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1 OBECNĚ 
 

Ustanovení této části se vztahují pouze na osoby, do jejichž pracovní náplně přímo spadají činnosti na 
plynových zařízeních provozovaných plynárenskými společnostmi (obvykle plynárenská zařízení). 
 
Základní povinnosti zaměstnavatelů a povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny zvláštními právními 
předpisy

1)
. 

 
 

2 PŘEDPISY A DOKUMENTACE 
 
 Zaměstnavatel musí mít k dispozici nezbytné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, vztahující se k prováděným činnostem, a předepsanou 
provozní dokumentaci ke strojům a zařízením

2) 
a zpracovaný plán revizí, kontrol a údržby technických 

zařízení
2)

. 
 

 
3 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, ŠKOLENÍ A OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ  
 

Práce spojené s výkonem činností na plynových zařízeních mohou vykonávat osoby s odbornou 
způsobilostí

3)
. 

 
3.1 Školení BOZP 
 
 Základními druhy školení jsou: 

a) vstupní školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců s ověřením znalostí; 
b) instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti a praktický zácvik na zařízeních 

používaných na pracovištích; 
c) periodické školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců s ověřením znalostí; 
d) školení BOZP a přezkušování zaměstnanců speciálních profesí (zaměstnanců provádějících 

činnost na vyhrazeném technickém zařízení, svářečů, obsluh strojů pro zemní práce, řidičů 
motorových vozidel a motorových vozíků, jeřábníků, vazačů apod.); 

e) periodické seznámení s  významnými riziky souvisejícími s provozem, údržbou a opravami 
plynárenského zařízení spojenými se zásahem do integrity tohoto zařízení a opatřeními k jejich 
snížení nebo odstranění. 

 
3.1.1 Účelem vstupního školení BOZP je seznámit zaměstnance a vedoucí zaměstnance s: 

a) platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  
b) riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která 

se týkají jejich práce a pracoviště; 
c) poskytováním pracovnělékařské služby a kategorizací prací

4)
. 

 
3.1.2 Periodické školení BOZP s ověřením znalostí se provádí u zaměstnanců nejméně jednou za dva roky, 

u vedoucích zaměstnanců nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 
 
3.1.3 U zaměstnavatelů, kteří spadají pod dozor Českého báňského úřadu, probíhají periodická školení 

BOZP s ověřením znalostí u všech zaměstnanců před komisí organizace nejméně jednou za 3 roky. 
 
3.1.4 Instruktáž o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a praktický zácvik na pracovišti musí absolvovat 

každý pracovník, který není obeznámen s daným pracovištěm. Jejím účelem je seznámit zaměst-
nance s: 
a) konkrétními pracovními podmínkami na pracovišti; 
b) uspořádáním pracoviště, včetně únikových cest a východů;  
c) umístěním prostředků k poskytnutí první pomoci a jejímu zajištění; 
d) umístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení; 
e) riziky spojenými s výkonem práce a s používáním OOPP; 
 

                                                           
1) Např. zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 133/1985 Sb., zákon č. 174/1968 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., zákon 

č. 61/1988 Sb. 
2) Zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
3) Vyhláška č. 21/1979 Sb., vyhláška č. 392/2003 Sb. 
4) Zákon č. 373/2011 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 432/2003 Sb. 
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f) pokyny a návody pro obsluhu a údržbu strojů a zařízení, technologickými postupy, místními 

provozními řády, zásadami bezpečné práce apod.; 
g) postupy při vzniku mimořádných událostí. 

  
Způsob a dobu praktického zácviku na pracovišti stanoví přímý nadřízený s ohledem na druh vyko-
návané práce, kvalifikaci, délku praxe a osobní předpoklady zaměstnance. 

 
3.1.5 Školení a ověřování znalostí zaměstnanců speciálních profesí (zaměstnanců provádějících činnost na 

vyhrazeném technickém zařízení, svářečů, obsluh strojů pro zemní práce, řidičů motorových vozidel 
a motorových vozíků, jeřábníků, vazačů apod.) se provádí podle zvláštních právních předpisů. 

 
3.1.6 Školení vedoucích zaměstnanců z BOZP provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. 
 
3.1.7 Periodické seznámení s významnými riziky, souvisejícími s provozem, údržbou a opravami plynáren-

ského zařízení spojenými se zásahem do integrity plynárenského zařízení, se provádí nejméně jednou 
za rok, a to u zaměstnanců provádějících, schvalujících a přímo řídících práce na plynových 
zařízeních, včetně zaměstnanců vystavujících a schvalujících pracovní postupy. 

 
3.2 Školení a odborné přípravy PO 

 
 Druhy, obsah, rozsah a lhůty školení zaměstnanců o požární ochraně, jakož i odborné přípravy 

preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, stanoví 
zvláštní právní předpisy

5)
. 

 
 

4 POŽÁRNÍ OCHRANA 
 

Podmínky pro zajištění požární ochrany a požární bezpečnosti při provozu plynových zařízení 
uvedených v těchto pravidlech stanoví zvláštní právní předpisy

5)
. 

 
 

5 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
 
5.1 Rozsah a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků stanoví zvláštní předpis
6)

 s ohledem na vyhodnocení pracovních 
rizik. 

  
5.2 Zaměstnanci, kteří provádějí činnosti na plynárenském zařízení, u něhož je narušena integrita nebo 

sami do integrity plynárenského zařízení zasahují, musí být při těchto činnostech chráněni antista-
tickým ochranným oděvem se sníženou hořlavostí

7)
. Požadavek na antistatické vlastnosti ochranného 

oděvu nemusí být dodržen u zaměstnanců provádějících svářečské práce. 
 
 
6 TABULKY, ZNAČENÍ 
 
6.1 Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále označovat pracoviště 
a další příslušná místa příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně a seznámit s nimi 
zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo 
světelné. 

 
6.2 Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví zvláštní 

právní předpisy
8)

. 
 

6.3 Bezpečnostní označení a signály mohou v případě mimořádných havarijních situací nahradit ochranná 
zařízení. 

 

                                                           
5) Zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb. 
6) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
7) ČSN EN ISO 11612, ČSN EN 1149-5 
8) ČSN EN ISO 7010, ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2+Amd.1, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4 
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7 PRACOVNÍ ÚRAZY, NEMOCI Z POVOLÁNÍ, PRVNÍ POMOC 
 
7.1 Pro evidenci pracovních úrazů platí zvláštní právní předpis

9)
. 

 

7.2 Zaměstnanec je při vzniku pracovního úrazu povinen: 
a) poskytnout první pomoc, popřípadě přivolat lékaře; 
b) oznámit pracovní úraz vlastní osoby bez zbytečného prodlení svému nadřízenému, je-li toho 

sám schopen, nebo pracovní úraz jiného zaměstnance bez zbytečného prodlení nadřízenému 
zraněného; 

c) ponechat pracoviště v původním stavu až do příchodu nadřízeného zaměstnance nebo jiného 
zaměstnance vyšetřujícího příčiny vzniku pracovního úrazu; změny jsou přípustné pouze v pří-
padech, kdy se jedná o záchranu postižených osob, popřípadě o další záchranné práce, nebo 
vyžaduje-li to bezpečnost provozu; 

d) spolupracovat při vyšetřování jeho příčin a všech dalších okolností vzniku úrazu, pokud mu to 
dovolí jeho zdravotní stav. 

 
7.3 V případě ohrožení zdraví nebo života je zaměstnanec povinen učinit opatření k omezení jejich ná-

sledků s výjimkou opatření, kdy by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo jiné osoby, a dále 
postupovat podle přijatých vnitřních předpisů společnosti (např. Havarijní plán). 

 
7.4 Pro oblast kategorizace prací a nemocí z povolání platí zvláštní právní předpisy

10)
. Zaměstnavatel je 

povinen v součinnosti s poskytovatelem pracovně lékařských služeb vyhledávat a vyhodnocovat půso-
bení rizikových faktorů (ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb.) na zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel je 
povinen přijímat účinná opatření k jejich eliminaci nebo snížení. Podle míry vlivu rizikových faktorů na 
zdraví zaměstnanců zařazuje zaměstnavatel práce do kategorií. Kategorizace prací je výchozím 
podkladem pro stanovení rozsahu vyšetření prováděných v rámci preventivních lékařských prohlídek. 
 

7.5 Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracoviště prostředky první pomoci. Tato povinnost se vztahuje 
i na přechodná pracoviště a staveniště. 

 
 

8 PRÁCE NA PRACOVIŠTI, KTERÉ NELZE VYKONÁVAT SAMOSTATNĚ 
 

8.1 Zaměstnavatel je povinen organizovat níže uvedené práce na pracovišti tak, aby na nich zaměstnanci 
nepracovali osamoceně. Za osamoceného zaměstnance se považuje zaměstnanec, který není pod 
stálým dozorem dalšího zaměstnance, schopného poskytnout v případě nehody nebo úrazu pomoc 
nebo který je případně schopen nehodě nebo úrazu zabránit. Jedná se zejména o: 
a) práce, při kterých se může zaměstnanec přiblížit tělem, pracovním oděvem nebo pracovním 

nářadím, nástrojem apod., do nebezpečné blízkosti nekrytých živých částí elektrického zařízení 
pod napětím nad 1000 V; 

b) práce, při kterých zaměstnanec stojí chodidly ve výšce větší než 2 m nad terénem (např. na 
přenosném žebříku);  

c) výkopové práce od hloubky větší než 1,3 m, kde není zajištěn dohled. 
 

8.2 Ustanovení  podle 8.1 nemusí být dodržena při pracích, kde by z důvodu prodlení byl ohrožen veřejný 
zájem, zejména ochrana života a zdraví osob. Při těchto činnostech nemusí být zcela dodrženy 
požadavky právních a ostatních předpisů, nevystaví-li zaměstnanec sebe nebo jiné osoby vážnému 
ohrožení zdraví nebo života. 

 
 

9 PRÁCE V PROSTORECH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 
 

Bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostorech s nebezpečím 
výbuchu stanovují zvláštní právní předpisy

11)
 a TPG 925 01. 

 
Poznámka: Práce v prostorech s nebezpečím výbuchu ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb. se 
netýkají plynárenských zařízení podléhajících zvláštnímu předpisu

12)
, tj. plynárenských zařízení 

podléhajících  obecně závazným právním předpisům orgánů státní báňské správy. 

                                                           
9) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
10) Zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 104/2012 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 290/1995 Sb. 
11) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 
12) Zákon č. 61/1988 Sb. 
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10 PRÁCE NA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 
 
10.1 Společná ustanovení 
 
10.1.1 Montáž, opravy, zkoušky a revize mohou samostatně provádět pouze právnické a podnikající fyzické 

osoby, které mají k této činnosti oprávnění
13)

, a to osobami s předepsanou odbornou způsobilostí 
(mají osvědčení

13)
) a které mají doložitelné, prokazatelné zaškolení, osvědčení na obsluhu užitých 

přístrojů, zařízení a technologií. 
 
10.1.2 Práce na plynových zařízeních ve smyslu 10.1.3 se provádějí podle písemného pracovního postupu, 

který musí být schválen provozovatelem plynárenského zařízení.  
 

 Vypracovat a schválit pracovní postup smí pouze odborný technický pracovník, viz TPG 923 02. 
Pracovní postup, vypracovaný externím dodavatelem, musí být předem projednán a prokazatelně 
odsouhlasen odborným technickým pracovníkem provozovatele plynárenského zařízení. 

 
Tyto požadavky se nevztahují na prvotní zásah při odstraňování poruchy podle Části XII nebo 
v případech, kde hrozí nebezpečí z prodlení při ohrožení zdraví nebo života osob, nebo při likvidaci 
závažné provozní poruchy nebo havárie. 

 
10.1.3 Pracovní postupy se zpracovávají zejména na: 

a) svářečské a vrtací práce na provozovaném plynárenském zařízení v prostorech s nebezpečím 
výbuchu (např. pod přetlakem plynu); 

b) veškeré práce na plynárenských zařízeních vyžadující přerušení nebo omezení dodávky plynu 
(odplyňování a odvzdušňování plynového zařízení a jejich uvádění do provozu nebo odstavení 
mimo provoz) 

c) opravy plynovodu s porušením celistvosti; 
d) čištění nebo inspekce plynovodu čisticím nebo inspekčním pístem. 
 

10.1.4  Pracovní postupy není nutné zpracovávat na běžné práce prováděné např. při obsluze, provozní 
kontrole zařízení (např. výměna filtrační vložky filtru, seřízení regulačních, bezpečnostních uzávěrů, 
čidel, armatur na obtoku uzávěrů, opravy a výměna armatur nebo jejich částí strojního zařízení 
objektů TU, RS a měřicích stanic apod.), práce prováděné na zařízeních pro měření plynu (výměny 
plynoměrů, čidel apod.) za předpokladu, že práce budou provádět pouze zaměstnanci plynárenských 
společností, a to v souladu s návody výrobců zařízení a tam, kde je to vyžadováno, budou 
prokazatelně zaškoleni u výrobců nebo dodavatelů těchto zařízení.  

 
10.1.5 Pracovní postup obsahuje podle druhu plynového zařízení, rozsahu prací a místních podmínek tyto 

náležitosti: 
a) datum, identifikační číslo, předpokládaný časový rozsah (zahájení, ukončení práce); 
b) stručný popis prováděné akce (název, místo); 
c) přehled o situaci v zásobování plynem v době provádění prací, způsob zajištění dodávky plynu. 

Při přerušení dodávky plynu přesné vymezení oblasti, v níž dojde k přerušení dodávky plynu, 
způsob odstavení a znovuuvedení do provozu, včetně způsobu vyrozumění odběratelů s od-
stávkou plynu; 

d) chronologický postup prováděných činností a případné odkazy na odsouhlasené pracovní postu-
py, zpracované externími dodavateli. U každého pracoviště bude uvedena odpovědná osoba;  

e) přehledná schémata s vyznačením místa prováděných prací; 
f) vybavení prostředky k poskytnutí první pomoci; 
g) vybavení pracoviště věcnými prostředky požární ochrany, případně zajištění požárního dohledu 

určenými zaměstnanci, zařazenými do preventivní požární hlídky nebo i asistence hasičského 
záchranného sboru; 

h) pokud to rozsah prací vyžaduje, určení zaměstnanců, kteří budou na pracovišti a v jeho okolí vy-
konávat stálý dozor a kontrolu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany, 
a určení doby, po kterou bude dozor vykonáván i po skončení akce; 

i) jméno osoby se stanovenou odbornou způsobilostí, pověřené provozovatelem k řízení prací 
(vedoucího akce). V případě prací na různých pracovištích rovněž jména osob odpovědných za 
jednotlivá pracoviště. Za koordinaci všech činností na všech pracovištích odpovídá vedoucí akce; 

j) způsob komunikace mezi jednotlivými pracovišti, spojení s dispečinkem apod.; 
k) jméno a podpis zpracovatele postupu; 
 

                                                           
13) Zákon č. 174/1968 Sb., vyhláška č. 21/1979 Sb. a vyhláška č. 392/2003 Sb.  
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l) jméno a podpis zaměstnance, který pracovní postup schválil; 
m) vyjádření dotčených útvarů provozovatele plynárenských zařízení;  
n) povolení pro svařování, vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření podle zvláštních 

předpisů
14)

. Náležitosti povolení pro svařování mohou být zapracovány do pracovního postupu 
nebo povolení pro svařování lze či může být vystaveno samostatně; 

o) příkaz „V“ pro práce, kde hrozí nebezpečí výbuchu
11)

, vydává vedoucí akce nebo jím písemně 
určený zaměstnanec.  Obsah příkazu „V“ je uveden ve zvláštním předpisu

11)
, může být zapra-

cován do pracovního postupu zpracovaného podle 10.1.4 nebo příkaz „V“ může být vydán 
samostatně, vždy však před zahájením výkonu práce; 

 
10.1.6 Všechny osoby účastnící se akce musí být prokazatelně písemně seznámeny s pracovním postupem, 

podle kterého se práce provádějí. Dále musí být s riziky, která představují činnosti uvedené 
v pracovním postupu, prokazatelně písemně seznámeni i zaměstnanci externích dodavatelů, 
vyskytující se na společném pracovišti s vědomím vedoucího akce (prokazatelné písemné seznámení 
s riziky lze uskutečnit v rámci periodického školení BOZP). 
 

10.1.7 Pro opakující se práce může provozovatel plynárenského zařízení vypracovat typové pracovní po-
stupy. Náležitosti typových pracovních postupů musí být stanoveny vnitřními předpisy provozovatele. 

 
10.1.8 Pracovní postup musí být po celou dobu provádění prací k dispozici na pracovišti, kde jsou práce 

prováděny. 
  
10.1.9 V případě zjištění závažné změny ve způsobu provádění prací (např. změna technologie prací, 

okolnosti vylučující zásobování zákazníků způsobem navrženým v pracovním postupu) nesmí být tyto 
práce zahájeny, pracovní postup musí být zrušen a musí být odsouhlasen nový pracovní postup 
k provedení prací. 
 

10.1.10 Dojde-li v průběhu prací k odklonění činnosti od schváleného pracovního postupu, kdy se nejedná 
o závažnou změnu ve způsobu provádění prací podle 10.1.9, vedoucí akce provede záznam 
o důvodech změny a dalším postupu prací do originálu pracovního postupu, a to před vlastním 
odkloněním od schváleného pracovního postupu. 
 

10.1.11 Rozhodnutí, zda se jedná o změnu podle 10.1.9 nebo podle 10.1.10, je v kompetenci vedoucího akce.   
 
10.1.12 Každé plánované přerušení dodávky plynu se musí oznámit podle zvláštního právního předpisu

15) 

všem odběratelům. Při každém přerušení dodávky plynu musí být uzavřeny hlavní uzávěry plynu ve 
všech objektech, do nichž byla dodávka plynu přerušena. V případě nedostupnosti některých hlavních 
uzávěrů musí být učiněna taková opatření, která zamezí vzniku situací způsobujících obecné ohro-
žení. 

 
10.1.13 Pokud zaměstnanec narazí v průběhu prací na okolnost, která by mohla ohrozit bezpečnost (závady 

na plynovém zařízení, vnější podmínky), oznámí to neprodleně vedoucímu akce a dále se řídí jeho 
pokyny. 

 
10.1.14 Ověření těsnosti a hledání netěsností musí být prováděno způsobem předepsaným v pracovním 

postupu (detekčním přístrojem, případně pěnotvorným roztokem). Nesmí být použit otevřený plamen. 
 
10.1.15 Pokud se musí přetlak plynu v úseku potrubí, na němž se provádějí práce, udržovat na stanovené 

tlakové hladině, je nutno zajistit spojení mezi pracovištěm a místem regulace přetlaku plynu. 
 
10.1.16 Při provádění prací pod přetlakem plynu se doporučuje používat přednostně bezúnikové technologie 

a technické prostředky, které umožní bezpečné provádění prací s vyloučením úniku plynu do ovzduší 
nebo bezpečné odvedení plynu (navrtávací a uzavírací zařízení pracující pod přetlakem plynu, 
speciální prvky pro opravy apod.). 

 
10.1.17 V případě, že při provádění prací pod přetlakem plynu nelze postupovat podle 10.1.16, je nutné 

udržovat ochranný přetlak plynu v plynovodu v rozsahu 0,3 kPa až 2,3 kPa. Ochranný přetlak plynu je 
nutné v průběhu svařování kontrolovat a udržovat.  

 
 

                                                           
14) Vyhláška č. 87/2000 Sb. 
15) Zákon č. 458/2000 Sb. 
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10.1.18 V případě rizika úniku plynu v místech provádění prací (např. ve výkopech) je nutno zajistit podle 

pracovního postupu únikové cesty (výběhy, výstupy apod.), umožňující bezpečné a rychlé opuštění 
ohroženého prostoru. 

 
10.1.19 Před zahájením prací vyvolávajících mechanické namáhání plynovodu a před zahájením prací s otev-

řeným ohněm na uzavřených plynovodech, které jsou pod provozním přetlakem plynu, se musí 
překontrolovat, zda konstrukce, materiál a pracovní postup dovolují práce za provozního přetlaku 
plynu nebo zda musí být provozní přetlak plynu snížen. Podle charakteru prací a stavu plynovodu se 
provádí kontrola těsnosti před zahájením prací a v jejich průběhu. 

 
10.1.20 Při práci na otevřeném nebo netěsném plynovodu je nutno postupovat s vysokou ostražitostí, plyn 

odvádět na bezpečné místo a zabránit vniknutí vzduchu do plynovodu. Otevřeným nebo netěsným 
plynovodem se rozumí plynovod, u něhož je narušena celistvost výřezem, odvrtáním, netěsností apod. 

 
10.1.21 Při práci pod přetlakem plynu na plynovodu s narušenou celistvostí nebo na netěsném plynovodu je 

nutno zamezit vzniku jisker a dalších možných zdrojů iniciace s výjimkou prací, na které byly 
zpracovány pracovní postupy pro práce s ochranným přetlakem plynu podle 10.1.17. 

 
10.1.22 Používání elektrických a elektronických zařízení, které nejsou v provedení pro použití v prostoru 

s nebezpečím výbuchu, řeší TPG 925 01. 
 
10.2 Snižování tlaku plynu a odplynění plynového zařízení 
 
10.2.1 Plyn vypouštěný při snižování tlaku plynu nebo při odplynění plynovodu je třeba odvést do 

bezpečného prostoru. Při odtlakování plynovodu je povinnost zabezpečit, aby nedošlo k nahromadění 
plynu v objektech a v přilehlých dutých prostorách. Místo provádění prací na plynovém zařízení musí 
být spolehlivě odděleno od úseku plynovodu, který je pod provozním přetlakem plynu. Podmínky a 
postup pro snižování tlaku a odplynění plynového zařízení (přípustné koncentrace plynu podle druhu 
prováděné práce – limity DMV, zásady bezpečnosti práce) jsou stanoveny v TPG 925 01.  
 

10.2.2 Za spolehlivé oddělení úseků plynovodů pro pracovní činnost se považuje uzavření: 
a) stlačením PE potrubí; 
b)       pevným tělesem (např. Stopple); 
c) dvojitým uzávěrem s odvzdušněním (při použití dvou uzávěrů je třeba část potrubí mezi uzávěry 

odvětrávat mimo pracoviště s kontrolou koncentrace plynu); 
d) jedním uzávěrem a proplachem vzduchem s kontrolou koncentrace plynu; 
e) jedním uzávěrem a těsnicím balónem, přičemž část potrubí mezi uzávěrem a těsnicím balónem 

je nutno odvětrávat mimo pracoviště s kontrolou koncentrace plynu. Těsnost balónu se 
kontroluje podle zásad uvedených v pracovním postupu podle 10.1.5 nebo 10.1.7; 

f) jedním uzávěrem – kulovým kohoutem v provedení DIB-1 podle ČSN EN 13942, při otevřeném 
ventilu odvzdušnění nebo odkalení s kontrolou koncentrace plynu v meziprostoru mezi těsnícími 
sedly kulového kohoutu. Těsnost obou sedel musí být předem ověřena; 

g) jedním uzávěrem – kulovým kohoutem v provedení DBB podle ČSN EN 13942, při otevřeném 
ventilu odvzdušnění a odkalení s proplachem prostoru koule inertním plynem nebo vzduchem. 
Těsnost sedel nemusí být ověřena; 

h) jedním uzávěrem a inertizací (CO2, N2) místa provádění prací podle TPG 925 01.    
 

10.2.3 Pro kontrolu odplynění platí ČSN 38 6405. 
 
10.3 Rozpojování plynovodu 
 
10.3.1 Před rozpojením kovových částí plynovodu, demontáží kovových částí potrubí, armatur apod. se z dů-

vodu ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí a přeskoku jiskry zhotoví elektricky vodivé 
propojení rozpojovaného místa, pokud elektricky vodivé propojení není zajištěno jiným způsobem 
(obtok apod.) nebo se jedná např. o zařízení se shodným potenciálem (uzemněné zařízení RS). 

 
10.3.2 K propojení se přednostně použije izolovaný měděný kabel o průřezu nejméně 25 mm

2
 v potřebné 

délce tak, aby při rozpojení potrubí nedošlo k jeho přetržení. Vodič se na potrubí upevní tak, aby bylo 
vždy zajištěno jeho vodivé propojení s potrubím a zároveň nemohlo dojít k jeho sesmeknutí z potrubí. 

 
10.3.3 Plynovod má být rozpojen pouze na nezbytně nutnou dobu. 
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10.3.4 Při rozpojování plynovodu z PE se postupuje podle TPG 702 01. 
 
10.3.5 Další práce spojené s rozpojováním plynovodu jsou uvedeny v kapitole 15. 
 
10.4 Uvádění plynového zařízení do provozu, napouštění plynem a odvzdušňování 
 
10.4.1 Nové plynové zařízení se napojí na stávající plynové zařízení v souladu s projektovou dokumentací. 

 
10.4.2 Před zahájením prací spojených s vpuštěním plynu do plynovodu je nutno se přesvědčit, že v na-

pouštěném úseku plynovodu jsou všechny uzávěry v poloze zajišťující řádné a bezpečné provedení 
odvzdušnění. 

 
10.4.3 Plynové zařízení se musí při napouštění plynu zároveň odvzdušňovat, pokud se plyn nenapouští do 

potrubí pod vakuem. Přitom je třeba dbát na to, aby v plynovodu, kterým se napouští plyn, nedošlo k 
nebezpečnému poklesu přetlaku plynu a odvzdušňování probíhalo plynule. V případě podezření na 
nebezpečný pokles přetlaku plynu v plynovém zařízení, které se napouští plynem, je nutno ověřit 
přenosovou kapacitu zdrojového plynovodu na dispečinku plynárenské společnosti. Plyn odpouštěný 
při odvzdušnění je nutno odvést do bezpečného prostoru. 

 
10.4.4 Při odvzdušňování plynovodu se postupuje obdobně jako při odtlakování a odplyňování plynovodu, 

a to podle 10.2.1. 
 

10.4.5 Při odvzdušňování celé části plynovodu se postupuje tak, že se postupně vpouští plyn do plynovodu 
a na nejvzdálenějším místě a dále na všech místech určených pracovním postupem podle 10.1.3 se  
sleduje koncentrace plynu. Při odvzdušňování plynovodu musí být zajištěna komunikace mezi všemi 
osobami provádějícími tyto práce. 

 
10.4.6 Pro kontrolu odvzdušnění platí ČSN 38 6405. 
 

Poznámka: Rovněž musí být zpracován pracovní postup. 
 

10.4.7 Pro odvzdušňování a uvádění do provozu odběrného plynového zařízení platí TPG 800 03. 
 
10.5 Dočasné odstavení plynového zařízení z provozu a jeho zrušení  
 
10.5.1 Část plynového zařízení, např. úseky plynovodu, které mají být dočasně odstavené z provozu, se 

odpojí od provozovaných plynovodů, odplyní se a otevřené konce plynovodu se těsně uzavřou 
(zaslepením dýnkem, zátkou apod.). 
 

10.5.2 V případě zrušení plynového zařízení se buď zařízení odstraní, nebo je možno zařízení v zemi 
ponechat, zaplnit inertním materiálem nebo např. konce potrubí osadit betonovou zátkou. Plynovodní 
přípojky, ponechané v zemi, musí být zadýnkovány (zavařeny podle ČSN EN 12732+A1), a to 
minimálně 1 m od objektu. Zbývající části plynovodních přípojek k objektu musí být odstraněny a 
prostupy do objektu plynotěsně uzavřeny, viz TPG 800 03.  

 
10.5.3 Při dočasném odstavení plynovodu místních sítí musí být respektována ustanovení ČSN 73 6005. 

V případě nemožnosti splnění ustanovení ČSN 73 6005 musí být plynovod odstraněn, nebo zaplněn 
inertním materiálem.  

 
10.5.4 V případě zrušení plynovodu se musí odstranit nadzemní části plynovodu a jeho součásti a 

příslušenství, které jsou v úrovni terénu nebo nad terénem. Provozovatel je povinen i nadále evidovat 
neodstraněná, zrušená plynárenská zařízení v technické (mapové) dokumentaci, a to v aktuálním 
stavu. Provozovatel je povinen evidovat i dílčí odstranění plynárenského zařízení. 

 
 
11 NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI SMĚSMI 
 

Při nakládání s nebezpečnými látkami a nebezpečnými směsmi je zaměstnavatel povinen respektovat 
požadavky zvláštních právních předpisů

16)
 a pokynů vyplývajících z bezpečnostních listů, pokud na 

základě vyhodnocení rizik nestanoví zaměstnavatel jinak. 
 
 
 

                                                           
16) Zákon č. 350/2011 Sb. 
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12 OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
 

Kvalifikační požadavky pro obsluhu elektrických zařízení nebo prací na nich stanovuje zvláštní právní 
předpis

17)
. 

 
 

13 ZEMNÍ PRÁCE 
 
13.1 Zajištění bezpečnosti práce při zemních pracích stanoví zvláštní právní předpisy

18)
. 

 
13.2 Požadavky právních a ostatních předpisů, stanovující bližší požadavky na zajištění výkopových prací, 

nemusí být zcela dodrženy při pracích, kde by z důvodu prodlení byl ohrožen veřejný zájem, zejména 
ochrana života a zdraví osob. 

 
 

14 PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
 
14.1 Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb zaměstnance, při kterém je 

ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být zaměst-
nanec zabezpečen proti pádu kolektivním nebo osobním zajištěním (zábradlím, OOPP proti pádu 
apod.). Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany. 

 
14.2 Ochrana zaměstnanců proti pádu musí být provedena: 

a) na všech pracovištích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví, 
bez ohledu na výšku; 

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 1,5 m nad 
volnou hloubkou. 

 
14.3 Bližší podmínky pro práci ve výšce stanoví zvláštní právní předpis

19)
. 

 
 
15 SVAŘOVÁNÍ NA PLYNOVODU POD PŘETLAKEM PLYNU 

 
15.1 Charakteristika svářečských prací na plynovodech pod přetlakem plynu: 
 

a) práce na vnější stěně ocelového plynovodu bez úniku plynu (např. příprava pro navrtávku); 
b) práce na vnější stěně ocelového plynovodu s únikem plynu (např. odstranění poruch). 

 
15.2 Základní protipožární a bezpečnostní opatření 
 
15.2.1 Práce uvedené v 15.1 se musí provádět pouze na základě schváleného pracovního postupu a písem-

ně stanovených zvláštních požárně bezpečnostních opatření
14)

 (dále jen „příkaz ke svařování“), pokud 
se nejedná o okamžité odstranění poruchy, kde by z důvodu prodlení byl ohrožen veřejný zájmem, 
zejména ochrana života a zdraví osob. Obsah pracovního postupu je stanoven v 10.1.5, rozsah 
příkazu ke svařování je uveden ve zvláštním právním předpisu

14)
. Pokud pracovní postup obsahuje 

všechny náležitosti příkazu ke svařování, není nutno vypracovávat samostatný příkaz ke svařování. 
 
15.2.2 Pokud se jedná o okamžité odstranění poruchy, provádí se práce na základě písemného příkazu 

k práci, který obsahuje: 
– jméno a podpis zaměstnance zodpovědného za způsob provedení svářečských prací; 
– způsob provedení prací; 
– datum a místo provedení svářečských prací; 
– jméno a podpis svářeče; 
– čas vydání pokynu k zahájení svářečských prací;  
– čas ukončení svářečských prací. 
Písemné příkazy k práci se zaznamenávají do protokolu určeného provozovatelem plynárenského 
zařízení a nahrazují příkaz ke svařování, pokud obsahují zásady bezpečné práce a požární ochrany 
při svařování. 

 

                                                           
17) Vyhláška č. 50/1978 Sb., ČSN EN 50110-1 ed. 3, vyhláška č. 75/2002 Sb. 
18) Zákon č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

19) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 



 
TPG 905 01/Z5 – konečný návrh 18. 7. 2018 

  Platnost od             24 

 
 
15.2.3 Svářečské práce na ocelovém plynovodu podle 15.1 a), b) lze provádět teprve po ověření síly stěny 

potrubí za podmínek stanovených v pracovním postupu s ohledem na použitou technologii a pokyny 
výrobců zařízení. 

 
15.2.4 Na svářečských pracovištích musí být k dispozici hasicí přístroje podle druhu s celkovou hasicí 

schopností nejméně 183 B
20)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20) ČSN EN 3-7+A1 
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MEZE VÝBUŠNOSTI NĚKTERÝCH PLYNŮ A PAR VE SMĚSI SE VZDUCHEM 
 

Látka 

Meze výbušnosti 
[ % obj.] 

Dolní Horní 

zemní plyn*) 5,0 15,0 

aceton 1,6 15,1 

acetylen 2,6 81,0 

amoniak 15,5 27,0 

benzin*) 1,4 7,6 

n-butan 1,6 8,5 

i-butan 1,3 3,8 

etan 2,5 15,0 

etyléter 1,2 51,0 

etylalkohol (etanol) 2,2 11,4 

etylmerkaptan 2,8 18,0 

dimetylsulfid (DMS) 2,2 19,7 

tetrahydrothiofen (THT) 1,1 12,1 

bioplyn **) cca 5 % cca 15 % 

terciární butylmerkaptan (TBM) 2,2 19,7 

metylalkohol (metanol) 6,0 13,5 

motorová nafta*) 1,1 6,0 

oxid uhelnatý 12,5 74,0 

propan 1,9 9,5 

toluen 1,3 7,0 

vodík 4,0 75,0 

*) Uvedené hodnoty jsou orientační. Skutečné hodnoty závisí na podílu jednotlivých hořlavých a nehořlavých 
složek ve směsi a stanovují se výpočtem. 

 Přesné koncentrace jednotlivých látek jsou uvedeny např. v knize Dr. H. D. Steinleitnera: „Požárně 
a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty nebezpečných látek“, vydal Svaz požární ochrany r. 1980, 
nebo v publikaci Plynárenská encyklopedie, vydal GAS s.r.o. r. 2006. 

**) Složení bioplynu značně kolísá (metan 40-70 %, oxid uhličitý 25-55 %, vodní pára 0-10 %, dusík 0-5 %, kyslík 

0-2 %, do 1 % vodík, čpavek, sulfan). 
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