosti podle TPG 927 02. 
9) Osvědčení odborné způsobilosti podle TPG 927 03. 

http://www.cgoa.cz/
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3.12 Opravy lze dělit podle následujících hledisek: 
a) podle doby účinnosti opravy: 

– opravy dočasné; 
– opravy trvalé. 

b) podle tlaku plynu v potrubí: 
– opravy na potrubí při provozním tlaku do 5 bar (500 kPa); 
– opravy na potrubí při provozním tlaku do 0,05 bar (5 kPa) včetně; 
– opravy na potrubí při sníženém provozním tlaku 0,003 – 0,023 bar (0,3 - 2,3 kPa); 
– opravy na odtlakovaném nebo odtlakovaném a odplyněném potrubí. 

 
 Tabulka použití jednotlivých technologií oprav je uvedena v Příloze 1. 
 
 
4 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SVAŘOVÁNÍ, MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ 
 
4.1 Obecně 
 
 Používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti. Splnění těchto po-

žadavků musí být prokázáno10). 
 
4.2 Svařování 
 
4.2.1  Podmínky pro svařování a požadovanou jakost jsou stanoveny v ČSN EN 12732, ČSN EN 12007-3 

a TPG 702 04. 
 
4.2.2  Kopie WPQR podle ČSN EN ISO 15614-1, včetně rozsahů platnosti, musí být předány a uloženy 

u svářečského dozoru provozovatele. 
 

4.2.3  Pro svářečské práce spojené s opravou vyhotoví svářečský dozor zhotovitele svářečských prací WPS 
podle ČSN EN ISO 15609-1 (metoda 141, 111). 
 

4.2.4  WPS musí být vystaveny před zahájením svářečských prací v rozsahu schválených a platných WPQR. 
Před zahájením prací předloží zhotovitel WPS ke schválení zástupci provozovatele. WPS schvaluje 
pověřený svářečský dozor provozovatele. 

 
4.2.5  Za schválené se považují WPS, které jsou opatřeny razítkem s podpisem svářečského dozoru 

provozovatele. 
 

4.2.6  Doba platnosti schválené WPS pro opakující se svářečské práce (stejný typ svaru) na potrubí 
v působnosti daného provozovatele činí 1 rok.  
 

4.2.7  Příprava svarových ploch se provádí podle ČSN EN ISO 9692-1 a ČSN EN 1708-1. 
 
4.3 Materiál 
 
4.3.1 Trubky a kompletační prvky plynovodu a přípojek musí vyhovovat příslušným evropským normám. 

Pokud tyto normy nebyly vydány nebo neřeší problematiku v plné šíři, musí být charakteristické vlast-
nosti, jakými jsou například chemické a mechanické vlastnosti, rozměry konečného výrobku nebo 
výrobní a zkušební postupy, stanoveny dohodou mezi provozovatelem plynovodu a výrobcem. 

 
4.3.2 Trubky používané pro opravy musí odpovídat požadavkům uvedeným v API spec. 5L PSL 1 nebo ČSN 

EN ISO 3183. 
 
4.3.3 Potrubí a kompletační prvky použité pro opravu, musí být v souladu s ČSN EN 12007-3 doloženy 

dokumentem kontroly Zkušební zpráva 2.2 podle ČSN EN 10204, nestanoví-li provozovatel jinak. 
 
4.3.4 Přídavné materiály pro svařování použité pro opravu, musí být doloženy dokumentem kontroly 

Inspekční certifikát 3.1 podle ČSN EN 10204. 
 

 
10) 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 také komplexní posouzení vhodnosti pro použití 
v plynárenství. 
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4.3.5 V případě náhrady vadné části ocelového potrubí nebo potřeby zhotovení obtoku pro zásobování 

zákazníků plynem, lze tuto část potrubí provést s písemným souhlasem provozovatele z materiálu PE. 
Zásady pro použití PE materiálu se řídí podmínkami stanovenými TPG 702 01. 

 
4.3.6 Při kompozitních opravách potrubí musí být použity pouze kompozitní opravné systémy, které byly 

testovány v souladu s požadavky ČSN EN ISO 24817, případně s ASME PCC-2, část 4. Úspěšné 
otestování systému prokazuje dodavatel opravného systému certifikátem vydaným nezávislou zkušební 
organizací, ve kterém jsou rovněž uvedeny podmínky pro použití. 

 
4.4 Zařízení 
 
4.4.1 Za zařízení se považují technické prostředky, stroje, přípravky, svařovací zařízení apod., které jsou 

nutné k provedení opravy. 
 
4.4.2 Zařízení se používají, udržují, skladují a kontrolují podle dokumentace jejich výrobců.  
 
 
5 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ OPRAVY 
 
5.1 Obecně 
 
5.1.1 Technické požadavky na provedení opravy musí splňovat požadavky na bezpečnost provozu 

plynárenských zařízení, zejména stanovené TPG 905 01. 
 
5.1.2 Záznam o místu provedení dočasné nebo trvalé opravy potrubí provede zástupce provozovatele v pro-

vozní dokumentaci provozovatele plynovodu. Dokumentace se musí vyhotovit tak, aby byla zaručena 
zpětná vysledovatelnost každého svaru a svářeče nebo pracovníka, který provedl kompozitní opravu. 

 
5.1.3 Před navařením tvarovek na potrubí je nutné provést NDT vyšetření potrubí v místě vybraného navaření 

tvarovek, a to: 
– vizuální kontrolu povrchu; 
– měření zbytkové tloušťky stěny ultrazvukem. 

 
5.1.4 Pokud jsou vizuální kontrolou zjištěny nepřípustné indikace vad, nesmí být tvarovky ve vybraném místě 

přivařeny. 
 
5.1.5 Za účelem úspěšného a bezpečného přivaření tvarovek je nezbytné provést měření zbytkové tloušťky 

stěny ultrazvukovým tloušťkoměrem. Měření je obvykle prováděno ultrazvukovým přístrojem s digitál-
ním zobrazením číselné hodnoty a v rozsahu tloušťky stěny 2,5 - 12 mm. V rámci měření se doporučuje 
výběr sondy následně: 
– pro potrubí DN 50 – DN 100  sonda s měničem průměr 5 mm; 
– pro potrubí DN ˃ 100 sonda s měničem průměr 8 mm. 
 
Pro potrubí DN ≤ 100 se musí provést dvojí měření, jedno s orientací kolmo na podélnou osu potrubí a 
druhé s orientací rovnoběžně s podélnou osou potrubí. Jako tloušťka potrubí v daném místě se bere 
menší ze dvou takto zjištěných hodnot. 
 
Pro potrubí DN ˃ 100 se měření musí provést se sondou orientovanou tak, že akustická přepážka mezi 
měniči je kolmo na podélnou osu potrubí. 

 
5.2 Odstavení plynovodu a přípojky 
 
5.2.1 Obecně 

  
Odstavení plynovodu a přípojky lze provést použitím: 
a) uzavíracích zařízení, tj. uzavíracích armatur (uzávěrů); 
b) balonů nebo rozpínacích segmentů. 

 
5.2.2 Odstavení plynovodu a přípojky pomocí uzavíracích armatur (uzávěrů) 

 
Při odstavení plynovodu a přípojky pomocí uzavíracích armatur (uzávěrů) mohou být použity armatury 
uzavírací, případně armatury umožňující vedení plynu obtokem. 
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5.2.3 Odstavení plynovodu a přípojky za použití balonů nebo rozpínacích segmentů 
 

Při odstavení plynovodu a přípojky za použití balonů nebo rozpínacích segmentů (dále jen „balonování“) 
je nutno dodržet následující zásady: 
a) balony a rozpínací segmenty se používají v souladu s technickými podmínkami a návodem jejich 

výrobce. Všechny práce související s přerušením průtoku plynu balonováním mohou provádět jen 
oprávněné organizace6) zaměstnanci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti6); 

b) vsazování a vyjímání balonu/rozpínacích segmentů může provádět pouze zaměstnanec prokaza-
telně zaškolený v této činnosti. Zaškolení zaměstnanců zajišťuje jejich zaměstnavatel. Výběr místa 
pro balonování s ohledem na místní a provozní podmínky provádí pověřený zaměstnanec; 

c) při výběru místa pro balonování se musí vyloučit ohrožení přilehlé stavby nebo prostoru unikajícím 
plynem z plynovodu; 

d) balonovací místo se nesmí nacházet pod venkovním elektrickým vedením VN a VVN. Umístění do 
ochranného pásma elektrického vedení musí být odsouhlaseno jejich provozovatelem. Práce na 
balonovacím pracovišti je prací v prostoru zóna 2 a platí pro ni ustanovení Části II TPG 905 01; 

e) pro přerušení průtoku plynu v plynovodu balonováním musí být vypracován technologický postup, 
řešící místní podmínky balonovacího místa, dodávku plynu, vložení a vyjmutí balonů se splněním 
podmínek výrobce pro jejich používání. Technologický postup musí být odsouhlasen provozo-
vatelem plynovodu;  

f) používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. 
Splnění těchto požadavků musí být prokázáno10); 

g) všechny montážní práce musí být prováděny v souladu s Částí II TPG 905 01. Při práci nesmí být 
balony mechanicky nebo tepelně ohroženy; 

h) před zahájením demontáže potrubí musí být odstavený úsek plynovodu vždy prokazatelně 
odplyněn. Stejně tak před zahájením svařování znovu sestaveného potrubí musí být plynovod vždy 
prokazatelně odvzdušněn nebo odplyněn; 

i) vyjímání balonů/rozpínacích segmentů se doporučuje zahájit až po ukončení svařovacích a mon-
tážních prací. Balonovací práce se zakončují zaslepením balonovacích tvarovek a ověřením jejich 
těsnosti; 

j) používání a skladování balonů/rozpínacích segmentů, balonovacích a navrtávacích souprav se řídí 
návodem k použití stanoveným jejich výrobcem. 

 
5.2.4 Odstavení plynovodní přípojky při opravě spoje před HUP 
 
 Přípojku lze odstavit, mimo způsoby uvedené v 5.2.2 a 5.2.3, zasunutím rozpínacího segmentu přes 

tlakovou komoru nainstalovanou na HUP, na T kusu přípojky, případně přes navařovací hrdlo, podle 
pracovního postupu, který je odsouhlasen zástupcem provozovatele nebo, v případě potřeby okamži-
tého odstranění poruchy, podle písemného příkazu k práci. 

 
5.3 Použití obtoku 
 
5.3.1 Obtok se zřizuje při potřebě zachování nepřetržité dodávky plynu zákazníkům, a to pouze na nezbytnou 

dobu provedení opravy. Požadavky pro realizaci obtoku jsou uvedeny v pracovním postupu opravy nebo 
v písemném příkazu k práci.  

 
5.3.2 Obtok se doporučuje vybavit bezpečnostní klapkou reagující na prudký pokles tlaku. 
 
5.3.3  Terén, na kterém bude potrubí uloženo, musí být zbaven ostrohranných částic a musí být zabráněno 

jakémukoli nadměrnému mechanickému namáhání potrubí nebo jinému způsobu jeho poškození. Po 
celé trase obtoku musí být provedeno výstražné označení se zákazem vstupu nepovolaným osobám 
a zákazem vjezdu všech vozidel. 

 
5.3.4 Pro provoz obtoku se vypracuje režim, ve kterém bude uvedeno zahájení akce, způsob provádění 

a lhůty pravidelných kontrol provozu a způsob zajištění jeho ochrany před poškozením vnějšími vlivy. 
Režim provozu obtoku je součástí pracovního postupu, odsouhlaseného provozovatelem, nebo 
písemného příkazu k práci. 

 
5.3.5 Zaměstnanci provádějící kontroly musí být prokazatelně seznámeni s provozem a opatřeními při havárii 

a výsledky kontrol musí zaznamenávat. Zaměstnanci provádějící kontroly prací musí být vybaveni 
potřebným materiálem, nástroji a nářadím pro odstranění případné poruchy, vozidlem, osobními 
ochrannými pracovními prostředky a vybavením pro poskytnutí první pomoci. 
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5.3.6 V případě opakovaného použití rozebíratelných spojů je nutné veškeré těsnicí prvky nahradit novými, 

nestanoví-li jejich výrobce jinak. 
 
5.3.7 Po ukončení opravy budou hrdla pro osazení balonů nebo balonovacích souprav uzavřena a utěsněna 

tak, jak stanoví provozovatel. 
 
5.4 Dělení potrubí 
 
5.4.1 Trubky od sebe oddělujeme: 

a) mechanicky, bezjiskrovou metodou (např. listovou pilou, okružní frézou, trubkořezem); 
b) mechanicky, metodou, při které dochází ke vzniku žhavých jisker (rozbroušením – řezacím 

kotoučem); 
c) tepelně (řezáním kyslíko-acetylénovým plamenem nebo plazmou). 

 
5.4.2 Mechanické dělení podle 5.4.1 a) lze provádět pouze na odtlakovaném plynovodu. Dělicí zařízení musí 

být v nevýbušném provedení. 
 
5.4.3 Mechanické dělení podle 5.4.1 b) lze provádět pouze na odtlakovaném a odplyněném plynovodu. 

 
5.4.4 Tepelné dělení podle 5.4.1 c) lze provádět pouze na odtlakovaném a odplyněném plynovodu. Tepelné 

dělení je zakázáno u trubek z termomechanicky zpracovaných ocelí označených přídavným symbolem 
ME nebo MB. 

 
5.5 Opravy dočasné 
 
5.5.1 Obecně 
 
5.5.1.1 Dočasné opravy je možné provést jen v případech, kdy z technických důvodů nelze provést opravu 

trvalou. 
 
5.5.1.2 Dočasná oprava musí být nahrazena opravou trvalou ihned, jakmile je to z technického nebo provozního 

hlediska možné, např. možnost odstavení zákazníků, překopy komunikací. 
 
5.5.2 Oprava potrubí ovinutím 
 
5.5.2.1 Oprava ovinutím může být provedena na potrubí s pracovním přetlakem do 0,05 bar (5 kPa) včetně. 
 
5.5.2.2 Povrch potrubí je nutno zbavit nerovností, uvolněné izolace, otřepů a nečistot na celé ploše umístění 

plastové opravárenské pásky. 
 
5.5.2.3 Potrubí musí být ovinuto páskou nejméně do vzdálenosti rovné jmenovitému vnějšímu průměru na 

každou stranu od kraje poškození. 
 
5.5.2.4 Oprava potrubí ovinutím se provádí plastovou opravárenskou páskou nejméně ve dvou vrstvách. 

Znázornění opravy potrubí ovinutím je uvedeno na Obrázku 1. 
 

 
 

Obrázek 1 – Oprava potrubí ovinutím 
 
5.5.2.5 O délce funkčnosti opravy ovinutím rozhodne provozovatel. 
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5.5.3 Oprava opravárenskou mechanickou tvarovkou 
 
5.5.3.1 Oprava pomocí opravárenské mechanické tvarovky je považována za dočasnou v případě, že životnost 

tvarovky je kratší než zbytková životnost opravovaného potrubí (viz 5.6.3.1). 
 
5.5.3.2 Dočasné opravy pomocí opravárenské mechanické tvarovky se řídí závaznými pokyny uvedenými 

v části trvalé opravy (viz 5.6.3). 
 
5.5.4 Oprava potrubí opravárenským pasem 
 
 Oprava se provádí např. nerezovou opravnou manžetou s pryžovým těsněním, opravným třmenem. 
 
5.6 Opravy trvalé  
 
5.6.1 Rozdělení technologií trvalých oprav v závislosti na tlaku opravovaného potrubí 
 
5.6.1.1 Oprava potrubí pod plným provozním tlakem:  

a) nasazení opravárenské mechanické tvarovky; 
b) přivaření ocelové opravárenské záplaty s těsněním11); 
c) provedení kompozitní opravy; 
d) ovinutí páskou s aplikací tmelu. 

 
5.6.1.2 Oprava potrubí při sníženém provozním tlaku 0,003 – 0,023 bar (0,3 – 2,3 kPa): 

a) nasazení opravárenské mechanické tvarovky; 
b) přivaření ocelové opravárenské záplaty s těsněním; 
c) provedení kompozitní opravy; 
d) ovinutí páskou s aplikací tmelu. 

 
5.6.1.3 Oprava na odtlakovaném nebo odtlakovaném a odplyněném potrubí – výměna vadné části potrubí za 

novou: 
a) vsazení nového potrubí pomocí přesuvných tvarovek s těsnícími kroužky; 
b) vsazení nového potrubí pomocí kombinace tupého svaru a přesuvné tvarovky (přesuvné tvarovky 

s těsnícími kroužky)12); 
c) vsazení trubní části na tupé „V“ svary12); 
d) navaření ocelové záplaty zhotovené z trubky podle ČSN EN ISO 3183 – PSL 1,2 nebo záplaty 

zhotovené z materiálu s vlastnostmi ekvivalentními s materiálem opravované trubky; 
e) provedení kompozitní opravy. 

 
5.6.2 Obecné zásady k trvalým opravám 
 
 U trvalé opravy prováděné pod provozním nebo sníženým tlakem je nutné splnit podmínky podle 5.6.2.1, 

5.6.2.2 a 5.6.2.3. 
  
5.6.2.1 Činnosti prováděné před zahájením opravy: 

a) prohlídka potrubí v bezprostřední blízkosti poruchy; 
b) změření koncentrace plynu v místě provádění prací (při výskytu plynu v koncentraci nad 10 % dolní 

meze výbušnosti je nutno zabránit vzniku jisker, např. smáčením nářadí ve vodě, použitím nejis-
křícího nářadí, vlhčením výkopu); 

c) důkladné odstranění izolace, nečistot a rezu, vyčištění povrchu potrubí v místě opravy tak, aby byl 
povrch potrubí hladký a kovově čistý, s následným provedením vizuální kontroly povrchu potrubí 
v místě svařování; 

d) změření tloušťky stěny potrubí v místě svařování ultrazvukem.  
 

5.6.2.2 Metoda svařování (141, 111) při opravě potrubí se volí podle WPS. WPS musí brát zřetel na průměr 
potrubí a minimální tloušťku stěny potrubí – viz Tabulka 1. 

 
 
 
 

 
11) U poškození s únikem plynu pouze pro tlak do 3 bar; oprava může být provedena na základě písemného příkazu 

k práci a po odsouhlasení provozovatelem plynovodu. U poškození bez úniku plynu lze použít za všech tlaků. 
12 ) V těchto případech se práce provádí na odtlakovaném a odplyněném potrubí. 
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Tabulka 1 – Minimální přípustná tloušťka stěny potrubí před navařením tvarovky metodou 141, 111 
        

Vnější průměr potrubí D 
[mm] 

Minimální přípustná tloušťka stěny potrubí tmin.  
[mm] 

25 – 50 2,6 

65 – 125 2,6 

150 – 300 3,5 

350 – 400 4,5 

≥ 450 4,5 

 
Poznámka: Není-li minimální tloušťka stěny potrubí v souladu s výše uvedenými podmínkami podle 
Tabulky 1, musí být oprava potrubí provedena na odtlakované části PZ. 

 
5.6.2.3 Činnosti prováděné po ukončení opravy: 

a) namátková vizuální kontrola provedených svarů; 
b) kontrola těsnosti spojů pěnotvorným roztokem nebo detektorem; 
c) kontrola koncentrace plynu v místě opravy, včetně přilehlých stěn výkopu; 
d)  odstranění vodivého přemostění u oprav s výřezem vadné části potrubí. 
 

5.6.3 Oprava pomocí opravárenské mechanické tvarovky  
 
5.6.3.1 Oprava pomocí opravárenské mechanické tvarovky je považována za trvalou v případě, že životnost 

tvarovky je stejná nebo delší, než je zbytková životnost bezprostředně přilehlé části (do vzdálenosti D 
na každou stranu) opravovaného potrubí. Životnost mechanické tvarovky stanoví výrobce. 

 
5.6.3.2 Opravárenské mechanické tvarovky lze použít pro vnější průměry potrubí, provozní tlaky a rozsahy 

poškození udávané jejich výrobcem. 
 
5.6.3.3 Tlak plynu v potrubí při opravě se řídí charakterem a velikostí poškození takovým způsobem, aby byla 

zajištěna bezpečnost při opravě. 
 
5.6.3.4 Pokud není výrobcem mechanických tvarovek stanoveno jinak, musí být splněna podmínka přesahu 

tvarovky a1 ≥ 25 mm, viz Obrázek 2. 
 

 
 

Obrázek 2 – Oprava pomocí mechanické tvarovky 
 

5.6.3.5 Postup opravy: 
a) označit místo osazení tvarovky na potrubí; 
b) osadit opravárenskou mechanickou tvarovku podle návodu výrobce. 
  

5.6.4 Oprava potrubí pomocí ocelové opravárenské záplaty s těsněním    
 

Postup opravy: 
a) výběr záplaty: 

– záplaty mohou mít kruhový nebo eliptický tvar, záplaty čtvercového/obdélníkového tvaru musí 
mít zaoblené rohy; 

– používají se záplaty hladké nebo záplaty s hrdlem a zátkou; 
– podle rozsahu poruchy a rozsahu koroze použít záplatu s těsněním s vysokou tepelnou 

odolností odpovídající průměru potrubí; 
– prostorová velikost funkčního těsnění záplaty musí vždy přesahovat prostorovou velikost vady; 
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b) osadit a zajistit záplatu fixačními třmeny podle návodu výrobce; 
c) zajistit odvod plynu přes hrdlo do bezpečné vzdálenosti od pracoviště (pomocí hadice nebo 

potrubí); 
d) plynotěsně přivařit nasazenou upevněnou záplatu na stávající potrubí podle schválené WPS. 

 
5.6.5 Výměna vadné části potrubí za novou  
 
5.6.5.1 Vsazení nového potrubí pomocí přesuvných tvarovek s těsnícími kroužky 
 
 Postup opravy: 

a) odstavit, odtlakovat plynovod v místě opravy; 
b) provést ultrazvukovou kontrolu místa budoucích svarů; 
c) provést vodivé přemostění v místě výřezu potrubí izolovaným měděným kabelem o průřezu 

nejméně 25 mm2, pro připojení vodivého přemostění nesmí být použito svaru; 
d) nasadit přesuvnou tvarovku na oba konce vkládaného potrubí;  
e) provést vlastní výřez vadného potrubí; 
f) vyjmout vyříznutou část potrubí; 
g) vložit nové potrubí a neprodleně přetáhnout přesuvné tvarovky na obou koncích potrubí stejno-

měrně tak, aby mezera mezi konci nového a starého potrubí byla uprostřed tvarovky; 
h) odvzdušnit potrubí, provést kontrolu odvzdušnění; 
i) změřit koncentraci plynu v pracovním výkopu; 
j) zavařit po obvodu přesuvné tvarovky k potrubí koutovým svarem podle schválené WPS; 
k) tepelně přerušit pryžové těsnění před kontrolou těsnosti svaru podle návodu výrobce. 

 
5.6.5.2 Kombinace tupého svaru a přesuvné tvarovky s těsnícími kroužky  
 
 V případě, že je to technicky možné, pak lze u oprav prováděných podle 5.6.5.1 nejprve novou část 

potrubí přivařit k stávajícímu potrubí tupým svarem a následně na druhé straně potrubí osadit přesuvnou 
tvarovku s těsnícími kroužky. V tomto případě musí být úseky plynovodu spolehlivě odděleny a odply-
něny.  

 
5.6.5.3 Vsazení trubní části na tupé „V“ svary 
  
 Vsazení trubní části na tupé „V“ svary lze provést pouze v případě, že bude provedeno spolehlivé 

oddělení úseku plynovodu pod tlakem a úseku plynovodu, na kterém bude provedena výměna vadné 
části. Provedení musí být jednoznačně definováno v pracovním postupu odsouhlaseném provozova-
telem. Úseky plynovodu musí být spolehlivě odděleny a odplyněny. 

 
5.6.6 Navaření ocelové záplaty zhotovené z trubky podle API spec. 5L PSL 1 nebo ČSN EN ISO 3183 
 

 Postup opravy:  
a) vyříznout záplatu z trubky odpovídající API spec. 5L PSL 1 nebo ČSN EN ISO 3183; 
b) osadit připravenou záplatu na očištěný povrch trubky; 
c) zajistit záplatu fixačními třmeny; 
d) změřit koncentraci plynu v místě opravy; 
e) plynotěsně přivařit připravenou záplatu na stávající potrubí podle schválené WPS. 
 

5.6.7 Kompozitní opravy potrubí 
  

Pro navrhování a provádění kompozitních oprav potrubí platí ČSN EN ISO 24817. Opravy se provádějí 
podle návodu výrobce a v souladu s podmínkami pro použití. Posouzení závažnosti vad a určení 
zbytkové pevnosti potrubí se provádí například dle ASME B31G nebo API RP 579-1/ASME FFS-1. 
 

5.6.8 Oprava potrubí ovinutím páskou s aplikací tmelu 
 
Opravy se provádějí podle návodu výrobce a v souladu s podmínkami pro použití. 

 
5.7 Izolování potrubí po opravě a kontrola izolace 
 
 Po ukončení montážních prací spojených s opravou se kovové části zaizolují v souladu s TPG 920 21 

a požadavky provozovatele. Kontrola izolace se provede jiskrovou zkouškou podle TPG 920 24. 
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6 ZEMNÍ PRÁCE 
 
 Pro zemní práce při opravě plynovodu platí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ČSN EN 1610 

a TPG 702 04, případně pracovní postup odsouhlasený provozovatelem plynovodu. 
 
 
7 ZKOUŠENÍ OPRAVENÉHO POTRUBÍ 
 
 Po dokončení opravy musí být provedena zkouška těsnosti opraveného úseku potrubí podle ČSN EN 12327. 

U zkoušení potrubí s nejvyšším provozním tlakem nad 4 bar je nutná účast TIČR ve smyslu § 6a odst. 
(1) písm. a) a b) zákona č. 174/1968 Sb. a § 3 odst. (8) písm. c) vyhlášky č. 21/1979 Sb. 

 
 
8 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 spolehlivosti, 
která je deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní odpovědnost s vědomím 
skutečnosti, že splnění bezpečnosti a spolehlivosti musí prokázat. 

 
 
9 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
 
9.1 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)   
ČSN 01 3464 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu 
ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT 
(01 5004) 
ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří  
(01 5253)    
ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení 
ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi 
ČSN EN ISO 6520-1 Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů 
(05 0005) – Část 1: Tavné svařování 
ČSN EN 14610 Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů 
(05 0007) 
ČSN EN ISO 4063  Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování 
(05 0011) 
ČSN EN ISO 6947 Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování 
(05 0024)      
ČSN EN ISO 9692-1 Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 1: 
(05 0025) Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektro-

dou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektro-
dou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků 

ČSN EN 1708-1 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 1: Tlakové součásti 
(05 0026) 
ČSN EN ISO 5817 Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným 
(05 0110) svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality 
ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná 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 15609-2 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu 
(05 0312) svařování – Část 2: Plamenové svařování 
ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu 
(05 0313) svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování 

niklu a slitin niklu 
ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti 
(05 0330) 
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ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: 
(05 0331) Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost 
ČSN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: 
(05 0331) Vyšší požadavky na jakost 
ČSN EN ISO 3834-3 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: 
(05 0331) Standardní požadavky na jakost 
ČSN EN ISO 3834-4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: 
(05 0331) Základní požadavky na jakost  
ČSN EN ISO 3834-5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: 
(05 0331) Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost 

podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 
ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka  
ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov  
ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 
ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli 
(05 0711) 
ČSN EN ISO 17635 Nedestruktivní zkoušení svarů – Obecná pravidla pro kovové materiály 
(05 1170) 
ČSN EN ISO 17637 Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů 
(05 1180) 
ČSN 05 1309 Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia 
ČSN EN 1333 Příruby a přírubové spoje – Potrubní součásti – Definice a volba PN 
(13 0009)   
ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 
ČSN EN ISO 6708 Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN 
(13 0015) 
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 
ČSN EN 12732 Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky 
(38 6412)  
ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do  
(38 6413) 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky 
ČSN EN 12007-3 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem  
(38 6413) do 16 barů 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 12327 Zařízení pro zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do 
(38 6414) provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky 
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 EN ISO 24817  Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Sdružené opravy potrubí – 
(45 1393) Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
(75 6114) 

 
9.2 Technická pravidla  
 
TPG 700 02 Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. 

Diagnostické metody 
TPG 700 24 Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství 
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu 
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně  
TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství 
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 plynovodních 

přípojkách 
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TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů  
TPG 920 24 Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím 
TPG 923 01 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení  
TPG 927 01 Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné 

způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení 
TPG 927 02 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení 

ukládaných do země nebo uložených v zemi 
TPG 927 03 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových 

zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi 
 
9.3 Právní předpisy 
 
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností 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  
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  
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
266/1994 Sb. Zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, 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 změ-

ně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
383/2001 Sb.  Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů  
406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

přepisů 
309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů 

23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky pozdějších 
předpisů 

268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
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9.4 Zahraniční předpisy 
 
DVGW GW 350 Schweißverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas-und Wasserver-

sorgung; Herstellung, Prüfung und Bewertung (Svařování potrubí z oceli pro plyn 
a vodu – montáž, zkoušení a hodnocení) 

API RP 579-1/ ASME FFS-1 Fitness-For-Service 
API Specification 5L Line Pipe 
ASME PCC-2 Repair of Pressure Equipment and Piping 
ASME B31G Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines 
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POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ OPRAV V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍM TLAKU POTRUBÍ13) 

 

Druh 
opravy 

Název opravy 

Opravy 
 na potrubí při 

provozním tlaku 
do 5 bar  
(500 kPa) 

Opravy  
na potrubí při 

provozním tlaku 
do 0,05 bar 

 (5 kPa) 

Opravy  
na potrubí při 

sníženém 
provozním tlaku  
0,003 – 0,023 bar  

(0,3 – 2,3 kPa) 

Opravy na 
odtlakovaném14) 

nebo  
odtlakovaném a 
odplyněném15) 

potrubí 

D Oprava potrubí ovinutím – A A N 

D/T 
Oprava opravárenskou mechanickou 
tvarovkou 

A A A N 

D 
Oprava potrubí opravárenským 
pasem 

A A A N 

T 
Oprava potrubí pomocí opravárenské 
záplaty s teflonovou zátkou 

A A A – 

T 
Přivaření ocelové opravárenské 
záplaty s těsněním na potrubí 

A11) A A N 

T 
Vsazením nového potrubí pomocí 
přesuvných tvarovek s těsnícími 
kroužky 

– – N A14) 

T 
Vsazení nového potrubí pomocí 
kombinace tupého svaru a přesuvné 
tvarovky s těsnícími kroužky   

– – – A15) 

T Vsazení trubní části na tupé „V“ svary – – – A15) 

T 
Navaření ocelové záplaty zhotovené 
z trubky podle  
ČSN EN ISO 3183 – PSL 1, 2 

– – – A14) 

D/T/H Kompozitní oprava A A A A 

H 
Oprava potrubí ovinutím páskou 
s aplikací tmelu 

A A A N 

 
Vysvětlivky: 
 
T  trvalá oprava 
D dočasná oprava                                          
A doporučuje se 
N nedoporučuje se 
– je zakázáno 
H zbytková životnost potrubí je kratší než výrobcem garantovaná životnost systému pro opravu 
 
Poznámka: O způsobu a rozsahu opravy rozhodne provozovatel podle zpracovaného pracovního postupu nebo 
písemného příkazu k práci a rozsahu a charakteru poškození potrubí. 

 
13)   Jednotlivé technologie se používají pro opravy plynovodu s únikem plynu i pro opravy bez úniku plynu. 
14) Takový úsek, který je dočasně nebo spolehlivě oddělen podle TPG 905 01. 
15) V tomto případě musí být úseky plynovodu spolehlivě odděleny a odplyněny podle TPG 905 01. 

PŘÍLOHA 1 


