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Amendment   

 
TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a  plynovodních 
přípojkách z 16. 10. 2013 se mění takto:  

 
 

Článek 2.1.1 se nahrazuje zněním: 

 
Činnosti spojené s řešením úniků plynu – soubor činností sloužících pro řešení úniků plynu (patří sem 
prvotní identifikace úniku a případný zásah, lokalizace úniku plynu, klasifikace úniku plynu a opatření pro 
odstranění úniku plynu nebo snížení nebezpečí). 

 
 

Článek 2.1.18 se nahrazuje zněním: 

 
Plynárenské zařízení (PZ) – zařízení výrobny plynu, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, 
těžebního plynovodu a přímého plynovodu. 

 
 

Článek 2.1.24 se nahrazuje zněním: 

 
Přilehlé prostory – všechny duté prostory a objekty nacházející se ve vzdálenosti do 5 m od místa zjištění 
úniku plynu. V případě, že je mezi místem zjištění úniku plynu a dutým prostorem proveden souvislý neporézní 
povrch (živice, beton) nebo povrch s utěsněnými spárami, zvětšuje se tato vzdálenost podle konkrétních 
podmínek a vyhodnocení rizika. 
 
Poznámka: Tyto prostory může zasahující pracovník identifikovat vizuálně nebo pomocí dostupných podkladů. 
 

 
Článek 5.1 se nahrazuje zněním: 

 
Všechny úniky zjištěné při pravidelné kontrole těsnosti podle kapitoly 4 a rovněž všechny úniky nahlášené 
externími subjekty na pohotovostní služby provozovatelů plynovodů je nutno řádným způsobem zabezpečit.  
 
Při zabezpečení úniků plynu je nutno provést dále uvedené činnosti v následujícím pořadí: 
1. prvotní identifikaci úniku a případný zásah; 
2. lokalizaci úniku; 
3. klasifikaci úniku; 
4. opatření k odstranění nebo snížení nebezpečí úniku nebo kontrolu úniku plynu. 
 
Poznámka: Při řešení úniku vzniklého porušením plynárenského zařízení třetí stranou (viz TPG 903 01) je před 
prvotní identifikací třeba nejdříve zabezpečit prostor s volně unikajícím plynem. 
 
 
Článek 5.3.5.1 se nahrazuje zněním: 

 

Provádění příslušných nápravných opatření k odstranění nebo snížení nebezpečí z nadzemního úniku plynu 
závisí na jeho zatřídění do příslušné třídy. 
 
Nápravná opatření u úniku třídy AI: 
– zásah  je prováděn v souladu s 5.3.2; 
– opatřit místo úniku zábranami a výstražnými tabulkami, značka výstrahy „Nebezpečí – výbušné prostředí“ 

musí být v provedení podle příslušného předpisu
5)

; 
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– zřídit na povrchu terénu větrací sondy v blízkosti prostupů plynového potrubí do budovy; 
–  zahájit výkopové práce v místě úniku za účelem opravy potrubí; 
–  podle rizika výbuchu a technických možností zvážit odstavení úseku plynovodu a přípojek; v případě, že 

se jedná o přípojku významného objektu (např. nemocnice) nebo průmyslového podniku, je nutné 
postupovat v dohodě s vlastníkem, popř. provozovatelem těchto objektů; 

–  nepřetržitě pracovat na odstranění úniku až do úplné likvidace nebo takového snížení nebezpečí, které 
umožní reklasifikaci úniku do třídy AII, B nebo C. 

 
V případě, že únik AI je zjištěn na OPZ, zasahující pracovník uzavře HUP a zajistí prokazatelné informování 
majitele, správce nebo uživatele objektu a odpovědného pracovníka ve smyslu 5.2. 
 
Poznámka: Vlastní postup při likvidaci poruch a havárií spojených s únikem plynu, případně spojených 
i s výbuchem a následným požárem, se bude lišit podle konkrétních podmínek případ od případu. 
 
Nápravná opatření u úniku třídy AII: 
– zřídit větrací sondy před ohroženým objektem tak, aby byl minimalizován průnik plynu do objektu; 
– opatřit místo úniku zábranami a výstražnými tabulkami; 
– zahájit práce spojené s odstraněním úniku; 
– po provedení opatření nebo do odstranění úniku se musí denně kontrolovat vývoj situace, včetně 

monitoringu vnitřních prostor; 
– pokud nedojde k reklasifikaci úniku, odstranit poruchu do 7 dnů. 
 
V případě, že únik AII je zjištěn na OPZ, zasahující pracovník uzavře HUP a zajistí prokazatelné informování 
majitele, správce nebo uživatele objektu a odpovědného pracovníka ve smyslu 5.2. 
 
Nápravná opatření u úniku třídy B: 
– sledovat místo úniku plynu a okolí podle velikosti úniku v intervalech, které stanoví provozovatel PZ na 

základě vývoje situace a potencionálního nebezpečí (je nutné zohlednit možnost zhoršení situace při 
zamrznutí zeminy nebo nasáknutí zeminy vodou). V případě zhoršení situace reklasifikovat únik do třídy AII 
nebo AI; 

– v případě stabilizovaného stavu odstranit únik nejpozději do 6 měsíců od jeho zjištění. 
 
V případě, že únik B je zjištěn na OPZ, oznámí příslušný útvar ve smyslu 5.2 nutnost zajištění opravy úniku 
majiteli, správci nebo uživateli objektu. 
 
Nápravná opatření u úniku třídy C: 
– sledovat místo úniku plynu a okolí podle velikosti úniku v intervalech, které stanoví provozovatel PZ na 

základě vývoje situace a potencionálního nebezpečí (je nutné zohlednit možnost zhoršení situace při 
zamrznutí zeminy nebo nasáknutí zeminy vodou). V případě zhoršení situace reklasifikovat únik do třídy B, 
AII nebo AI; 

– v případě stabilizovaného stavu odstranit únik nejpozději do 12 měsíců od jeho zjištění. V případě úniku 
plynu mimo sídla stanoví termín odstranění provozovatel PZ. 

 
V případě, že únik C je zjištěn na OPZ, oznámí příslušný útvar ve smyslu 5.2 nutnost zajištění opravy úniku 
majiteli, správci nebo uživateli objektu. 
 
 
Článek 5.4.2.2 se nahrazuje zněním: 

 
Zjistí-li zasahující pracovník v dutých prostorech přítomnost plynu v rozsahu PI nebo únik, který nelze 
bezprostředně lokalizovat, zajistí větrání ohrožených prostor (otevření oken, dveří). K odvětrání ohrožených 
prostor lze v krajním případě využít i násilné otevření oken a dveří ve společných prostorech. K odvětrání je 
zakázáno použít elektrické spotřebiče nebo jiná zařízení, která mohou iniciovat výbuch. V rámci prvotní 
identifikace se dále postupuje analogicky podle 5.3.2. 
 
 
Článek 5.4.4.2 se nahrazuje zněním: 

 
Klasifikace úniku plynu uvnitř objektu na rozebíratelných spojích  
 
Pro klasifikaci úniku plynu v rámci lokalizace je rozhodující vzdálenost naměřené koncentrace (c) plynu od spoje 
se zjištěným únikem plynu (viz Obrázek 6): 
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– třída úniku plynu PI – koncentrace (c) plynu je naměřena ve vzdálenosti nad 0,5 m od místa spoje; 
– třída úniku plynu PII – koncentrace (c) plynu je naměřena ve vzdálenosti do 0,5 m od místa spoje. 
 
Jestliže je v místě rozebíratelného spoje zjištěna koncentrace rovná nebo nižší než 20 ppm, jedná se 
o nepatrný únik, který nemá vliv na bezpečný provoz plynovodu nebo přípojky (měřidla). U těchto úniků není 
nutné provádět žádná nápravná opatření a únik není třeba evidovat. 
 
 
Článek 5.4.4.3 se nahrazuje zněním: 

 
Klasifikace úniku vně objektu na rozebíratelných spojích, včetně spojů trasových uzávěrů 
 
Pro klasifikaci úniku plynu v rámci lokalizace je rozhodující výše naměřené koncentrace (c) plynu (viz Obrázek 7 
a Obrázek 8): 
– třída úniku plynu PI – naměřená koncentrace (c) plynu je vyšší než 5% obj.; 

 třída úniku plynu PII – naměřená koncentrace (c) plynu je vyšší než 0,5% obj. a nižší nebo rovna 5% obj.; 

 třída úniku plynu PIII – naměřená koncentrace (c) plynu je vyšší než 500 ppm a nižší nebo rovna 0,5% obj. 
 
Jestliže je v místě rozebíratelného spoje zjištěna koncentrace rovná nebo nižší než 500 ppm, jedná se 
o nepatrný únik, který nemá vliv na bezpečný provoz plynovodu nebo přípojky (měřidla). U těchto úniků není 
nutné provádět žádná nápravná opatření a únik není třeba evidovat. 
 
Při klasifikaci úniku vně objektu na obvodovém zdivu (v nice nebo skříňce), je nutno zohlednit těsnost prostupu 
plynovodu (přípojky) do objektu. Pokud není prostup přípojky nebo OPZ stěnou utěsněn, je únik klasifikován 
jako PI. 
 
                   
Článek 5.4.4.4 se ruší a v celém znění přechází do článku 5.4.4.3. 
 
 
Článek 5.4.4.5 se ruší a v celém znění přechází do článku 5.4.4.3. 
 
 
Článek 5.4.5.1 druhý odstavec se nahrazuje zněním: 
 
Nápravná opatření u úniku třídy PI: 
– zásah je prováděn v souladu s 5.4.2; 
– zasahující pracovník odstraní zjištěný únik sám (pokud to je možné); 
– v případě, že není v jeho možnostech, aby únik sám odstranil, ihned ohlásí vzniklou situaci příslušnému 

útvaru ve smyslu 5.2 a vyčká do příjezdu pracovníků tohoto útvaru; 
– na odstranění úniku je nutno nepřetržitě pracovat až do jeho úplného odstranění (trvalou nebo dočasnou 

opravou). 
 
 
 


