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Tato technická pravidla stanovují konkrétní podmínky pro provozování a údržbu zařízení používaných pro aktivní 
protikorozní ochranu ocelových plynových zařízení uložených v zemi. 
 
 
NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ 
 
Tato technická pravidla nahrazují TPG 920 22 schválená 16. 10. 2013. 
 
Změny proti předchozím TPG 
 
V technických pravidlech bylo doplněno názvosloví, zkratky, upřesněny požadavky na kvalifikaci pracovníků, 
zajišťující provoz zařízení aktivní protikorozní ochrany, a byla nově definována oblast ovlivňovaná bludnými 
proudy, dálkový přenos dat a jím monitorované parametry. Dále byly nově definovány a pojmenovány kontroly 
prvků aktivní protikorozní ochrany a dány do souladu s názvoslovím nově upraveným v TPG 905 01. Rovněž byly 
specifikovány činnosti komplexní funkční kontroly systému aktivní protikorozní ochrany a aktualizovány citované 
a související předpisy.  
 
Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou 
problematikou. 
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TPG 
Protikorozní ochrana v zemi uložených 
ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba 
zařízení aktivní ochrany  

G 920 22 

 
 

1 ROZSAH PLATNOSTI 
 
1.1 Tato technická pravidla (dále jen "pravidla") platí pro provoz a údržbu zařízení aktivní ochrany ocelových 

plynovodů a přípojek, které jsou uloženy v zemi a opatřeny izolačními systémy. 
 
1.2 Tato pravidla lze využít i pro provoz a údržbu zařízení aktivní ochrany jiných kovových zařízení 

uložených v zemi1). 
 
 
2 NÁZVOSLOVÍ   
 
 V těchto pravidlech se používají termíny a označení podle ČSN 03 8005, ČSN EN 12954, TPG 905 01 

a dále uvedené názvosloví. 
 
2.1 Termíny a definice 
 
2.1.1 Kritický bod – místo s nejkladnějším potenciálem na úložném zařízení vybaveném aktivní protikorozní 

ochranou (APKO), zpravidla jeden bod každým směrem od zdroje APKO. Je určen posledním 
inspekčním měřením. Kontrola při měření podle 5.2.1.2 a 5.2.2.2. nebo kontrola vyššího stupně. 

 
2.1.2 Měřicí bod protikorozní ochrany – místa, na kterém se provádí měření veličin protikorozní ochrany 

(PKO), např. propojovací objekty, spojovací objekty, kontrolní vývody. 
 
2.1.3 Oblast ovlivňovaná bludnými proudy – oblast, kde je vliv bludných proudů natolik významný, že 

zásadním způsobem ovlivňuje aplikaci a řízení protikorozní ochrany; specifikace parametrů viz 4.4.4. 
 
2.1.4 Významný bod – měřicí objekt zřizovaný pro zvýšení kontroly protikorozní parametrů potrubí (např. při 

významném omezení bezpečnostního pásma, křížení s významnou konstrukcí – kolejovou dopravou, 
osazení dálkovým přenosem dat). Daný bod určuje provozovatel. Kontrola při měření podle 5.2.1.2 
a 5.2.2.2. nebo kontrola vyššího stupně. 

 
 Poznámka: Kontrola vyššího stupně je kontrola, při které je realizován větší rozsah kontrolních měření 

a/nebo se kontroluje větší počet zařízení APKO – viz TPG 905 01 Část IX. 
 
2.2 Zkratky a značky 
 

APKO Aktivní protikorozní ochrana  
DPD Dálkový přenos dat 
EPD Elektrická polarizovaná drenáž 
ESA Elektrická zesílená drenáž (saturáž) 
IP Izolační příruba  
IS  Izolační spoj 
KAO Katodická ochrana 
KVO Kontrolní měřicí napěťový vývod nadzemní na potrubí 
KVZ Kontrolní měřicí napěťový vývod zemní na potrubí 
PKO Protikorozní ochrana 
PO Propojovací objekt 
POA Propojovací objekt s vlastním úložným zařízením (zpravidla bez odporu) 
POB  Propojovací objekt s cizím úložným zařízením (zpravidla s odporem) 
POCH Propojovací objekt u chráničky 
POIS Propojovací objekt u izolačního spoje 
ŘSKAO Automaticky řízená stanice katodické ochrany 
SKAO Stanice katodické ochrany 
SO Spojovací objekt 
 

 
1) Ve smyslu ČSN 03 8005 – úložná zařízení 
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Eon Zapínací potenciál 
Eoff Vypínací potenciál 
EIRfrie Polarizační potenciál 
ECH Potenciál chráničky   
Eon-B Zapínací potenciál cizí konstrukce 
∆E Napěťový spád potenciálu (také se může označit dE) 
∆EPZ-CH Napěťový spád mezi plynovodem a chráničkou 
IEPD Drenážní proud EPD 
IIS Proud tekoucí přes izolační spoj při jeho překlenutí  
IUS Výstupní proud usměrňovače SKAO 
RCH Odpor mezi plynovodem a chráničkou 
RIS Odpor mezi plynovodem před a za izolačním spojem/přírubou  
UUS Výstupní napětí usměrňovače SKAO 
 
 

3 OBECNĚ 
 
 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 dokumentu2), vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí kon-
zultací 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. 

 
3.1 Kvalifikace pracovníků  
 
3.1.1 Práce spojené s provozem a údržbou zařízení APKO mohou provádět jen pracovníci, kteří byli vyškoleni 

a prokázali znalost příslušných předpisů3). Kvalifikační požadavky, stupně způsobilosti a certifikace 
pracovníků KAO jsou uvedeny v ČSN EN 15257. 

 
3.1.2 Práce na elektrickém zařízení nízkého napětí (nn) v provozu smí provádět jen osoby s kvalifikací 

minimálně podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Na zařízení APKO s bezpečným napětím mohou pracovat 
pouze osoby zaškolené provozovatelem. 

 
3.1.3 Pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky4) a prokazatelně poučeni 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
 
3.2 Povinnosti a práva pracovníků při provozu a údržbě zařízení APKO 
 
3.2.1 Povinnosti a práva pracovníků při provozu a údržbě zařízení APKO jsou uvedeny v TPG 905 01. 

Provozovatel je musí konkretizovat v provozním řádu, pokynu nebo servisní smlouvě. 
 
 Provoz a údržba zařízení APKO se zajišťuje odpovídajícím počtem pracovníků s certifikací podle 

ČSN EN 15257, a to podle rozsahu, složitosti a technického stavu úložných zařízení. 
 
3.2.2 Pracovníkům cizích organizací se umožní vstup do zařízení APKO pro potřebná měření za přítomnosti 

určeného pracovníka provozovatele APKO (popř. s jeho vědomím), pokud provozovatel neurčí 
v provozním řádu nebo pokynu jinak.  

 
3.2.3 Pracovník cizí organizace nesmí provádět manipulace se zařízením propojovacího objektu bez vědomí 

a souhlasu odpovědného pracovníka provozovatele zařízení APKO. Pokud vstoupí cizí organizace do 
zařízení APKO bez souhlasu nebo vědomí provozovatele, případně bude se zařízením manipulovat, 
nese plnou odpovědnost za případné škody tím vzniklé. 

 
Pracovníkům dodavatele elektřiny je dovoleno vstupovat pouze do prostoru, kde je umístěn elektroměr, 
a to na vlastní odpovědnost. Je jim však zakázána jakákoliv manipulace se zařízením APKO. 

 
3.2.4 Veškerá měření, která provedli pracovníci cizích organizací, musí být zaznamenána v provozní doku-

mentaci. 

 
2) Schválení se oznamuje na www.cgoa.cz 
3) Např. zákon č. 262/2006 Sb., TPG 905 01, TPG 920 21 
4) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

http://www.cgoa.cz/
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3.2.5 Při společné ochraně úložných zařízení se upraví vztahy mezi jednotlivými subjekty a povinnosti jejich 

pracovníků smluvně s respektováním zákona č. 262/2006 Sb. 
 
3.3 Vybavení pracovníků zajištujících provoz a údržbu zařízení APKO 
 
 Pracovníci musí být vybaveni prostředky, materiálem a přístrojovou technikou potřebnou pro zajištění 

prací v rozsahu uvedeném v kapitolách 5 a 6. 
 
 
4 AKTIVNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA (APKO) 
 
 Používané materiály a výrobky musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. Splnění těchto 

požadavků musí být prokázáno5). 
 
4.1 Zařízení APKO 
 

Pro funkci APKO se používají následující prvky: 
−  stanice katodové ochrany (SKAO) vloženým proudem; 
−  elektrické drenáže – drenážní propojky, stanice elektrické polarizované drenáže (EPD) a elektrické 

zesílené drenáže/saturáže (ESA); 
−  galvanické anody (GAN); 
−  měřicí, spojovací a propojovací objekty (PO, SO, KVO atd.). 

  
4.2 Zařízení a příslušenství potrubí ovlivňující provoz APKO 
 
 Veškerá příslušenství aktivně chráněných zařízení a související objekty musí být konstruovány, resp. 

umístěny, případně upraveny tak, aby výrazně nesnižovaly účinnost APKO. Jedná se zejména 
o izolační spoje, chráničky, regulační stanice/plynárenské uzemněné areály, diodové členy/střídavá 
oddělovací zařízení (pásmové oddělovací členy)/jiskřiště, přechody a podchody a armatury. 

 
4.3 Podmínky pro aplikaci APKO 
 
4.3.1 Použití katodické ochrany (KAO) 
  
4.3.1.1 Katodická ochrana se musí použít u všech úložných zařízení, kde ji lze aplikovat. APKO nemusí být, 

pokud její aplikací vzniknou obtížně řešitelné problémy s interferencí. Katodicky chráněné zařízení musí 
být opatřeno měřicími vývody a propojovacími, resp. spojovacími objekty pro kontrolu účinnosti KAO 
(vyjma APKO galvanickými anodami bez kontrolních měřicích objektů). 

 
4.3.1.2 Katodická ochrana s vloženým zdrojem proudu (usměrňovačem) se obvykle aplikuje na liniová zařízení 

uložená v půdách s rezistivitou do 200 Ω.m. V půdách s vyšší hodnotu rezistivity je účinnost KAO ome-
zena. Její dosah je závislý na místních podmínkách a stavu izolace potrubí. 

 
4.3.1.3 Katodická ochrana galvanickými anodami z hořčíkové slitiny se používá většinou na neliniová zařízení 

v prostředích s rezistivitou půdy do 50 Ω.m. Zinkové galvanické anody se používají pouze do půd s re-
zistivitou do 10 Ω.m. Dosah KAO je závislý na místních podmínkách a stavu izolace potrubí. 

 
4.3.1.4 Galvanické anody umístěné v městské zástavbě pod zpevněným povrchem mohou být instalovány bez 

kontrolního měřicího objektu, tj. napojeny přímo na chráněné zařízení. 
 
4.3.2 Použití elektrických polarizovaných drenáží (EPD) a saturáží (ESA) 
 
4.3.2.1 Aktivní ochrana drenážemi se aplikuje v nezbytných případech, a to v místech, kde na úložných 

zařízeních vznikají vlivem bludných proudů anodické oblasti. V zásadě se preferuje APKO vloženým 
zdrojem proudu (SKAO). Chráněné zařízení nesmí být uzemněno (ani nahodile). Je nutno kontrolovat 
a případně eliminovat eventuální projevy interference se sousedícími zařízeními, které lze při aplikaci 
EPD, případně ESA očekávat. 
 
 

 
5) Za prokázání 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 též u nestanovených výrobků komplexní posouzení vhod-
nosti pro použití v plynárenství.  
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Poznámka: V centrech městských aglomerací může být uloženo velké množství inženýrských sítí růz-
ných správců, kdy se jejich přechodový odpor blíží nule (nebo je v nižších stovkách mΩ). V těchto přípa-
dech nemá význam řešit vzájemnou interferenci, jelikož instalací interferenčních propojek nebude dosa-
ženo žádné změny (do propojek se zpravidla instalují odpory v řádu nižších stovek mΩ až jednotek Ω). 

 
4.3.2.2 EPD (ručně i automaticky řízené) a ESA (automaticky řízené i dálkově řízené) musí svým výkonem 

odpovídat velikosti odváděného, resp. eliminovaného proudu. V zařízení musí být použito takových 
polarizačních prvků a obvodů, které jsou schopny zabránit toku bludných proudů v inverzním směru. 
V hlavním drenážním obvodu musí být instalována pojistka dimenzovaná na hodnotu maximálního 
proudu, který smí zařízením protékat. 

 
4.3.2.3 Navržení způsobu připojení zařízení APKO k drážnímu zařízení (ukolejnění) stanovuje příslušný 

správce drážní cesty (např. železniční drážní cesty, tramvajové drážní cesty). Podmínky a schválení 
způsobu připojení zařízení APKO stanovuje Drážní správní úřad jako určené technické zařízení. Před 
uvedením do provozu musí být schválena jeho způsobilost k provozu a musí mít průkaz způsobilosti 
určeného technického zařízení. Tyto podmínky včetně zajištění pravidelných prohlídek a revizí 
stanovuje zákon č. 266/1994 Sb. a vyhláška č. 100/1995 Sb. 

 
4.4 Kritéria katodické ochrany (KAO) 
 

Zařízení KAO musí být provozována tak, aby bylo dosaženo ochrany ocelových zařízení a jejich povrchu 
podle příslušných kritérií stanovených v ČSN EN 12954 a ČSN EN 14505 s tím, že povrch oceli je 
považován za chráněný, pokud je splněno alespoň jedno z kritérií. Pro potrubí uložené v zemi se 
používá obvykle kritérií pro úplnou katodickou ochranu, pro jiné konstrukce (nádrže, členité povrchy 
apod.) lze použít i kritérium částečné katodické ochrany. V oblastech s bludnými proudy, kde nelze 
dosáhnout kritérií pro úplnou KAO, se postupuje podle TPG 920 25.  

 
 Poznámka: Částečnou ochranou se rozumí ochrana povrchu s vyloučením bodového napadení, při-

pouští se však rovnoměrná plošná koroze s tím, že předpokládaná životnost chráněného zařízení je 20 
až 40 let. 

  
 Jako kritéria pro katodickou ochranu oceli v půdě je možné použít potenciálová kritéria podle 4.4.1 

a 4.4.2. nebo proudové kritérium podle 4.4.3.  
 
4.4.1 Potenciálové kritérium  
 
 Úplné katodické ochrany je dosaženo při hodnotě vypínacího potenciálu Eoff (proti referenční Cu/CuSO4 

elektrodě): 
 
 Eoff  ≤ −0,85 V (minimální ochranný potenciál); 
 Eoff  ≤ −0,75 V (pro půdy s vysokou rezistivitou: ρ > 200 Ω.m); 
 Eoff ≤ −0,95 V (pro anaerobní půdy s nebezpečím mikrobiální koroze). 
 

Poznámka: Potenciál pro anaerobní půdy není nezbytně nutné dodržet, jelikož k mikrobiální korozi 
dochází zpravidla v kapsách vzniklých na izolačním systému. 

 
 V oblastech bludných proudů se za kritérium katodické ochrany považuje hodnota zapínacího 

potenciálu Eon; Eon ≤ −0,85 V (směrná hodnota pro dostatečnou ochranu). 
 
 V půdách s rezistivitou vyšší než 200 Ω.m, i v jiných případech, kde je splnění potenciálového kritéria 

problematické, lze použít kritéria podle 4.4.2 nebo 4.4.3. 
 
4.4.2 Kritérium polarizačního posunu potenciálu 
 
 Provoz KAO (polarizace alespoň 50 hodin) musí vyvolat posun potenciálu, který je roven rozdílu mezi 

vypínacím potenciálem a depolarizačním potenciálem změřeným nejméně 50 minut po vypnutí 
ochranného proudu. Pokud je tento rozdíl větší než 100 mV, jedná se o kritérium úplné ochrany. 
V případě, že rozdíl bude větší než 20 mV, jedná se o kritérium částečné ochrany.  

 
∆ EIRfree = |Eoff| - |ED|  [mV],  
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kde je ∆ EIRfree   polarizační posun potenciálu      [mV]; 

Eoff  vypínací potenciál       [mV]; 
ED depolarizační potenciál změřený nejméně 50 minut 

  po vypnutí ochranného proudu      [mV]; 
 

Pokud je: 
 ∆ EIRfree  > 100 mV kritérium úplné KAO; 
 ∆ EIRfree  > 20 mV kritérium částečné KAO. 
 
4.4.3 Proudové kritérium 
  

Zařízení je chráněno, pokud proud vstupující na neizolovaný povrch zařízení dosahuje určité proudové 
hustoty. Přibližně platí hodnoty uvedené v Tabulce 1: 
 

Tabulka 1 – Průměrná hustota ochranného proudu v závislosti na rezistivitě půdy 
 

Rezistivita půdy 
[Ω.m] 

100 25 

Hustota ochranného proudu 
[mA.m-2] 

10 30 

 
 Poznámka: Orientačně lze použít toto kritérium při připojení ocelové elektrody k potrubí a její katodické 

polarizaci. Potřebná hustota ochranného proudu je však závislá na rezistivitě půdy. Při hodnocení KAO 
je nutno respektovat tu skutečnost, že změřené hodnoty vypovídají spolehlivě pouze o stavu v místě 
vad izolace potrubí, které jsou svou velikostí shodné s velikostí použité ocelové elektrody. 

 
4.4.4 Stanovení oblasti ovlivňované bludnými proudy 
 

Posouzení intenzity bludný proudů je uvedeno v TPG 920 25. 
 

Zjednodušená možnost stanovení oblasti ovlivňované bludnými proudy závisí na délce měření Eon. 
Četnost vzorkování musí být maximálně 1 s. Po skončení vybrané doby měření se vypočte ∆ Eon:  

 
/∆ Eon / = Eon max - Eon min  

 
V případě, že platí: 
  
∆ Eon ≥ 300 mV  během 24 hodin, 
∆ Eon ≥ 250 mV  během 6 hodin, 
∆ Eon ≥ 200 mV během 15 min, 

 
je oblast pod vlivem bludných proudů. 
 

4.5 Elektrická zařízení 
 

Elektrická zařízení APKO sestávají zpravidla ze: 
a)  zdroje a obvodu stejnosměrného malého napětí katodické ochrany; 
b)  elektrické přípojky nn z distribuční sítě (ČSN 33 3320 ed. 2); 
c)  vnitřních elektrických rozvodů nn zařízení KAO (ČSN 33 2130 ed. 3); 
d)  uzemnění elektrických zařízení; uzemnění musí dosahovat hodnot stanovených projektem, který 

musí být zpracován v souladu s elektrotechnickými předpisy (uzemnění skříně, kiosku, chráničů 
odrazových lan, bleskojistky, oddělovacích bloků a modulů apod.), viz ČSN EN 62305-1 ed. 2 
a ČSN 33 2000–5–54 ed. 3. 

 
Elektrická zařízení musí být provedena v souladu s výše uvedenými předpisy. Na elektrických 
zařízeních se musí zajistit pravidelná údržba, měření a revize6). 

 
4.6 Měření související s provozem protikorozní ochrany (PKO) 
 
 Pro účely korozního průzkumu a kontrolního měření na úložných zařízeních je nutno provádět řadu 

měření postupy uvedenými v příslušných předpisech, např. ČSN EN 13509. 
 

6) Zákon č. 174/1968 Sb., vyhláška č. 73/2010 Sb., TPG 905 01, ČSN 33 1500  
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Korozní průzkum při stejnosměrné elektrifikaci kolejové dopravy se provádí podle TPG 920 25. 
 
4.7 Dálkový přenos dat (DPD) 
 
4.7.1 Pro prodloužení inspekčních termínů podle Části IX TPG 905 01 je možné objekty APKO vybavit DPD. 

Po instalaci DPD je technologie ve zkušebním provozu, který trvá u SKAO a EPD minimálně 3 měsíce 
a u PO minimálně 6 měsíců. Ve zkušebním provozu se musí výpadky DPD řešit bezodkladně nejpozději 
do 1 měsíce. U DPD po zkušebním provozu se výpadky řeší podle čl. 2.1.7 Část IX TPG 905 01. 

 
4.7.2 Monitorované parametry DPD 
 

DPD musí monitorovat ve SKAO, EPD a PO následující parametry: 
a) ve SKAO minimálně Eon, Uus, Ius a napětí nn. Výpočtem se doporučuje sledovat odpor obvodu 

SKAO – plynovod – zem – anoda – SKAO. 
b)  v EPD minimálně Eon a Iepd. 
c)  v PO minimálně Eon. 

 
 

5 PROVOZ ZAŘÍZENÍ AKTIVNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY (APKO) 
 
5.1 Nastavení parametrů provozu APKO 
 

Na celém povrchu chráněného zařízení musí být splněno alespoň jedno z kritérií aktivní ochrany podle 
4.4. S ohledem na možné negativní vlivy katodické polarizace (zejména v místech připojení KAO) se 
doporučuje provozovat APKO zároveň tak, aby nebyl vypínací potenciál Eoff zápornější než −1,2 V, 
pokud to místní podmínky dovolí. 
 

5.2 Provozní kontroly 
 

K zajištění řádného a bezporuchového provozu zařízení APKO je nutno provádět v rámci inspekce 
kontroly zaměřené na funkci a účinnost aktivní ochrany. Kontroly se provádí v dále uvedeném rozsahu 
a v termínech, uvedených v Tabulce 1 Části IX TPG 905 01, kde jsou uvedeny minimální lhůty inspekcí 
jednotlivých zařízení. Požadavky na činnosti prováděné v rámci kontrol jsou blíže specifikovány a rozve-
deny do konkrétních úkolů v 5.2.1 až 5.2.4.  

 
 Kontrolu provozu APKO je nutno provést v potřebném rozsahu při změně korozní situace způsobené 

např. elektrizací trati, novým souběhem nebo křížením s jiným zařízením, výstavbou nových odboček, 
vsazením izolačních spojů nebo přírub.  

 
 Provozovatel zařízení APKO může stanovit, že kontrola vyššího stupně nahrazuje kontrolu nižšího 

stupně. 
 
5.2.1 Kontroly SKAO a ŘSKAO a jejich funkce 
 
5.2.1.1 Kontrola zdroje APKO  
 
 Provádí se při ní: 

a) prohlídka vnějšího stavu (vizuální kontrola), kontrola elektrické části zařízení (jističe, pojistky, prvky 
přepěťové ochrany, řídicí obvod), kontrola správné funkce usměrňovače a měřicích přístrojů a kon-
trola spojů a svorkovnic zejména z hlediska přechodových odporů (případně dotažení, eventuálně 
zahřátí spojů); 

b) měření potenciálu potrubí – půda v napájecím bodě; 
c) kontrola výstupních hodnot zařízení SKAO (ŘSKAO); 
d) případné ověření funkčnosti DPD; 
e) kontrola zápisů ve staničním deníku, zapsání nových údajů a vyhodnocení stavu; 
f) okamžitá oprava menších závad (výměna jističe, pojistek, modulů přepěťových ochran apod.), 

zajištění opravy větších závad (vyvrácené sloupky PO, přerušení toku proudu, oprava usměrňo-
vače apod.). 

 
5.2.1.2 Kontrola nastavení zdroje APKO  
 
 Provádí se při ní všechny úkony prováděné při kontrole podle 5.2.1.1 a dále: 
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a) v kritických a významných bodech měření Eon, Eoff (v místech vybavených snímačem, popř. 

vzorkem), popř. měření vstupujícího nebo vystupujícího proudu na definovanou plochu za využití 
snímacích elektrod (např. MS 110); 

b) potřebné úpravy nastavení parametrů APKO. 
 
5.2.1.3 Komplexní funkční kontrola systému APKO  
 
 Provádí se při ní všechny úkony prováděné při kontrole podle 5.2.1.1 a 5.2.1.2 a dále se u SKAO navíc 

provede: 
a) měření zemního odporu anody (celku i jednotlivých segmentů); 
b) měření odporu celého funkčního obvodu zařízení; 
c) kontrola funkce řídicí elektrody pomocí referenční elektrody (u ŘSKAO); 
d) kontrola řídicích obvodů (u ŘSKAO). 
 

5.2.2 Kontroly EPD a ESA a jejich funkce 
 
5.2.2.1  Kontrola zdrojů APKO  
  
 Provádí se při ní: 

a) prohlídka vnějšího stavu, kontrola elektrické části zařízení (jističe, pojistky, řídicí obvod), kontrola 
funkce měřicích přístrojů a dotažení (eventuálně zahřátí) spojů; 

b) měření potenciálu potrubí – půda v místě připojení; 
c) zjištění výstupních hodnot zařízení; 
d) kontrola funkčnosti DPD (pokud je instalován); 
e) okamžitá oprava menších závad (výměna jističe, pojistek, měřicích přístrojů apod.), zajištění 

opravy větších závad (přerušení toku proudu apod.); 
f) ověření funkční schopnosti pojistek, bleskojistek a prvků přepěťových ochran. 

 
5.2.2.2 Kontrola nastavení zdrojů APKO  
 
 Provádí se při ní všechny úkony prováděné při kontrole podle 5.2.2.1 a dále: 

a) v kritických a významných bodech měření Eon, Eoff (v místech vybavených snímačem, popř. 
vzorkem), popř. měření vstupujícího nebo vystupujícího proudu na definovanou plochu za využití 
snímacích elektrod (např. MS 110) 

b) měření potenciálu potrubí – půda v místě napojení při vypnutí EPD, resp. ESA; 
c) potřebné úpravy nastavení provozních parametrů. 

 
5.2.2.3 Komplexní funkční kontrola systému APKO 
 
 Provádí se při ní všechny úkony prováděné při kontrole podle 5.2.2.1 a 5.2.2.2 a dále: 

a) měření potenciálu potrubí – půda na všech měřicích bodech v ochranném dosahu EPD, resp. ESA, 
u PO na vlastním i na cizím zařízení, a měření proudu protékajícího PO; 

b) měření odporu celého funkčního obvodu zařízení; 
c) měření (dlouhodobé, nebo s registračním záznamem) drenážovaného proudu; 
d) měření (dlouhodobé, nebo s registračním záznamem) potenciálu potrubí – půda v místě napojení 

EPD, resp. ESA; 
e) zjišťování eventuální interference, její případná eliminace. 

 
 Poznámka: Měření podle c) a d) se provádí pouze v případě, že EPD, resp. ESA, není vybavena 

zařízením pro trvalé snímání potenciálu, případně proudu. 
 
5.2.3 Kontrola galvanických anod  
  
 Provádí se při ní: 

a) prohlídka nadzemní části zařízení; 
b) měření proudu mezi galvanickými anodami a chráněným zařízením; 
c) měření potenciálu chráněného zařízení; 
d) měření zemního odporu anody (popř. jednotlivých anod); 
e)  měření odporu smyčky galvanická anoda – potrubí. 
 
Poznámka: Tyto činnosti se provádí pouze u galvanických anod s kontrolním měřicím vývodem. 
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5.2.4 Komplexní funkční kontrola systému APKO – měření na měřicích bodech PKO 
 

Provádí se při ní: 
a) měření potenciálu potrubí – půda Eon na všech měřicích objektech na trase, včetně měření Eoff, 

odporu a proudu na snímači (vzorku) v místech s osazeným permanentním snímačem (vzorkem), 
případně zpracování potenciálového diagramu; 

b) měření potenciálu chráničky ECH a potrubí Eon, zjištění odporu mezi chráničkou a potrubím RCH  
(v oblastech s bludnými proudy se doporučuje měření ∆ EPZ-CH mezi potrubím a chráničkou); 

c) měření odporu IS (IP) – RIS, měření potenciálu na obou stranách IS (IP), měření velikosti a směru 
toku proudu při překlenutí IS (IP) – IIS; 

d)  měření zapínacího potenciálu cizího zařízení v místech křížení s cizím zařízením – Eon-B, případné 
přeregulování přes odpor; 

e) v oblastech výskytu bludných proudů podle 4.4.4. se provádí měření v delším časovém úseku – 
registrace průměrné hodnoty (AVG) minimálně z 5minutového časového úseku; 

f)  v případě zjištěného poklesu ochranného potenciálu vyregulování systému APKO.  
 

 
6 ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ AKTIVNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY (APKO) 
 
 Rozsah a četnost provádění údržby stanovuje provozovatel zařízení s přihlédnutím k aktuální potřebě, 

stavu zařízení a podmínkám stanoveným výrobcem. 
 
 Údržbu zařízení je možno spojit s provedením některé z kontrol zařízení. 
 
 Kontroly zařízení APKO prováděné podle kapitoly 5 a jejich údržba podle kapitoly 6 nenahrazují 

pravidelné revize elektrických zařízení, které je třeba provádět v termínech uvedených v Tabulce 2 Část 
IX TPG 905 01, nebo po změně, resp. po úpravě zařízení.  

 
6.1  Údržba SKAO, ŘSKAO 
 
 Provádí se při ní zejména: 

a) prohlídka a kontrola usměrňovače; 
b) kontrola stavu všech součástí, včetně řídicích obvodů (ŘSKAO) a přepěťových ochran; 
c) očištění celého zařízení, včetně regulačních prvků od prachu; 
d) výměna vadných součástí; 
e) kontrola elektrických obvodů, včetně stavu spojů a kabelových koncovek; 
f) očištění, konzervace a dotažení šroubových spojů, kabelových ok a svorek; 
g) opětovná kompletace zařízení a jeho uvedení do provozu (po kontrole správnosti zapojení), 

ověření funkce; 
h) prohlídka a očištění elektroměrové části (při vypnutém hlavním jističi); 
i) prohlídka SO anody a případně PO řídicí elektrody, očištění, konzervace a dotažení svorek, 

kontrola pevnosti kabelových koncovek a jejich upevnění, očištění svorkovnice; 
j) u ŘSKAO kontrola řídící elektrody; 
k) případné ověření funkčnosti prvků dálkové kontroly; 
l) kontrola rozestupu mezi napájecími (silovými) a měřicími vodiči tak, aby nedocházelo k jejich 

vzájemnému ovlivnění. 
 
6.2 Údržba galvanických anod  
 
 Provádí se při ní zejména očištění, konzervace a dotažení šroubových spojů, kabelových ok a svorek, 

očištění svorkovnice. 
 

Poznámka: Tyto činnosti se provádí pouze u galvanických anod s kontrolním měřicím vývodem. 
 
6.3 Údržba EPD, ESA  
 

Provádí se při ní zejména: 
a) prohlídka zařízení; 
b) kontrola stavu a funkce všech součástí; 
c) výměna vadných součástí; 
d) u zařízení s mechanickým spínačem očištění spínacího kontaktu a vnitřního prostoru zařízení, pro-

mazání pohyblivých součástí, seřízení pružin stykače; 
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e) u zařízení s polovodičovým spínacím prvkem očištění ventilu, chladičů a vnitřního prostoru zaří-

zení; 
f) kontrola elektrických obvodů, včetně stavu spojů a kabelových koncovek; 
g) očištění, konzervace a dotažení šroubových spojů, kabelových ok a svorek; 
h) prohlídka a očištění elektroměrové části (při vypnutém hlavním jističi); 
i) kompletace zařízení a jeho uvedení do provozu (po kontrole správnosti zapojení). 

 
6.4 Údržba kontrolních vývodů a propojovacích objektů 
 
 Vztahuje se na všechna zařízení, která mají vodivý kontakt s potrubím a umožňují měření různých 

veličin, např. KVO, POA, POB, POCH, POIS, SO, KVZ. 
 Provádí se při ní zejména: 

a) očištění celého objektu uvnitř i vně;  
b) očištění, konzervace a dotažení svorek, kontrola pevnosti kabelových koncovek a jejich upevnění, 

očištění svorkovnice; 
c) kontrola označení svorek;  
d) kontrola funkce zařízení instalovaných v POB, POIS apod. (regulačních odporů, referenčních elek-

trod apod.), jejich případná oprava nebo výměna; 
e)  proměření odporů a izolačního stavu jednotlivých žil kabelů proti zemi, pokud některé z inspekčních 

měření vykazuje nestandardní hodnoty nebo hodnoty mimo rámec daného úseku plynovodu, resp. 
okolních měřicích bodů. 

 
6.5 Další činnosti v rámci údržby 
 
 Kromě činností uvedených v 6.1 až 6.4 se provádí v rámci údržby podle potřeby na všech zařízeních 

APKO zejména: 
a) kontrola označení skříní a kiosků bezpečnostními tabulkami (ČSN ISO 3864-1, resp. 

ČSN EN 80416-1 ed. 2), případné doplnění označení; 
b) případné obnovení nátěrů skříní a kiosků, včetně jejich příslušenství (kovové ochranné trubky 

vodičů apod.); 
c) promazání závěsů dveří a zámků; 
d) případné úpravy terénu a odstranění překážející vegetace; 
e) vyčištění vnitřního prostoru skříní, kiosků a objektů (KVZ apod.). 

 
 
7 PROVOZNÍ DOKUMENTACE 
 
 Veškeré práce prováděné v rámci provozu a údržby zařízení APKO, včetně výsledků měření na chrá-

něných zařízeních, musí být doloženy provozní dokumentací podle TPG 905 01. 
 
 

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 spoleh-
livosti, 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 EN 80416-1 ed. 2 Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 1: Tvorba  
(01 3765) grafických značek pro registraci 
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady 
(01 8010) navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
ČSN 03 8005 Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních úložných zařízení 
ČSN 03 8332 Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů 
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ČSN EN 12068 Katodická ochrana – Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve 
(03 8333) vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany –

Páskové a smršťovací materiály 
ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení 
ČSN EN 12954 Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě 
(03 8355) nebo ve vodě 
ČSN EN 14505 Katodická ochrana složitých konstrukcí 
(03 8359) 
ČSN EN 13509  Měřicí postupy v katodické ochraně 
(03 8360) 
ČSN 03 8361 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Fyzi-

kálně-chemický rozbor zemin a vod 
ČSN 03 8363 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření 

zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou 
ČSN 03 8365 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stano-

vení přítomnosti bludných proudů v zemi 
ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 
ČSN 03 8371 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými 

a ocelovými obaly  
ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě 
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 
ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi 
ČSN 03 8376 Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska 

ochrany před korozí 
ČSN EN ISO 15257 Katodická ochrana – Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické 
(03 8391) ochrany – Základ pro certifikační schéma 
ČSN EN 60664-1 ed. 3  Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky 
(33 0420)  a zkoušky 
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
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 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky 
ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy 
(34 1390) 
ČSN EN 50122-2 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný 
(34 1520) obvod – Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních 

soustav 
ČSN EN 50110-1 ed. 3  Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky 
(34 3100) 
ČSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky 
(34 3100) 
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 
ČSN 42 0021 Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50 
ČSN 42 0022 Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50 
ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
 
9.2 Technická pravidla 
 
TPG 700 02 Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagno-

stické metody 
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení  
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 920 25 Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení 
TPG 920 26 Katodická ochrana potrubí uložených v zemi  
TPG 927 02 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení 

ukládaných do země nebo uložených v zemi 



TPG 920 22 – konečný návrh 29.6.2021 

15                                                                     Platnost od 

 
 
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 
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 dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
100/1995 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických 

zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

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

185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
254/2001 Sb.  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 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 
262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-

právních 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 

40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník, 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) 

201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých 

mezích napětí při jejich dodávání na trh 
542/2020 Sb. Zákon o odpadech 
 


