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Cílem těchto technických pravidel je usnadnit specialistům protikorozní ochrany orientovat se v současném 
systému normativních dokumentů, který platí pro navrhování a stavbu zařízení katodické ochrany. 

Velká část ustanovení vychází z platných a mezinárodních norem a zároveň reaguje na změny, které nové 
předpisy přinesou zavedením do soustavy ČSN. Technická řešení jsou modifikována na specifické podmínky 
ČR pro potrubí přepravující zemní plyn i jiná média. Tato technická pravidla obsahují i důležité části dosud 
platných, příp. i již zrušených ČSN, které mají své technické opodstatnění. 
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Tato technická pravidla nahrazují TPG 920 26 schválená 10. 12. 2012. 
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V rámci revize bylo jejich znění uvedeno do souladu s ustanoveními ČSN EN ISO 15257, týkající se odborné 
způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany. Dále byly u vybraných metod korozního průzkumu 
doplněny přednosti využití jednotlivých metod s upozorněním na možné chyby, které se do měření za určitých 
podmínek zanáší. Rovněž byla do pravidel zapracována problematika měření zapínacího potenciálu pomocí 
vzdálené a přenášené elektrody. 
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TPG 
Katodická ochrana potrubí  
uložených v zemi 

G 920 26 

 
 
1 ROZSAH PLATNOSTI 
 
1.1 Tato technická pravidla (dále jen „pravidla“) stanovují zásady pro navrhování (včetně provádění 

korozního průzkumu a měření), zřizování, zkoušení a uvádění do provozu zařízení katodické ochrany 
ocelových úložných zařízení – liniových i neliniových. 

 
Při aplikaci těchto pravidel je třeba přihlédnout k rozsahu stavby tak, aby použití katodické ochrany 
bylo přínosné. Pro místní sítě platí tato pravidla přiměřeně. 

 
1.2 Tato pravidla vycházejí zejména z norem ČSN EN ISO 15589-1 a ČSN EN ISO 18086, a současně 

upřesňují některá ustanovení platných ČSN EN 13509, ČSN EN 14505, ČSN EN 12954, TPG 905 01 
(Část IX) a TPG 920 22. 

 
Technická řešení, vycházející z citovaných normativních dokumentů jsou modifikována na specifické 
podmínky v ČR pro potrubí přepravující zemní plyn, komerční plyny (např. kyslík, acetylen, čpavek), 
ropu, ropné produkty a vodu. 
 

1.3 Tato pravidla mohou být též použita jako studijní materiál pro certifikaci pracovníků katodické ochrany 
podle ustanovení ČSN EN ISO 15257. 

 
 

2 NÁZVOSLOVÍ 
 

Pro účely těchto technických pravidel se používají termíny, definice a značky uváděné 
v ČSN EN ISO 8044, ČSN EN 12954, ČSN EN 13509, ČSN EN 14505, ČSN 03 8005, ČSN 73 6005, 
ČSN 73 7505, TPG 920 25 a dále tyto termíny: 
 

2.1 Efektivní hodnota AC napětí (r.m.s. = root mean square): 

     
    

  
   [V], (1) 

 
kde je  Umax  špičkové napětí [V]  

 
2.2 Elektromagnetická interference (electromagnetic interference) – elektromagnetické rušení, které 

zhoršuje provoz zařízení nebo systému. 
 
2.3 Galvanická vazba (conductive coupling) – jev, který nastane, když se část proudu vycházející z rušící 

soustavy vrátí do uzemňovací soustavy přes rušenou soustavu nebo když vzroste napětí vůči 
referenční zemi v blízkosti ovlivňovaných objektů z důvodu poruchy rušící soustavy, výsledkem je 
vedení napětí a proudu. 

 
2.4 Induktivní vazba (inductive coupling) – jev, kdy magnetické pole, které je generováno proudem 

procházejícím obvodem, ovlivňuje další obvod: vazba je kvantifikována vzájemnou impedancí dvou 
obvodů, a výsledkem jsou indukovaná napětí a tím i proudy, které závisí na vzdálenosti, délce, 
indukujícím proudu, uspořádání obvodu a kmitočtu. 

 
2.5 Kapacitní vazba (capacitive coupling) – jev, kdy elektrické pole, které je generováno vodičem pod 

napětím, ovlivňuje další vodič: vazba je kvantifikována kapacitou mezi jednotlivými vodiči a zemí, 
výsledkem jsou rušivá napětí do vodivých částí nebo vodičů izolovaných od země, tato napětí závisí 
například na napětí ovlivňující soustavy, vzdáleností a uspořádání obvodu. 

 
2.6 Nezastavěné území (rural area) – oblast, která má nízkou hustotu lokálních kovových konstrukcí 

v přímém elektrickém kontaktu s půdou.  
 
2.7 Odpor proti šíření – elektrický odpor defektu v izolaci vůči vzdálené zemi. U pomocné ocelové 

elektrody ("coupon") je to elektrický odpor holého povrchu kovové elektrody vůči vzdálené zemi. Jde 
o odpor, který řídí průtok DC a AC proudu defektem izolace pro dané DC a AC napětí. 
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2.8 Zastavěné území (urban area) – oblast, která má vysokou hustotu lokálních kovových konstrukcí 

v přímém elektrickém kontaktu s půdou, jako jsou vodovodní potrubí, kabely s neizolovanými vodivými 
plášti, železniční koleje, zemnící konstrukce budov, základy stožárů. 

 
 
3 OBECNĚ 
 

Technická pravidla jsou ve smyslu čl. 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pra-
vidla správné praxe podle čl. 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 dokumentu

1)
, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran po-

mocí konzultací a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organi-
zacemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle čl. 1.5 ČSN EN 45020. 

 
 
4 KOMPETENCE PŘI KATODICKÉ OCHRANĚ 

 
Pracovníci vykonávající činnosti v oboru katodické ochrany, včetně průzkumu, navrhování, instalace, 
zkoušení a údržby musí mít odpovídající odbornost pro převzaté úkoly. 
 
Poznámka 1: ČSN EN ISO 15257 stanovuje vhodné metody pro hodnocení odbornosti z oboru kato-
dické ochrany pro pracovníky, které musí být splněny. 
 
Poznámka 2: Odbornost pracovníků katodické ochrany v přiměřené úrovni pro převzaté úkoly musí být 
prokázána při jejich certifikaci v souladu s kvalifikačními postupy uvedenými v ČSN EN ISO 15257 
nebo podle jiného srovnatelného programu. Kvalifikace, jakož i povinnosti a práva pracovníků se dále 
prokazují podle ustanovení čl. 3.1 a 3.2 TPG 920 22. 

 
 
5 ZÁSADY A KRITÉRIA KATODICKÉ OCHRANY 
 
5.1 Zásady katodické ochrany 
 

Při katodické ochraně potrubí vstupuje ochranný proud na povrch kovu, který je v kontaktu s půdou 
v místech, kde je poškozená izolace. Tento proud zabraňuje korozi tím, že odstraňuje kyslík 
z obklopující půdy a omezí rozdíl potenciálů podél potrubí. Navíc katodický proud zvyšuje alkalitu na 
kovovém povrchu a případně tvorbu minerálního povlaku. 
 
Mezi způsoby katodické ochrany proti korozi se zahrnuje: 
a) ochrana vnějším zdrojem proudu; 
b) ochrana galvanickými anodami; 
c) ochrana elektrickými drenážemi; 
d) kombinace těchto způsobů.  

 
5.2 Katodická ochrana vnějším zdrojem proudu 
 

 Katodická ochrana vnějším zdrojem proudu ocelových dálkových potrubí se používá tam, kde 
rezistivita půdy je nižší než 200 Ω.m, pokud výsledky korozního průzkumu nevyžadují použití 
katodické ochrany v dalších případech, např. v rozměrově omezených oblastech s nízkou rezistivitou 
půdy, vyskytujících se v souvislých územích s vysokou rezistivitou půdy. 

 
5.3 Katodická ochrana galvanickými anodami  
 

Katodická ochrana galvanickými anodami se používá při malé potřebě ochranného proudu, a to 
zejména u kratších potrubních řadů, potrubí v chráničkách uložených v půdách o rezistivitě do 40 Ω.m, 
v případě použití anod na bázi zinku a do 80 Ω.m u anod z hořčíkové slitiny.  

 
 
 
 
 

                                                           
1) Schválení se oznamuje na www.cgoa.cz. 
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5.4 Kritéria katodické ochrany 
 

Účinnost katodické ochrany se kontroluje elektrickým měřením, a to buď měřením potenciálu, nebo 
proudu (u pomocné ocelové elektrody – "coupon") nebo depolarizace (ve speciálních případech). 
Potenciálové kritérium je preferováno proto, že rychlost koroze kovu v půdě nebo ve vodě je funkcí po-
tenciálu samovolné koroze materiálu v korozním prostředí. Pro nejčastěji používané kovové materiály 
v definovaném korozním prostředí byly odvozeny ochranné potenciály pro úplnou katodickou ochranu, 
tj. při rychlosti koroze menší než 0,01 mm za rok. Ostatní kritéria jsou označována jako alternativní.  

 
5.4.1 Potenciálové kritérium 
 
 Pro potenciálová kritéria platí tabulka 1 ČSN EN 12954. 
 
5.4.2 Proudové kritérium 
 

Toto kritérium bylo odvozeno v TPG 920 25 (čl. 4.4 a Příloha 1) pro ocelovou elektrodu o ploše 
S =100 cm

2
 podle Faradayova zákona s využitím ČSN EN 50162 (tabulka 1), tj. přípustné kladné 

změny hodnot potenciálu U pro kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě, které nemají 
katodickou ochranu: 
– kritérium úplné ochrany (korozní rychlost < 0,01 mm za rok); katodická proudová hustota pro 

holou ocelovou elektrodu uloženou v půdě JK  30 mA.m
-2

. 
– kritérium samovolné koroze v půdě při korozní rychlosti v rozsahu 0,01 až 0,02 mm při proudové 

hustotě  JAK = 10 až 20 mA.m
-2

. 

– kritérium přípustné korozní rychlosti v oblastech s bludnými proudy (korozní rychlost  0,05 mm 

za rok) při změřené anodické proudové hustotě JA  50 mA.m
-2

. 
 

 Poznámka: Průměrná tloušťka pronikání koroze za 40 let: 2,0 mm při JA  50 mA.m
-2

. 
 
5.4.3 Kritéria katodické ochrany u složitých konstrukcí (podle kapitoly 4 ČSN EN 14505) 
 
5.4.3.1 U složitých konstrukcí (v průmyslových areálech a ve městech) se mají, pokud možno, použít kritéria 

katodické ochrany definovaná v ČSN EN 12954. Ve skutečnosti není vždy možné pro každou část 
složité konstrukce měřením stanovit, zda tato kritéria katodické ochrany jsou splněna, a to z důvodu 
vlastností složitých konstrukcí a zvláštních působících činitelů, které se mohou vyskytnout. V tomto 
případě lze k zajištění odpovídajícího snížení korozní rychlosti zvolit alternativní metody měření. Tyto 
alternativní metody závisí na konstrukci a na vlastnostech půdy a jejich výběru se má věnovat zvláštní 
pozornost. 
 
 Jako kritéria lze použít tři alternativní metody, uvedené v 5.4.3.2, 5.4.3.3 a 5.4.3.4. Tyto metody 
vycházejí z praktických zkušeností a jsou široce používány. Všechna měření potenciálu konstrukce-
elektrolyt jsou uváděna vůči referenční elektrodě Cu/nasycený roztok CuSO4 (CSE). 
 

5.4.3.2 Metoda měření potenciálu 
 

Zapínací potenciál Eon je roven -1,2 V nebo zápornější hodnotě, pokud měřicí bod leží mimo oblast 
vlivu velké cizí katody (např. železobetonu nebo měděné uzemňovací soustavy) a pokud rezistivita 
půdy je dostatečně nízká (menší než přibližně 100 Ω.m). Výjimkou jsou případy, kdy může být 
přijatelný zapínací potenciál Eon zápornější než -0,8 V na přístupech k velkým cizím katodám a v jejich 
blízkosti (do 0,5 m), což ukazuje na zmírnění vlivu galvanického článku s velkou cizí katodou. 

 
5.4.3.3 Proudová metoda 
 

Účelem této metody je prokázat, že proud může vstupovat do konstrukce v kritických místech; 
prokázat to lze: 
a) přímo, tj. při zapnutí ochranného proudu dojde k posunu potenciálu samovolné koroze En 

v záporném směru nejméně o 0,3 V, což ukazuje, že do konstrukce pravděpodobně vstupuje 
dostatečný proud, nebo 

b) stanovením proudové hustoty nebo měřením posunu potenciálu na měřicích sondách nebo na 
vzorcích pro zkoušení koroze. 

 
Poznámka: Kritické místo je místo, kde je pravděpodobné, že anodický proud vystupující z chráněné 
konstrukce je velký (např. poblíž cizí katody v důsledku galvanického článku, nehomogenity půdy 
nebo vlivu stínění). 
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5.4.3.4 Metoda měření depolarizace 
 

Posun v kladném směru (depolarizace) na měřicích sondách nebo na vzorcích pro zkoušení koroze 
nejméně o 0,1 V, naměřený od okamžiku bezprostředně po odpojení (Eon) do doby 1 h po odpojení od 
konstrukce, svědčí o polarizaci této konstrukce. Tyto měřicí sondy či vzorky pro zkoušení koroze se 
odpojí jen pro účely měření. 

 
5.4.3.5 K ověření přiměřené ochrany na celé složité konstrukci se aplikuje nejméně jedno z alternativních 

kritérií uvedených v 5.4.3.2 až 5.4.3.4, ale může být žádoucí použít více než jedno z těchto 
alternativních kritérií. Lze použít i jiná kritéria, pokud mohou prokázat snížení rychlosti vnější koroze 
na přijatelnou úroveň. 

 
 

6 PŘEDPOKLADY PRO APLIKACI KATODICKÉ OCHRANY 
 
6.1 Obecně 
 

Použití katodické ochrany potrubí je podmíněno jeho elektrickou spojitostí. Další podmínkou je, že 
potrubí je opatřeno vnější protikorozní izolací a je elektricky odděleno (např. izolačními spoji) od 
cizích, resp. katodicky nechráněných konstrukcí a uzemňovacích soustav. Katodická ochrana je tak 
zaměřena na povrchy defektů v izolaci. Kvalitní izolace potrubí redukuje potřebu ochranného proudu 
a snižuje nebezpečí interference na okolní úložné konstrukce. 

 
6.2 Elektrická spojitost 
 

Pokud má být aplikována katodická ochrana, musí být potrubí nebo úseky potrubí elektricky spojité. 
Dále musí být dosažen nízký podélný odpor a úseky, které tuto hodnotu zvyšují, musí být přemostěny, 
např. pomocí kabelů s dostatečným průřezem. Případné propojky musí být provedeny kontrolovatelně, 
např. v měřicích objektech. 

 
6.3 Elektrické oddělení potrubí 
 
6.3.1 Při katodické ochraně izolovaných potrubí musí být elektricky odděleny katodicky nechráněné, resp. 

cizí úložné konstrukce a uzemněné objekty, jako jsou např. kompresní, čerpací a předávací stanice, 
vodojemy. Pokud tuto podmínku nelze splnit, je třeba učinit opatření vedoucí ke zvýšení ochranného 
proudu a jeho optimální distribuci, včetně omezení interference.  

 
6.3.2 V oblastech s bludnými proudy musí být aplikace elektrického oddělení pečlivě zvážena, což vyžaduje 

detailní měření, analýzu napěťových gradientů v půdě apod. (viz ČSN EN 50162). V každém případě 
se požaduje, aby elektrické oddělení (izolační spoj) bylo použito např. před vstupem potrubí do 
průmyslových areálů či regulačních stanic. 
 

6.3.3 V zastavěných oblastech musí být potrubí před vstupem do objektu galvanicky odděleno od zemnicí 
sítě stavby. 

 
6.4 Technické požadavky a doporučení 
 
6.4.1 Elektrický odpor mezi oběma stranami izolačních spojů musí vyhovovat podmínkám katodické 

ochrany a bezpečnostním předpisům. Konstrukční parametry musí být v souladu s ustanovením 
ISO 13623 nebo ČSN EN 1594. Upřednostňují se izolační spoje v úpravě monobloku. Příslušné 
podzemní úseky potrubí, které jsou odděleny od úseků s katodickou ochranou, je třeba chránit např. 
aplikací galvanických anod. 

 
6.4.2 Při dopravě médií, která obsahují významné procento vody, resp. jde o vodovody, je nutno učinit 

opatření k omezení vnitřní koroze, zvláště úseků přiléhajících k izolačnímu spoji. Vnitřní izolace by 
měla zajistit, aby elektrický odpor kapaliny v místě izolačního spoje byl minimálně 100 Ω. Z toho se 
odvozuje, v závislosti na elektrické konduktivitě dopravovaného média a průměru potrubí, příslušná 
délka izolačního spoje s přilehlými úseky

2)
. Posuzuje se vliv odporu kapaliny na spád napětí 

u izolačního spoje paralelně s elektrolytickou proudovou cestou přes obklopující horninové prostředí. 
Při stavbě je nutno vyloučit jakýkoliv defekt v izolaci potrubí v délce nejméně 50 m na obě strany od 
izolačního spoje. 

                                                           
2) Tato délka obvykle nepřesahuje 1 m. 
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6.4.3 Vhodná aplikace izolačních spojů může podstatně omezit ztrátu ochranného proudu. Protože potrubí 
i izolační spoj jsou uloženy v zemi, vytvoří se paralelní proudová elektrolytická cesta, takže interferen-
ční proudy obtékají izolační spoj. Proto se používá interferenční propojka, čímž se rozumí galvanické 
propojení úseku před a za izolačním spojem přes vhodně zvolený rezistor. Docílí se tím omezení 
korozního účinku svodového (interferenčního) proudu. Se zmenšující se hodnotou rezistoru klesá 
svodový proud, protože se zmenšuje spád napětí a zvyšuje se podíl proudu galvanickou cestou ve 
směru stanice katodické ochrany. Snížení svodového proudu je důsledkem jednak odporové regulace, 
jednak galvanického proudu v důsledku různých potenciálů obou úseků (různého stupně polarizace 
obou úseků). 

 
Použitím izolačních spojů vzniká problém interference, který bývá u každé instalace jedinečný. Někde 
postačí aplikace galvanických anod, většinou je třeba použít interferenční propojku. Obvykle se 
požaduje, aby konstrukce nebo úsek potrubí ohrožený interferencí měl hodnotu potenciálu samovolné 
koroze En, jako před zapojením katodické ochrany, což bývá v rozmezí: En = -0,55 až -0,65 V (CSE). 

 
Potenciálové kritérium připouští pozitivní (anodickou) změnu potenciálu až ∆U = 50 mV. Při použití 
proudového kritéria, jež vyžaduje zabudování pomocných ocelových elektrod, by vystupující (korozní) 
proud neměl překročit hodnotu:  
–  kor = 0,1 mA u plochy S = 10 cm

2 
(Jkor = 100 mA.m

-2
), nebo 

–  kor = 0,3 mA u plochy S = 100 cm
2 
(Jkor = 30 mA.m

-2
). 

  
Podle tabulky 1 ČSN EN 50162 1 se uvádí pro rezistivitu ρ = 15 až 200 Ω.m přípustný kladný posun 
potenciálu (včetně IR-spádu) vypočtený podle vztahu (2)

3)
: 

 

         [mV; Ω.m] (2) 

 
6.4.4 Používání izolačních spojů jako ochranné metody pro omezení šíření bludných proudů v potrubních 

koridorech je v našich poměrech problematické. K tomuto způsobu ochrany přistupujeme ve 
zdůvodněných případech, kdy komplexní měření prokázalo efektivnost a bezpečnost tohoto opatření. 
Jedná se především o omezení interference v anodických úsecích trasy, zvláště však při paralelním 
vedení a křížení liniových konstrukcí. 

 
Vhodná aplikace izolačních spojů může podstatně omezit šíření bludných proudů potrubím. Protože 
potrubí i izolační spoj jsou uloženy v zemi, bludné proudy, i když podstatně zeslabené, obtékají 
izolační spoj, jak je uvedeno výše. Větší část bludného proudu se tak vrací do původní proudové cesty 
elektrický vlak-koleje-země-koleje-měnírna (napájecí stanice). Z důvodu omezení interference je však 
třeba ochranný účinek izolačních spojů poněkud snížit použitím vhodného rezistoru v interferenční 
propojce [3]. 
 
Pro stanovení optimální hodnoty odporu rezistoru v interferenční propojce je třeba jednak vyhodnotit 
její ohmické parametry, jednak dopad na potenciál v relevantních místech sledované oblasti. 

 
6.4.5 Z hlediska omezení šíření bludných proudů dva izolační spoje, instalované např. ve vzdálenosti 12 m, 

fungují jako příruba jedna i za podmínky, že mezi těmito spoji je potrubí opatřeno velmi kvalitní izolací 
(ri > 5000 Ω.m

2
). K dosažení vyššího efektu se doporučuje instalovat dvojici izolačních spojů ve 

vzájemné vzdálenosti minimálně 500 m. 
 
6.4.6 U izolačních spojů se doporučuje používat kabely většího průřezu, např. CYKY 4x6 mm

2
. Jeden vodič 

bude používán pro měření potenciálu nebo napětí (mezi oběma úseky izolačního spoje)
4)

. Při instalaci 
izolačních spojů je třeba zvláštní pozornost věnovat označení jednotlivých kabelů v propojovacím 
objektu. Při předávacím řízení musí být objednateli předáno geodetické zaměření míst připojení 
kabelů k potrubí a výkresová dokumentace skutečného provedení. 

 
6.5 Další opatření 
 

Otázky elektrického odizolování v místech kontaktu se železobetonovými konstrukcemi, při uložení 
potrubí na mostech, při elektricky ovládaných zařízení, v místech ochrany před bleskem a v místech 

                                                           
3)  Pro rezistivitu  = 70 Ω.m je tedy ∆U = 105 mV. Při přepočtu na proudové kritérium je pro S = 100 cm

2
  

Jkor
 
  0,7 . 43,1  30 mA.m

-2
. 

4) Pro izolační propojku bude k dispozici průřez 3x6 mm
2
 Cu, takže ohmický odpor při délce propojky 20 m bude:  

R = 0,018 (20/18) = 0,02 Ω. 
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zařízení, omezujících interferenci způsobenou střídavým proudem, platí ustanovení ČSN EN 12954 
a příslušných předpisů. 

 
 
7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO NAVRHOVÁNÍ KATODICKÉ OCHRANY 
 
7.1 Obecně 
 
 Projektovou dokumentaci katodické ochrany může vypracovat pouze kompetentní osoba podle 

kapitoly 4. Projektant může použít další podklady včetně výpočtových vzorců tak, aby bylo dosaženo 
splnění kritéria ochrany. 

 
7.2 Podklady pro dokumentaci ke stavebnímu řízení a pro realizační dokumentaci 
 
7.2.1 Nové potrubí 
 

Před zahájením prací na návrhu katodické ochrany je nutno zjistit řadu údajů důležitých z hlediska 
koroze a protikorozní ochrany. Tyto podklady je možno získat z existujících dokumentů nebo šetřením 
a měřením v terénu. 

 
Jedná se především o tyto skutečnosti: 
– průměr potrubí; 
– délka potrubí a tloušťka stěny; 
– plánovaná životnost potrubí; 
– typ vnější izolace potrubí; 
– způsob izolování svarů; 
– umístění (staničení) nadzemních zařízení (např. kompresních stanic); 
– umístění ventilů (armatur); 
– detaily lokálního ochranného uzemnění (např. ventilů s elektropohony); 
– informace o přepravovaném médiu, provozní tlak; 
– topografické údaje; 
– výškové rozdíly trasy; 
– půdní podmínky (rezistivita, pH, přítomnost bakterií); 
– zdroje bludných proudů a intenzita elektrického pole v trase potrubí; 
– elektrické venkovní vedení vysokého napětí; 
– umístění cizích potrubí, kabelů a úložných konstrukcí v trase potrubí; 
– stanice katodické ochrany v okolí potrubí; 
– křížení vodotečí; 
– křížení silnic a železnic; 
– chráničky potrubí (délka, typ); 
– volbu mechanické ochrany potrubí; 
– křížení mostů a tunelů; 
– charakteristika AC a DC trakčních systémů (např. měnírny, provozní napětí); 
– charakteristika DC průmyslových zařízení; 
– elektricky provozované přístroje (např. při nouzovém stavu uzavření ventilů, šoupat). 

 
Projektová dokumentace obsahuje zejména: 
– navrhovanou životnost systému katodické ochrany; 
– navrhované parametry systému katodické ochrany (zejména odpor anodového uzemnění); 
– dokumenty zdůvodňující rozměry, uspořádání zařízení (anody, usměrňovače, kabely, atd.); 
– výpočty rozdělení ochranného proudu podél trasy potrubí, zdůvodňující rozmístění stanic 

katodické ochrany; 
– specifikaci materiálu; 
– organizaci výstavby; 
– postupy montáže a detaily pro hlavní prvky, což se týká: 

– anodového uzemnění; 
– připojení kabelů k anodám; 
– připojení k potrubí; 
– opravy izolace; 
– elektrické izolace (oddělení): izolační spojky, izolační příruby, elektricky nevodivé části 

potrubí; 
– usměrňovačů; 
–  měřicích objektů; 
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– způsobů omezení st. interference; 
– chrániček při křížení komunikací; 
– měřicích sond, pomocných ocelových elektrod, referenčních elektrod; 
– sond pro měření elektrického odporu; 
– vodivých propojek ke snížení interference; 
– elektrických drenáží; 
– dálkových přenosů a řízení; 
– postupů při převzetí stavby; 
– instrukcí pro provoz a údržbu. 
 

7.2.2 Existující potrubí 
 

Pro existující potrubí mohou být přiměřeně využity skutečnosti uvedené v 7.2.1 v souladu s měřením 
v terénu. Výpočty rozdělení ochranného proudu podél potrubí lze využít pro připojení stanic katodické 
ochrany k potrubí. V některých případech uvedené údaje mohou být redukovány ke zjištění rezistivity 
půdy, její analýzy, měření bludných proudů a na výsledky zjištěné z měření dočasné stanice katodické 
ochrany. 

 
7.2.3 Výchozí údaje pro zpracování projektové dokumentace 
 

Vzhledem k tomu, že parametry izolace potrubí obvykle nejsou známy, lze v prvním kroku provést 
pouze odborný odhad potřeby ochranného proudu. Jsou k dispozici dvě různé metody: 
– odhad proudové hustoty na holý povrch ocelového potrubí kombinovaný s faktorem stupně 

narušení (pórovitosti izolace); 
– proudová hustota pro izolace různého druhu a stáří. 

 
7.2.3.1 Výpočet teoretické potřeby ochranného proudu 
 

Podle definice je stupeň pórovitosti izolace potrubí Ki : 
 

   
   

      
 [-] (3) 

 
kde je ∑ Sd součet ploch holých povrchů v místech defektů izolace [m

2
]  

  na definovaném úseku potrubí  
Lu délka úseku potrubí  [m]; 
d průměr potrubí [m]. 

 
Pro tloušťku izolace t = 4 mm a pro součinitel tvaru a velikosti defektu w = 2,5 (podle tvaru a velikosti 

pórů je w v rozmezí 1 až 10) je střední měrný odpor izolace   : 
 

             [Ω.m
2
] (4)

 

 

kde je   rezistivista v okolí defektů izolace [Ω.m
2
]; 

Ki stupeň pórovitosti izolace [-]. 
  

Např. pro asfaltovou izolaci o tloušťce 4 mm a doby uložení v zemi 10 let je    = 1500 až 600 Ω.m
2
 

pro Ki = 0,003 (defekty  1 mm) a Ki´ = 0,006 (defekty ≥ 10 mm).  
 

Pro izolaci z extrudovaného PE o tloušťce 3 mm po 10 a doby uložení v zemi 10 let je    = 30000 až 
10000 Ω.m

2 
a Ki = 0,0002, Ki’ = 0,0004. 

 
Další podrobnosti jsou uvedeny v literatuře, např. v [1]. 

 
7.2.3.2 Potřebná proudová hustota pro holý povrch v různém korozním prostředí a různý druh izolace je 

uvedena v Tabulce 1. 
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Tabulka 1 – Hustota ochranného proudu 
 

Druh konstrukce 
Hustota ochranného proudu 

[mA.m
-2

] 

Holá konstrukce (bez izolace) v prostředí: 
anaerobních (SRB) bakterií 300 – 500 

bez SRB bakterií 20 – 50 

Ponořená konstrukce bez izolace:  
v otevřeném moři 100 – 500 

u příbřežních konstrukcí 50 – 80 

Holá konstrukce v betonovém obložení: 
v kvalitě < C16/20 2 – 10 

v kvalitě C30/37 0,5 – 2 

Izolovaná konstrukce uložená ve vodě 0,05 – 1 

Konstrukce uložená v zemi s asfaltovou izolací nebo na bázi kamenouhelného dehtu 0,05 – 0,6 

Konstrukce v zemi s izolací na bázi epoxidové izolace 0,02 – 0,2 

Potrubí v zemi s PE nebo PP izolací (3 vrstvy) 0,003 – 0,02 

 
7.2.4 Další podklady pro návrh ochrany 
 

Při návrhu parametrů ochrany je třeba vzít v úvahu tyto skutečnosti: 
– poškození izolace při protlačování potrubí (např. pod komunikacemi); 
– vyhodnocení úseků s aplikovanou dočasnou ochranou (např. galvanickými anodami); 
– specifikaci při vedení dvou a více potrubí v souběhu; 
– souběh potrubí s venkovním vedením vysokého napětí; 
– způsob připojování kabelů k potrubí a k anodám; 
– dimenzování DC kabelů (viz ČSN EN ISO 15589-1 čl. 8.5.1); 
– způsob provedení a zabezpečení skříní pro usměrňovač a další zařízení katodické ochrany (viz 

ČSN EN ISO 15589-1 čl. 8.5.3). 
 
7.3 Izolace a ochranné povlaky 
 
7.3.1 Základním způsobem ochrany kovového potrubí proti korozi je pasivní ochrana. Druh a provedení 

pasivní ochrany se volí podle: 
a) geologické skladby a agresivity prostředí; 
b) charakteru dopravovaného média; 
c) teploty média v potrubí; 
d) dimenze potrubí; 
e) vzdálenosti trasy potrubí od komunikací a zástavby; 
f) plánované životnosti potrubí; 
g) přítomnosti a velikosti bludných proudů; 
h) způsobu katodické ochrany. 

 
7.3.2 Požadavky na izolaci: 

a) vysoká odolnost vůči chemickým vlivům látek obsažených v půdě (i v půdě znečištěné průmyslo-
vými produkty a surovinami); 

b) vysoký elektrický odpor; 
c) odolnost vůči biologickým vlivům; 
d) odolnost vůči elektrochemickým vlivům stejnosměrného proudu (katodická ochrana, bludné 

proudy); 
e) dostatečná stálost v rozmezí teplot vyskytujících se při dopravě, skladování, montáží a provozu; 
f) trvalá přilnavost ke kovu potrubí a navazující izolaci, nepatrná nasákavost a propustnost pro vodu 

a kyslík; 
g) bezporéznost; 
h) bez látek, které podporují korozi izolovaného kovu; 
i) dostatečná odolnost proti mechanickému poškození při dopravě, skladování, montáži, kladení 

potrubí do rýhy, záhozu, sesedání zeminy a při provozu.  
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7.3.3 Nejrozšířenějším druhem pasivní ochrany kovových potrubí proti korozi jsou izolace: 

a) bitumenové (asfaltové, dehtové); 
b) plastové (tovární – obvykle polyetylenové izolace); 
c) speciální (na bázi epoxidu, epoxidehtu, polyuretanu apod.). 

 
7.3.4 Pro ochranu potrubí proti korozi lze použít izolaci s mechanickou odolností třídy 1 (dříve označována 

jako normální), třídy 2 nebo třídy 3 (dříve označována za zesílenou). Volba jedné z těchto variant 
v závislosti na prostředí je uvedena v TPG 920 21. Izolaci třídy 3 se doporučuje použít na potrubích 
dopravujících látky, jejichž únik z potrubí představuje veřejné ohrožení nebo vážné narušení životního 
prostředí, např.: 
– plyn hořlavý (hoření podporující, zdraví škodlivý), zkapalněný čpavek, chemické produkty, ropa, 

ropné produkty; 
– v místech husté zástavby s nebezpečím interferenčních vlivů; 
– v místech křížení s jinými liniovými zařízeními uloženými v zemi; 
– v místech křížení a souběhů s dráhami a pozemními komunikacemi. 

 
7.3.5 Nebezpečí mechanického poškození izolace, vyplývající z geologické skladby horninového prostředí, 

světlosti a s tím spojené hmotnosti potrubí, teploty dopravovaného média a popřípadě dalších faktorů, 
se omezuje: 
a) použitím zesílené izolace; 
b) podsypem a obsypem potrubí v rýze, např. pískem nebo jiným jemnozrnným neagresivním 

materiálem; 
c) použitím speciálních prostředků pro ochranu izolace proti mechanickému poškození zásypovou 

zeminou či např. betonovou vrstvou. Tyto prostředky pro ochranu izolace proti mechanickému 
poškození zeminou nesmějí podléhat biologickému rozkladu. U potrubí, kde se předpokládá 
použití aktivní ochrany, je možné použít k ochraně izolace proti mechanickému poškození jen 
prostředky, které buď nezamezují přístupu ochranného proudu, nebo mají k izolaci adhezi a tvoří 
s ní tak jeden celek. Volba mechanické ochrany izolace je řešena projektovou dokumentací. 

 
7.3.6 Kvalita izolace u výrobce a při kladení potrubí se posuzuje hlavně podle: 

a) celkového vzhledu izolace (vizuální posouzení povrchu, struktury a celistvosti izolace); 
b) přilnavosti; 
c) tloušťky; 
d) zkoušky pórovitosti jiskrovou zkouškou vysokým napětím. 

 
7.3.7 Doizolování svarů, oblouků, tvarovek a armatur se při výstavbě nových plynovodů provádí tak, aby 

izolační systémy byly kompatibilní a aby se výsledná kvalita izolace prováděné na stavbě co nejvíce 
blížila tovární izolaci. 

 
7.3.8 Izolace se kontroluje před spuštěním potrubí do výkopu. Před jeho záhozem se všechna poškození, 

zjištěná např. jiskrovým defektoskopem, opraví podle druhu izolace a rozsahu poškození. Tuto izolaci 
je třeba chránit před poškozením v důsledku podmínek na dně výkopu nebo vlivem jiných faktorů. 

 
7.3.9 Kovové potrubí uložené v zemi se elektricky izoluje od ocelové nebo železobetonové chráničky. Pokud 

u potrubí provozovaných po záruční době není tato podmínka splněna, je nutno navrhnout a realizovat 
opatření k minimalizaci koroze potrubí v chráničce, např. použitím dodatečné aktivní ochrany, 
vyplněním prostoru mezi chráničkou a potrubím izolační látkou nebo inertním plynem. 

 
7.3.10 V místech nebo oblastech, kde lze předpokládat indukované proudy z vedení vvn a zvn či 

nadměrného nebezpečí atmosférických výbojů, se dálkové potrubí chrání proti poškození vlivem 
těchto jevů, včetně ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí. 

 
7.4 Korozní průzkum a měření 
 

Pravděpodobnost korozního ohrožení projektovaných a existujících úložných konstrukcí (neliniových 
i liniových) se zjistí korozním průzkumem. Rozsah korozního průzkumu závisí na: 
– druhu úložné konstrukce; 
– požadované životnosti úložné konstrukce; 
– ekonomických důsledcích případné havárie způsobené korozí; 
– ekologických důsledcích případné havárie způsobené korozí a na požadované provozní bezpeč-

nosti zařízení. 
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Účelem korozního průzkumu u neliniových konstrukcí

5)
  je zjištění fyzikálních, fyzikálně-chemických, 

chemických, hydrogeologických, popř. jiných upřesňujících údajů (geologické, biologické atp.), které 
mají vliv na průběh korozních pochodů v půdě a ve vodě a volbu druhu ochrany proti korozi. Do 
průzkumu se zahrnuje i rozbor korozní situace na sousedních, v zemi nebo ve vodě uložených 
zařízeních, a rozbor vlivů, které tato zařízení mohou mít na projektované úložné zařízení. Rozlišuje se 
korozní průzkum základní (u projektovaného zařízení) a dodatečný a kontrolní (u existujícího 
zařízení). 

 
7.4.1 Úložné neliniové konstrukce 
 
7.4.1.1 Projektované neliniové konstrukce 

 
 U projektovaných úložných konstrukcí se při návrhu opatření protikorozní ochrany zpravidla vychází 
z výsledků těchto šetření: 
a) inženýrsko-geologického průzkumu pro účely návrhu zakládání staveb; 
b) geoelektrického průzkumu. 
 
Inženýrsko-geologický průzkum je zaměřen na zhodnocení geologických a hydrogeologických 
poměrů, na zjištění agresivních účinků zemin, hornin a podzemních vod se zřetelem na materiál 
úložného zařízení a způsob protikorozní ochrany stávajících úložných zařízení (viz 7.4.1.2). V případě, 
že šetřením podle bodu b) byla zjištěna přítomnost bludných proudů v zemi, je třeba zjistit informace 
o jejich zdroji, především o: 
– vzdálenosti neliniové konstrukce od kolejí a venkovního vedení vvn a zvn; 
– umístění nejbližších měníren (staničení v km kolejové dopravy); 
– provozním napětí zdroje bludných proudů; 
– instalovaném výkonu měnírny, spotřebě elektrické energie v následném přepočtu na průměrný 

trakční proud; 
– informativní stanovení vlivu bludných proudů na úložnou konstrukci. 

 
7.4.1.2 Existující úložné neliniové konstrukce 
 

V případě návrhu aktivní ochrany se zjišťuje zejména: 
– kontrola stavu úložné konstrukce a opatření proti případnému koroznímu vlivu návazných 

konstrukcí; 
– prostupy potrubí zdivem, podchody, způsob uložení na podpěrné konstrukci; 
– případný galvanický nebo elektrolytický kontakt mezi objektem a prvky stavební úpravy. 

 
Podle druhu a stáří úložné konstrukce a její lokalizace se dále provádějí podle potřeby tato šetření: 
a) stanovení rezistivity horninového prostředí a příslušné hloubky; 
b) zjištění geologické skladby, hladiny podzemní vody, jejího kolísání a dosahu jejího působení; 
c) určení konduktivity podzemních a povrchových vod; 
d) chemický rozbor podzemních a povrchových vod; 
e) zjišťování stejnosměrného proudového pole v zemi; 
f) měření potenciálů konstrukce-půda (elektrolyt); 
g) stanovení rozsahu korozního napadení; 
h) zjišťování interference; 
i) zjišťování zdroje bludných proudů, hustoty proudu v zemi; 
j) zjišťování stavu izolačních spojů nebo jiného způsobu vzájemného elektrického izolování částí 

konstrukcí; 
k) kontrola stavu pasivní ochrany (izolace, nátěry). 

 
 
 
 
 

                                                           
5) Mezi neliniové konstrukce patří především: 

– samostatné přípojky potrubí; 
– základy staveb (viz ČSN EN 12636); 
– skladovací nádrže (viz ČSN EN 13636); 
– uzemňovací soustavy (viz ČSN EN 14505 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3); 
– ocelové a železobetonové piloty; 
– kovové pažnice vrtů (viz ČSN EN 15112). 
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7.4.2 Úložné liniové konstrukce  
 
7.4.2.1 Projektované úložné liniové konstrukce 

 
V rámci projektové dokumentace pro katodickou ochranu nově budovaného dálkového potrubí se 
podle potřeby realizuje korozní průzkum v tomto rozsahu: 
– stanovení rezistivity půdy; 
– stanovení přítomnosti DC a AC bludných proudů v zemi; 
– zjištění fyzikální struktury půdy; 
– zjištění hladiny podzemní vody, jejího kolísání a dosahu působení; 
– fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod – u zemin je to stanovení vlhkosti, při obsahu dusičnanů, 

chloridů, uhličitanů, síranů, síry celkem, organických látek, vyluhovaných kationtů; u vod je to 
stanovení pH, chloridů, síranů, dusičnanů, oxidovatelnosti, celkové tvrdosti, obsahu agresivního 
CO2, konduktivity podzemních a povrchových vod, popř. teploty; 

– posouzení vlivu mikrobiální činnosti v anaerobních půdách [10]. 
 
Z uvedených metod se nejčastěji používají geoelektrická měření a měření velikosti a směrů bludných 
proudů v půdě. 

 
7.4.2.2 Existující úložné liniové konstrukce 
 

U existujícího potrubí se realizuje zejména: 
– měření potenciálu potrubí-půda (elektrolyt); 
– stanovení rozsahu korozního napadení potrubí; 
– zjišťování interference; 
– zjišťování zdroje bludných proudů; 
– zjišťování stavu izolačních spojů nebo jiného typu vzájemného elektrického izolování částí 

konstrukcí; 
– kontrola stavu pasivní ochrany (izolace, nátěry); 
– stanovení velikosti elektrického proudu v potrubí; 
– stanovení kvality izolace potrubí, resp. defekty v izolaci; 
– metoda korozních vzorků (hmotnostní ztráta kovů nebo polarizační metoda – v laboratoři). 

 
7.4.3 Popis vybraných metod korozního průzkumu 
 
7.4.3.1 Měření rezistivity půdy Wennerovou metodou 
 
7.4.3.1.1 Přístroje a pomocná zařízení 
 

Při měření se používají speciální přístroje, umožňující měření čtyřelektrodovou metodou, a dále 
pomocná zařízení: 
– měřicí elektrody – ocelové (pozinkované nebo pokadmiované) tyče, délka např. 600 mm, 

průřez 100 až 200 mm
2
; 

– distanční pásy pro měřicí elektrody – délka např. 3x1,59 m; 3x3 m; 3x5 m; maximálně 3x10 m; 
– navíjecí cívka pro měřicí vodiče.  

  
7.4.3.1.2 Postup měření 
 

Měření se provádí do takové hloubky od povrchu terénu, aby byly zahrnuty jak hloubka uložení 
kovového zařízení, tak i korozní vlivy geologických vrstev a podzemní vody. U kabelů se např. 
doporučuje měřit do hloubky 1,5 m, u dálkových potrubí do hloubky 1 až 3 m. Při případném 
pozdějším rozhodnutí o zřízení aktivních ochran se doporučuje měřit ještě dodatečně do hloubky 3 m, 
5 m, popř. 10 m. Vzdálenost mezi místy jednotlivých měření se doporučuje: 
a) ve stejnorodém, volném terénu 100 až 1000 m; 
b) v nestejnorodém terénu 50 až 100 m. 

 
Měření rezistivity půdy se provádí čtyřelektrodovou metodou, naznačenou schematicky na Obrázku 1. 
Používá se čtyř elektrod umístěných v zemi v jedné přímce s rozestupem o vzdálenosti a. Rozestup 
elektrod a odpovídá hloubce měřené vrstvy půdy. Vnější elektrody jsou spojeny s proudovým zdrojem, 
v jejich proudovém okruhu se měří intenzita protékajícího proudu. Na vnitřních elektrodách se měří 
spád potenciálu. Při měření se elektrody umísťují do země obvykle do hloubky h = 0,2 m. Měření se 
nedoporučuje provádět v období přílišného sucha, při velkém dešti a bezprostředně po něm. 
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Obrázek 1 – Schéma čtyřelektrodové metody podle Wennera 
 

Rezistivita  je dána vztahem: 
 

          [Ω.m] (5) 

 
kde je a vzdálenost sousedních elektrod [m]; 

R hodnota odporu, odečtená na přístroji [Ω]. 
 
Průměrná roční hodnota rezistivity půdy se určí vynásobením naměřené hodnoty koeficientem 
příslušejícím měsíci, v němž se měření konalo. Přepočítávací koeficienty jsou uvedeny v Tabulce 2. 

 
Tabulka 2 – Přepočítávací koeficient rezistivity půdy 

 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Koeficient 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 

 
 Hodnocení agresivity půdy podle její rezistivity je uvedeno v Příloze 2. 
 
7.4.3.1.3 Praktický postup při zjišťování odporových profilů horninového prostředí Wennerovou metodou 
 

Na lokalitě se měří dva odporové profily např. do hloubek 1,59 a 5 m. Čtyřelektrodová metoda 
s použitím příslušného měřicího přístroje umožňuje z poměru měřeného napětí a do země vnucova-

ného proudu (Ohmův zákon) stanovit rezistivitu  (Ω.m). Ta je základním interpretačním parametrem 
odporových metod. Hloubkový dosah metody je úměrný rozestupu elektrod. 

 
7.4.3.2 Měření rezistivity horninového prostředí při uspořádání podle Schlumbergera 
 

Rezistivita zeminy se mění podle geologické stavby území, hydrogeologických poměrů a podle 
mechanických, fyzikálních a chemických vlastností zemin a podzemních vod. Odpor půdy závisí do 
značné míry na obsahu vody, na teplotě a na obsahu soli v půdní vlhkosti. Metoda umožňuje – 
vytvářením stacionárního elektrického pole ve spodních vrstvách půdy a snímáním potenciálních 
rozdílů na povrchu – získat poměrně přesný obraz o elektrické vodivosti jednotlivých vrstev půdy 
s dostatečně odlišnými vlastnostmi. Princip metody je zřejmý z Obrázku 2 a) a 2 b).  

  



 
TPG 920 26 – KN 15. 4. 2019 

 

  Platnost od 18 

 
 

 
 
 

 
 

 Legenda: a) Zapojení měřicího přístroje; b) Principiální schéma 
 

Obrázek 2 a) a 2 b) – Uspořádání měření při geoelektrické metodě měření rezistivity horninového 
prostředí podle Schlumbergera 

 

Podle uspořádání tyčí lze vypočítat rezistivitu zeminy při homogenním podloží zemních vrstev   ze 

vztahu (6): 
 

  
     

   
     [Ω.m], (6) 

 

přičemž konfigurační konstanta   se vypočte ze vztahu (7): 

 

  
 

 
  

 
 

 
    [m], (7) 
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kde je  R podíl změřeného napětí a proudu, případně hodnota 

  odporu odečtená ohmmetrem [Ω]; 
UMN napětí mezi sondami M a N, jestliže obvodem prochází 

proud     [V]; 

    elektrický proud procházející elektrodami A a B [A]; 
d poloviční vzdálenost sond MN [m]; 

  poloviční vzdálenost elektrod AB [m]. 
 
Při uspořádání elektrod podle Schlumbergera leží elektrody v jedné přímce, viz Obrázek 2 a), přičemž 

je potřeba dbát na dodržení poměru vzdálenosti elektrod a sond, aby bylo   = 3 d. Konfigurační 

konstanty   jsou v závislosti na   a d např. při   = 4 m a d = 1 m; k = 24 m. 

 
7.4.3.3 Vertikální elektrické sondování 
 

Vertikální elektrické sondování (VES) náleží mezi stejnosměrné odporové metody. Měření stejno-
směrného elektrického proudu, zaváděného do zemního prostředí pomocí tyčových elektrod se 
souběžnou registrací potenciálového rozdílu vyvolaného protékajícím proudem, umožňuje s využitím 
Ohmova zákona určit změny rezistivity zemního prostředí v horizontálním směru v závislosti na 
rostoucím rozestupu proudových elektrod. Metoda podává představu o vertikálním členění hornino-
vého profilu (o mocnosti a elektrickém odporu jednotlivých vrstev). 
 
Měření probíhá v jednom bodě, který je středem potenčního elektrodového dipólu MN, viz 
Obrázek 2 a) a 2 b). Proudové elektrody AB, ležící vně elektrod MN, jsou během měření na jedné 
sondě přesunovány symetricky vzhledem ke středu a ve stanovených vzdálenostech od něj 
(vzdálenost AB/2). Minimální vzdálenost AB/2 bývá při měření VES cca 1 m, maximální cca 100 m. 
Pro každou pozici proudových elektrod AB je zaměřen jeden bod sondážní křivky a pomocí Ohmova 
zákona je vypočtena rezistivita, daná velikostí měřeného elektrického proudu a napětí a geometrií 
elektrod AB a MN. Z přímo naměřených odporů přiřazených k hloubce AB/2 je sestavena sondážní 
křivka VES. 
 
Zpracování a interpretace sondážních křivek se provádí počítačově iterační metodou, kdy jsou 
výsledky programově řešené přímé úlohy porovnávány s naměřenou křivkou a následně je upravován 
vstupní model tak, aby bylo dosaženo maximální shody naměřené a modelové křivky. Výsledkem jsou 
hodnoty mocností a rezistivity interpretovaných vrstev v místě provádění sondy VES. 
 
 K měření je využívána analogová měřicí aparatura představující kombinaci zdroje proudu s ampér-
metrem a voltmetrem. 
 

7.4.3.4 Multielektrodové odporové profilování 
 

Geoelektrické odporové měření ve variantě multielektrodového profilového sondování umožňuje 
charakterizovat rezistivitu zemního prostředí. Metodou multielektrodového odporového sondování 
(MOS) se vytváří umělé elektrické pole a měřením se zjišťuje průběh jeho siločar v zemním prostředí. 
Tento způsob měření používá několik délkově odlišných uspořádání pro jeden společný středový bod. 
Podobně jako u vertikálního elektrického sondování proudu do zemního prostředí pomocí tyčových 
elektrod se souběžnou registrací potenciálového rozdílu, vyvolaného budícím proudem, umožňuje 
s využitím Ohmova zákona určit, s použitým krokem měření, změny rezistivity v zemním prostředí ve 
směru horizontálním a pak, v závislosti na rostoucím rozestupu proudových elektrod, změny ve směru 
vertikálním (obdoba metody VES). Pro potřeby interpretace je v podmínkách zkoumané lokality 
využíván rozdíl rezistivity mezi jednotlivými typy zemin a hornin. 
 
K měření metodou multielektrodového odporového profilování je používána vhodná digitální 
aparatura. Vzdálenost elektrod může být 2 m ve Schlumbergerově uspořádání elektrod s maximálním 
rozestupem proudových elektrod např. AB = 120 m, který odpovídá v daných podmínkách 
hloubkovému dosahu kolem 24 m. 
 
Průzkumný profil bývá veden v ose plánovaného umístění anodového uzemnění se středem 
v polovině jejich vzdálenosti. Multielektrodová měření jsou zpracována příslušným programem. 
Výsledkem tohoto početního zpracování jsou spojité odporové modelové řezy. Jednotlivé bloky 
dvoudimenziálního modelu jsou charakterizovány svým umístěním v řezu, rozměry a rezistivitou.  
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Poznámka k 7.4.3.2, 7.4.3.3, 7.4.3.4: Stanovení rezistivity horninového prostředí do hloubek větších 
než 10 m je důležité, mimo jiné, pro návrh vertikálních a hloubkových anodových uzemnění. Tato 
měření provádějí odborné firmy podle zadání projektanta. 
 
 Při znalosti geologického složení daného staveniště je možno pro návrh uzemňovacích soustav 
a anodových uzemnění využít orientační hodnoty podle Tabulky 3. 

 
Tabulka 3 – Přehled rezistivity některých rostlých půd a vod 

 

Druh půdy (prostředí) 
Rezistivita 

 [Ω.m] 

rašeliniště 9 – 45 

terciární nepropustné jíly 10 – 90 

jílovité a jílovito-hlinité půdy na algonkických a silurských břidlicích a jílovito-hlinité půdy 
z čedičů 

30 – 100 

hlinité půdy 50 – 140 

hlinito-písčité půdy 50 – 250 

písky zemité a humózní 80 – 250 

písčito-jílovité půdy z rul, svorů a filitů 100 – 350 

písčito-štěrkovité naplaveniny 150 – 450 

permské červenky 200 – 500 

měkké a kamenité půdy 300 - 1500 

minerální vody 0,1 – 1 

mořská voda u břehů 0,2 – 2,5 

voda z uhelných dolů 10 

voda v rašeliništi 15 – 20 

spodní voda a voda pramenitá 20 – 75 

voda potoční tekoucí jílovitou a hlinitou půdou 10 – 50 

spotřební voda 40 – 80 

voda v přehradách (u hlinitého dna) 30 – 100 

voda v přehradách (u kamenitého a skalnatého dna) 150 – 300 

voda jezer 250 

žíly kovových rud 10
-2 

 – 10
-9

 

grafit 3 . 10
-4

 

rozdrcený koks 2,5 – 8 

sloje černého uhlí 350 

lignit  10
8
 

n
e

z
v
ě

tr
a
lé

 s
k
á
ly

 vápenec 3 . 10
3
 

čedič 10
4
 – 10

6
 

břidlice 10
6
 – 10

8
 

pískovec 10
6
 – 10

8
 

rula 10
6
 – 10

8
 

křemen 10
7
 – 10

9
 

 
7.4.3.5 Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi 
 
7.4.3.5.1 Měřicí přístroje a pomůcky: 

– stejnosměrný voltmetr.  
– referenční elektrody Cu/CuSO4 (CSE) stejného typu s odchylkou, která nemá převyšovat 5 mV 

v jednom směru. 
– kompas pro stanovení světových stran. 
– měřicí vodiče příslušné délky. 
 
Poznámka: Alternativně lze použít speciální měřicí aparaturu. 
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7.4.3.5.2 Postup měření 
 

Přítomnost bludných proudů v zemi se určuje na základě měření úbytku napětí mezi dvěma body 
vzdálenými na povrchu terénu: 
– ve směru západ-východ v rozmezí 3 až 50 m (obvykle 10 m); 
– ve směru jih-sever v rozmezí 3 až 50 m (obvykle 10 m). 
  
Situace rozmístění elektrod a zapojení měřicích přístrojů je na Obrázku 3. V případě, že není možno 
dodržet umístění elektrod podle světových stran, připouští se i umístění elektrod v jiných na sebe 
kolmých směrech. Tuto změnu je nutno respektovat i při vyhodnocování. Před zahájením měření se 
provede kontrola elektrod v terénu. 
 

 
 

 
 

Obrázek 3 – Rozmístění elektrod při měření intenzity elektrického pole 
 

Vzdálenosti mezi jednotlivými stanovišti při měření se doporučuje volit s ohledem na zdroje bludných 
proudů a homogenitu půdy: 
– u liniových zařízení 100 až 5000 m, 
– u neliniových zařízení podle potřeby (2 až 3 měřicí stanoviště). 
 
 Bude-li voltmetr připojený mezi elektrody ukazovat proměnné hodnoty potenciálu, je nutno odečítat 
měřené hodnoty nejlépe registračně v intervalu 1 sekundy po dobu minimálně 60 minut. V oblastech 
bludných proudů, unikajících z kolejí tramvají, železnic a metra, se měření provádí, pokud možno, 
v období největšího zatížení po dobu alespoň 60 minut, minimálně však po dobu průjezdu dvou 
elektrických vlaků v každém směru jízdy okolo měřicího stanoviště. 
 
 Při měření je nutno eliminovat případný vliv střídavých napětí vyskytujících se v blízkosti vedení vn 
a vvn, transformátorů, rozvoden, železničních tratí elektrizovaných střídavým proudem apod.  
 
Poznámka: Pro zjišťování intenzity elektrického pole lze použít i vícekanálové měřicí přístroje 
a doporučuje se měřit synchronně na všech stanovištích. 
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7.4.3.5.3 Vyhodnocování 
 

Jestliže voltmetr zapojený mezi zvolenými body ukazuje stálou nenulovou hodnotu potenciálu, je 
v místě měření přítomen bludný proud, který je např. vyvolán proudem půdního charakteru, nebo 
proudem z dálkového napájení neobsluhovaných zesilovacích stanic pracujících na principu „vodič-
zem“, nebo proudem pocházejícím z katodických ručně řízených ochranných zařízení, popř. jiných 
zdrojů. 
 
Jestliže voltmetr mezi zvolenými body ukazuje proměnlivé hodnoty potenciálu, je třeba počítat s tím, 
že v místě měření jsou přítomny bludné proudy pocházející z elektrizovaných železničních, městských 
a důlních tratí, popř. z automaticky řízených katodických stanic. 
 
Z naměřených hodnot potenciálů lze stanovit hustotu a směr bludných proudů v zemi: 
 
a) Hustota bludných proudů se stanoví takto: 

Nejdříve se určí střední hodnota intenzity elektrického pole bludných proudů ve směru jih-sever 
Ei1

 
a střední hodnota intenzity elektrického pole bludných proudů ve směru západ-východ 

Ei2 podle vztahů (8) a (9): 
 

    
 

  
  

  

  

 
    [mV.m

-1
], (8) 

 
 

    
 

  
  

  

  

 
     [mV.m

-1
], (9) 

 
kde je U1, U2 naměřená hodnota napětí mezi elektrodami ve směru 

jih-sever a západ-východ, odečtená na voltmetru V1 a V2 [mV]; 
n1, n2 počet měření v daném směru na voltmetru V1 a V2 [mV]; 
L1, L2 vzdálenost elektrod v daném směru [m]. 

 
Z registrovaného průběhu se stanoví střední hodnoty Ei1, Ei2 planimetrováním nebo ve zvláštních 
případech odhadem osy obrazce ohraničeného křivkou záznamu. 

 
Hustota bludných proudů v zemi ve směru jih-sever J1 a hustota bludných proudů v zemi ve 
směru západ-východ J2 se vypočte ze vztahu 
 

    
   

  
 [mA.m

-2
], (10) 

  

    
   

  
 [mA.m

-2
], (11) 

 
kde je Ei1, Ei2 střední hodnoty intenzity elektrického pole bludných proudů 

ve směru jih-sever nebo západ-východ [mV.m
-1

]; 

1, 2 rezistivita půdy měřená podle 7.4.3.1 ve směru jih-sever 
 nebo západ-východ [Ω.m]. 

 
Hodnoty J1, J2 se vynesou do vektorového diagramu (viz Obrázek 4) a sestrojí se jejich vektorový 
součet. Tím se získá výsledný vektor J hustoty bludných proudů v zemi. 
 
Poznámka: výše uvedené hodnoty se stanovují pro potrubí obvykle do hloubek 2 až 5 m. Pro 
stavby, které mají základovou spáru ve větších hloubkách, se využijí výsledky inženýrsko-
geologického průzkumu a hodnot uvedených v Tabulce 3.  
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Obrázek 4 – Vektorový diagram 
 

Výpočtem lze určit absolutní hodnotu tohoto vektoru podle vztahu (12): 
 

        
    

  
 

   [mA.m
-2

] (12) 
 

b)  Směr bludných proudů (úhel ) v zemi se stanoví takto: 

Úhel  (viz Obrázek 4) je úhel, který svírá výsledný vektor J se směrem severním ve vyznačeném 
smyslu (tj. ve směru pohybu hodinových ručiček) a odečte se z vektorového diagramu. 

 
Poznámka: Hodnoty rezistivity zjištěné podle 7.4.3.1 a intenzity elektrického pole stanovené 
podle 7.4.3.5 jsou základními kritérii pro hodnocení agresivity půd a vod na ocel. K tomu 
přistupuje hodnota pH, obsah některých aniontů (např. chloridy, sírany, hydrogenkarbonáty) 
v podzemních vodách a v horninách a rovněž hladina podzemní vody. Komplexní pohled na 
agresivitu podává Příloha 2.  

 
7.4.3.6 Měření velikosti a směru proudu v potrubí 
  
7.4.3.6.1 Měřicí přístroje 

 
 Pro měření se obvykle používá: 
– ampérmetr na DC proud s vnitřním odporem maximálně 0,01 Ω; 
– stejnosměrný voltmetr s externím proudovým bočníkem; 
– měřicí vodiče; 
– pro dlouhodobá měření registrační přístroje. 
 

7.4.3.6.2 Postup měření 
 

Velikost a směr proudu se měří: 
– metodou přímou; 
– metodou úbytku napětí na kovovém zařízení. 
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a) Přímá metoda měření proudu tekoucího konstrukcí 
 

Přímá metoda spočívá v zapojení ampérmetru do okruhu proudu v místě přerušení kontinuity 
kovového zařízení (např. u izolačního spoje). Přitom odpor měřicího okruhu (přívodů, přecho-
dových odporů a ampérmetru s bočníkem), ve kterém se měří proud v místě přerušení, nesmí být 
vyšší než 0,01 Ω obvykle s použitím bočníku. Tuto metodu lze s výhodou uplatnit v místech, kde 
přerušení kovového zařízení není spojeno s obtížemi, např. před spojováním kabelových úseků 
jistých délek, při odstraňování kabelových poruch, při výstavbě potrubí nebo u izolačních spojek, 
případně u izolačních přírub. Směr toku proudu v kovovém zařízení je daný zapojením 
ampérmetru, tj. od kladné svorky k záporné. 
 

b) Měření velikosti proudu v kovovém zařízení metodou úbytku napětí (voltmetrickou metodou) 
 

Provádí se tak, že na určitém úseku kovového zařízení délky l měříme milivoltmetrem úbytek 
napětí, který vytváří protékající proud (viz Obrázek 5). Je-li známa hodnota odporu kovového 

zařízení a hodnota úbytku napětí, může se stanovit okamžitá hodnota proudu   v kovovém 

zařízení ze vztahu (13): 
 

    
  

 
 [A], (13) 

 
kde je ∆U naměřená hodnota úbytku napětí [V]; 

R odpor kovového zařízení délky l [Ω]. 
 
Poznámka: Při zjišťování odporu definovaného úseku je třeba vzít v úvahu vliv bludných proudů. 
 

 
 

 Legenda:   – protékající proud; l – délka úseku 
 

Obrázek 5 – Měření velikosti a směru proudu metodou úbytku napětí 
 

Odpor úseku kovového zařízení (R) je možno změřit např. tak, že měříme současně proud 
z pomocného proudového zdroje, který je připojen na úsek kovového zařízení a úbytek napětí, 
který byl způsoben proudem z pomocného zdroje (viz Obrázek 6). Z poměru hodnot napětí 
a proudu se stanoví velikost odporu kovového zařízení. Odpor kovového zařízení je možno také 
stanovit výpočtem z jeho rozměrů, přičemž se zanedbává např. vliv povolené tolerance tloušťky 
stěny potrubí, vliv svarů, vliv korozního narušení. Směr proudu je určen zapojením voltmetru, 
tj. od kladné k záporné svorce voltmetru. 
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Legenda: a) – měřicí schéma; b) – výsledkový diagram; 1 – měřený úsek potrubí; 2 – baterie; 
3 – rezistor; 4 – vypínač; 5 – milivoltmetr; 6 – ampérmetr; 7 – měřicí vodiče 

 

Obrázek 6 – Zjišťování závislosti U = f (I) na daném úseku ocelového potrubí 
 
7.4.3.6.3 Určení středních hodnot proudů 
  

Střední hodnota velikosti proudu se stanoví výpočtem nebo elektronicky užitím přísl. software. Při 

výpočtu se střední hodnota velikosti proudů     určí ze vztahu (14): 

 

    
  

 
 [A], (14) 

 

kde je i okamžitá hodnota proudu odečtená na stupnici měřicího přístroje [A]; 

n celkový počet odečtených hodnot (obvykle po 1 sekundě). [-]. 
 

 Proudy tekoucí potrubím mohou, zejména v oblastech s bludnými proudy, dosahovat až několik 
desítek ampérů. 

 
7.4.3.7 Potenciálová měření 
 
7.4.3.7.1 Účel a význam měření 

 
Potenciálová měření se provádí z níže uvedených důvodů: 
a) měření potenciálů „kovové zařízení-půda“ – pro získání informací o pravděpodobném ohrožení 

zařízení půdními vlivy nebo bludnými proudy;  
b) měření rozdílu potenciálů „kovové zařízení – sousední kovové zařízení“ – za účelem stanovení 

vzájemného korozního ovlivnění; 
c) měření rozdílu potenciálů „kovové zařízení – trakční kolej tratí elektrizovaných stejnosměrným 

systémem“ – za účelem zjištění míst úniku (vniku) trakčních proudů z kolejí.  
 

7.4.3.7.2 Měřicí přístroje a pomůcky 
 

 Pro měření se používají: 
– stejnosměrné voltmetry s vnitřním odporem minimálně 1 MΩ.V

-1
 s třídou přesnosti 1,5 %, 

umožňující měření v rozsahu 100 mV až 100 V. Voltmetry mohou být přímo ukazující, 
elektronické a registrační; 

– referenční elektroda CSE; 
– speciální koncovky; 
– kolejové svorky; 
– měřicí vodiče. 
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7.4.3.7.3 Postup měření 
 
a) Měření potenciálu kovové zařízení – půda 

 
Měření se provádí na kontrolních vývodech, na kontrolních měřicích objektech, popř. přímo na 
jiných místech, kde je vyveden přívod od kovového zařízení (např. propojovací objekt apod.) 
v zapojení podle Obrázku 7. 

 

 
 

Obrázek 7 – Schéma zapojení pro měření potenciálů kovové zařízení – půda 
 

Protože naměřená hodnota potenciálu kovové zařízení – půda závisí na druhu referenční 
elektrody, musí se vždy uvést u výsledku i druh referenční elektrody, které bylo při měření 
použito, pokud tato skutečnost není již dostatečně jasná z předcházejících údajů. Obvykle se 
používá CSE. 
 
Hodnota získaná při měření potenciálu kovové zařízení – půda je výslednicí několika složek. 
Uplatňují-li se všechny tyto složky (měření katodicky chráněných zařízení, měření v oblastech 
bludných proudů apod.), je možno naměřenou hodnotu označovat jako zapínací potenciál Eon 
definovaný podle vztahů (15) a (16): 
 
Eon

 
 = Eoff + ∆UIR [V], (15) 

 
Eoff = En + ∆Epol [V], (16) 
 
kde je Eoff vypínací potenciál, tj. potenciální rozdíl kovového zařízení 

v proudovém poli proti referenční elektrodě vložené do 
korozního prostředí, změřený s vyloučením  

spádu napětí UIR [V]; 
∆UIR spád napětí obsažený v měřené hodnotě potenciálu,  

vyvolaný průtokem proudu vnějšího zdroje (katodická  
ochrana,bludné proudy), elektrickým odporem mezi  
referenční elektrodou a kovovým zařízením [V]; 

En potenciál samovolné koroze materiálu kovového zařízení 
v půdě při průběhu korozního procesu bez vnější polarizace [V]; 

∆Epol změna potenciálu samovolné koroze vyvolaná polarizací 
 vnějším proudem (s vyloučením ohmické složky) [V]. 

 
V některých případech, stanovených příslušnými normami, bývá výhodnější snížit vliv úbytku 
napětí ∆UIR na naměřenou hodnotu tím, že se měření provede v okamžiku vypnutí katodické 
ochrany. Takto odečtenou hodnotu možno označovat jako „vypínací potenciál“. 
 
V oblastech bez vlivu stanice katodické ochrany a bez vlivu bludných proudů se měří hodnota 
potenciálu „kovové zařízení – půda“ v každém bodě po dobu 5 minut s odečtem hodnot 
každých 30 sekund. 
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V oblastech s bludnými proudy, unikajícími z kolejí tramvají, železnic a metra, se měří v rámci 
korozního průzkumu hodnota potenciálu „kovové zařízení – půda“ pokud možno v období 
největšího trakčního zatížení po dobu alespoň 30 minut, s periodicitou záznamu 1 sekunda, 
minimálně však po dobu průjezdu dvou elektrických vlaků v každém směru jízdy okolo měřicího 
stanoviště. 
 

b) Měření rozdílu potenciálů – „kovové zařízení – sousední kovové zařízení“ 
 

Při tomto měření se zjišťuje potenciál jedné i druhé konstrukce. 
 

c)  Měření rozdílu potenciálů "kovové zařízení – trakční kolej tratí elektrizovaných stejnosměrným 
systémem napájení" 
 
Toto měření se provádí u kovového zařízení, které: 
– je v souběhu se železniční nebo jinou tratí elektrizovanou stejnosměrným systémem (pouze 

v případech zjištění přítomnosti bludných proudů v kovovém zařízení); 
– křižuje elektrizovanou železniční nebo jinou trať ve všech případech, a to ve vzdálenosti 

přibližně 10 m od krajní kolejnice železniční nebo jiné tratě (viz Obrázek 8). 
 

 
 

Obrázek 8 – Měření rozdílů potenciálů kovové zařízení – trakční kolej 
 

Obě měření je třeba provádět při elektrickém provozu na elektrizovaných tratích po dobu 
průjezdu alespoň dvou elektrických vlaků v každém směru jízdy okolo měřicího stanoviště. 
Voltmetr se při tomto měření zapojuje mezi kontrolní vývod kovového zařízení a vnější kolejnicí 
elektrizovaných tratí. Pro zajištění dotyku mezi voltmetrem a trakční kolejnicí se používají 
speciální svorky. 
 

 d) Určení středních hodnot potenciálu 
 
 Střední hodnoty potenciálů potřebných pro celkové zhodnocení výsledků měření se stanoví 

výpočtem obvykle elektronicky užitím příslušného software. Při výpočtu se určí střední hodnota 
ze vztahu (17): 

 

   
  

 
 [V], (17) 

 

kde je E  střední hodnota potenciálu [V]; 
E okamžitá hodnota potenciálu [V]; 
n celkový počet odečtených hodnot. [-]. 

 
Vyhodnocení se provede elektronicky užitím příslušného software (v intervalu 1 sekunda), viz 
také 7.4.3.8. 
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7.4.3.8 Měření potenciálu bez IR-spádu v oblastech s bludnými proudy 
 

Schéma zapojení měřicích přístrojů je patrné z Obrázku 9. 
 

 
 

Obrázek 9 – Schéma zapojení registračních přístrojů při měření zapínacího potenciálu Eon a spádu 

napětí UR na rezistoru RR připojeném v sérii k pomocné ocelové elektrodě S1 uložené v zemi 
 

 Pro měření lze s výhodou použít registrační přístroj, u kterého je zajištěna maximální časová odchylka 

odečtu měření mezi kanály < 100 sec. Měření zapínacího potenciálu Eon a spádu napětí ∆UR probíhá 
synchronně a jejich hodnoty jsou průběžně registrovány v intervalu 1 s po celou dobu záznamu. 
Výsledkem je soubor změřených hodnot z obou měřicích kanálů uložených v paměti přístroje. Tento 
soubor se pomocí komunikačního programu uloží do PC, kde je připraven k vizualizaci. Vzhledem ke 
společné minus svorce přístroje u registrovaných hodnot zapínacího potenciálu Eon je nutné pro další 
zpracování obrátit znaménko. 

 
 Program po načtení souboru s hodnotami zpracuje registrované hodnoty z oboru měřicích kanálů 
a zobrazí průběh záznamu jako součet hodnot z obou měřicích kanálů. Program určí ze změřených 
hodnot Eon a ∆UR, po korekci koeficientem K, který se vypočte ze vtahu (18): 

 

  
       

  
 [-] (18) 

 
kde je RR odpor bočníku  [Ω]       

R100 odpor plochy S1  [Ω]       
 

Každou sekundu se zobrazí průběh E a spočítá se průměrná hodnota E za daný časový interval. 
podle  vztahu (22).  
 
Každou sekundu je možno odečíst hodnotu potenciálu bez IR-spádu: podle vztahu (19): 
 
E = Eon ± ∆UIR [V], (19) 
 
kde: ∆UIR = ∆UR . K [V], (20) 
 
po úpravě:  E = Eon ± ∆UR . K [V], (21) 

 
kde je K koeficient korekce [-], 

Eo zapínací potenciál  [V], 
∆UR spád napětí [V]. 
 

Ve zvoleném časovém intervalu (např. 30 minut, 6 hodin) lze stanovit průměrnou hodnotu potenciálu  
bez IR-spádu. 
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V první sekundě kontinuálního měření je hodnota potenciálu bez IR-spádu: 
 
E (1) = EIR (1) ± ∆UR (1) . K 
 
Ve druhé sekundě: 
E (2) = EIR (2) ± ∆UR (2) . K 
 
V n-té sekundě: 
E (n) = EIR (n) ± ∆UR (n) . K 
 

   
                       

 
 [V] (22) 

 

kde je E průměrná hodnota potenciálu bez IR-spádu za dobu měření [V] 
n počet sekund od začátku měření až po jeho ukončení. [-] 

 
7.4.3.9 Měření potenciálu potrubí-půda přenášenou elektrodou 
 

Princip této metody spočívá v měření potenciálu potrubí-půda přenášenou referenční elektrodou 
připojenou přes voltmetr vodičem k potrubí v měřicím objektu a pokládanou na terén nad osou potrubí 
ve stanovených vzdálenostech. Účelem měření je snaha stanovit potenciál potrubí-půda v místě 
polohy elektrody. Zapínací potenciál potrubí-půda Eon měřený přenášenou elektrodou na terénu nad 
osou potrubí se liší od skutečného potenciálu v tomto místě o hodnotu úbytku napětí na potrubí 
v úseku mezi místem připojení vodiče k potrubí a polohou přenášené elektrody. Výsledek měření 
zkresluje stav izolace v místě umístění elektrody (potenciálový kráter nad místem vady) a na opak 
eliminuje vliv případné vady izolace v místě připojení vývodu. 

 
7.4.3.10 Měření potenciálu potrubí-půda vzdálenou elektrodou 
 

Princip této metody spočívá v měření potenciálu potrubí-půda referenční elektrodou připojenou přes 
voltmetr vodičem k potrubí v měřicím objektu a pokládanou na terén kolmo od osy potrubí ve 
stanovených vzdálenostech, respektive ve vzdálenosti mimo potenciálový kráter vytvářený potrubím 
(vadou izolace). Účelem měření je snaha stanovit potenciál potrubí-půda neovlivněný stavem izolace 
v místě měření pro objektivní posouzení vlivu/účinnosti APKO (SKAO) na dané místo. Zapínací 
potenciál potrubí-půda Eon, měřený vzdálenou elektrodou na terénu kolmo od osy potrubí se liší od 
potenciálu měřeného nad osou potrubí bez vady izolace o velikost proudového pole v daném místě 
(rozdíl se odvíjí od vektoru proudového pole a vzdálenosti elektrody od osy potrubí). Naopak při 
dostatečné vzdálenosti není ovlivněn potenciálovým kráterem vady izolace v místě připojení. 

 
7.4.4 Metody měření kvality izolace z povrchu terénu  
 
7.4.4.1 Pearsonova metoda galvanická 
 

Metoda slouží k vyhledávání poruch ochranného povlaku na potrubí uloženém v zemi. Při tom se 
zavádí mezi izolované potrubí a dobrý zemnič střídavý proud v tónovém kmitočtu. Při pochůzce dvou 
pracovníků v rozestupu (6 až 9 m) podél potrubí se indukují rozdíly potenciálu ve vrstvě zeminy nad 
potrubím. Rozdíl potenciálu se zaznamenává a zesiluje se v přijímači tónového kmitočtu. Na místě, 
kde je tento rozdíl potenciálů větší než průměrná hodnota podél potrubí lze předpokládat defekt 
potrubí.  
 
K vyhledávání vad izolace na potrubí je zapotřebí dvou pracovníků, kteří mají obuv s kovovými hřeby 
(Obrázek 10). V blízkosti poruchy izolace potrubí je zvýšena intenzita proudu v půdě, což je snímáno 
kontakty připevněnými na botách dvou pracovníků a zesilováno přístrojem neseným obsluhou. 
Obsluhující pracovník A působí jako referenční zemní spojení, pracovník B obstarává uzemnění 
a spojení se vstupem zesilovače 
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Legenda: 1 – izolované potrubí v zemi; 2 – místo poškození izolace; 3 – měřicí objekt; 4 – vysílač; 5 – zesilovač; 
6 – sluchátka; 7 – konec stínění; 8 – nožní el. svorky pro zemní kontakt.  
 

Obrázek 10 – Zjišťování defektů izolace Pearsonovou metodou 
 

Při kontrole izolace potrubí pod nízkou vodní hladinou se použijí kovové kontakty na tyčích 
zapichovaných do dna. V řece je výhodné jednu ponornou elektrodu spouštět nad osu potrubí a dru-
hou použít plovoucí, která se prouděním vody udržuje v nastavené vzdálenosti. 
 
Výhody: velká citlivost, možnost nalezení i malých vad v izolaci, a to i při mokré a těžko prostupné 
vegetaci. Rychlý postup i v obtížném terénu. Možnost vyhledávání vad izolace také na potrubí pod 
vodní hladinou. 
 
Nevýhody: obtížné použití na suché nebo zmrzlé půdě, nelze uplatnit na nevodivém povrchu (asfalt, 
suchý beton, štěrk). 
 

7.4.4.2 Pearsonova metoda galvanická za použití tzv. A rámu 
 

Nízkofrekvenční signál se snímá galvanicky pomocí směrově orientovaného A rámu s dvojicí hrotů, 
které se zapichují do země nad osou potrubí po určitých vzdálenostech. Blízkost vady v izolaci je 
signalizována zvýšenou hodnotou na indikátoru (dB/μV) a šipkou směřující k jejímu středu. Dále se 
potom test provádí v intervalech cca 1 m. Po překročení vady se obrátí směr šipky. Malými posuny 
rámu se vyhledá místo, kde šipka mění směr. Střed vady izolace je mezi hroty A rámu. Místo se ještě 
zkontroluje a upřesní stejným postupem v kolmém směru. Indikované hodnoty se mohou zaznamenat 
do paměti k následnému vyhodnocení na PC. 
 
Výhody: možnost určování defektů v izolaci jedním pracovníkem, který současně vyhledává osu 
potrubí. Elektronický záznam hodnot k jejich vyhodnocení a archivaci. 
 
Nevýhody: pomalejší postup, obtížné použití na suché nebo zmrzlé půdě a na vodní hladině. Nelze 
uplatnit na nevodivém povrchu (asfalt, beton, štěrk). 

 
7.4.4.3 Pearsonnova metoda kapacitní 
 

Tuto metodu lze použít při vysokém nebo zamrzlém terénu a v místech nevodivého povrchu 
komunikací. Zapojení přístrojů a postupy měření jsou stejné jako při kontrole dvěma pracovníky 
s hroty, jen se při snímání nízkofrekvenčního signálu využívá kapacity lidského těla proti zemi. 
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Výhody: použití na hluboko vyschlém nebo promrzlém terénu, v místech nevodivého povrchu 
komunikací apod. 
 
Nevýhody: Menší citlivost než při kontaktním snímání signálu (nejistá identifikace malých vad 
v izolaci). Nelze použít v podmínkách, kdy může docházet k přizemnění pracovníků, tj. ve vysoké 
vlhké vegetaci, na vodní hladině, při mlhavém a deštivém počasí. 

 
7.4.4.4 Měření metodou CIPS 
 
 Při metodě CIPS (Close Interval Potential Survey) se měří potenciál potrubí-půda nad osou potrubí 

v intervalech přibližně 1 až 2 m. Používá se přenosná CSE, připojená pomocí odvíjecího vodiče 
z kabelového bubnu (délky až 1,5 km) k měřicímu objektu, při vypínání a zapínání stanic katodické 
ochrany pomocí synchronizovaných cyklických přepínačů. Výsledkem měření jsou hodnoty potenciálů 
v závislosti na vzdálenosti od měřicího objektu potrubí. Po skončení měření jsou data z měřicího pultu 
přenesena do počítače pro vyhodnocení měření dodávaného softwaru k získání hodnot potenciálu 
bez IR-spádu. Tuto metodu nelze použít v oblastech s bludnými proudy a v přítomnosti střídavého 
napětí. 

 
7.4.4.5 Měření metodou DCVG 
 

Metoda DCVG (Direct Current Voltage Gradient) využívá měření gradientu potenciálu k lokalizaci 

defektů izolace a k posouzení rozsahu poškození izolace. Za použití nejméně dvou CSE a při cyklicky 

přepínaném zdroji DC proudu se měří velikost a směr napěťových rozdílů na povrchu půdy (cyklování 

např. vypnutí 0,66 s, zapnutí 0,33 s) a pomocí analogového milivoltmetru s nulou uprostřed stupnice. 
Jako zdroj ss proudu lze použít s výhodou nejbližší SKAO. Pro stanovení velikosti defektu izolace by 
měla být jedna CSE umístěna nad osou potrubí, druhá v kolmé vzdálenosti cca 5 m, při čemž výstupní 
proud se doporučuje (pro účely měření) zvýšit minimálně o 100 %. Metodu lze obtížně aplikovat 
v oblastech silných bludných proudů. 

 
7.4.4.6 Metoda intenzivního měření 
 

Tato metoda navazuje na metody CIPS a DCVG. Při použití dvou nebo třech CSE, z nichž jedna je 
nad potrubím a jedna nebo dvě jsou vzdálené, je možno lokalizovat jak případný defekt izolace, tak 
potenciál bez IR-spádu. Umístění CSE, zapojení měřicích přístrojů a další podrobnosti jsou uvedeny 
v ČSN EN 13509. 

 
7.4.4.7 Metoda PCM 
 

Při měření přístrojem PCM+ (Pipeline Current Mapper) je monitorován průchod proudu 
s frekvencí f = 4 Hz a 8 Hz potrubím, který je dodáván do potrubí vlastním generátorem. Tato metoda 
může přímo lokalizovat velké poruchy izolace, svody na cizí úložná zařízení, a pokud se generátor 
připojí přímo ve SKAO, poskytuje poměrně přesnou informaci o šíření ochranného proudu v místě 
připojení a jeho větvení v místech odboček. Skokové změny ve velikosti proudu, který by jinak jen 
plynule klesal se vzdáleností od připojení, signalizují poruchy izolace případně svod na jiné objekty 
v zemi. Současně s měřením nf proudu je měřena i hloubka uložení potrubí. 

 
7.5 Specifické údaje pro aplikaci katodické ochrany 
 
7.5.1 Podmínky pro využití katodické ochrany 
 
 Agresivními účinky horninového prostředí a vlivem stejnosměrných bludných proudů jsou nejvíce 

ohrožena dálková ocelová potrubí, a proto se chrání proti korozi vnějšího povrchu potrubí v členění 
na: 
a) pasivní ochranu, tj. zejména vnější ochrannou izolací; 
b) aktivní ochranu, tj. katodickou ochranu, která se instaluje a uvede do provozu do jednoho roku po 

uložení potrubí do země, v prostředí s vysokou agresivitou dříve (uvede se v projektové doku-
mentaci).  

 
Životnost pasivní ochrany (izolace) potrubí je stejná jako životnost potrubí. Potrubí nemusí být 
opatřeno katodickou ochranou v těchto případech: 
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a) nejedná-li se o oblasti s bludnými proudy a potrubí slouží jako krátkodobé provizorium po dobu: 

– méně než 5 let u vodovodu, 
– méně než 3 roky u přepravy plynných a kapalných uhlovodíků a dalších chemických 

produktů; 
b) potrubí nebo úsek potrubí je uložen v půdách prokazatelně neagresivních (zpravidla při 

hodnotách rezistivity půdy vyšších než 200 Ω.m), kde by katodická ochrana nebyla účinná. 
6 měsíců po uložení potrubí do země je však nutno provést komplexní měření, které prokáže, že 
instalace katodické ochrany není účelná; 

c) potrubí je na konci své životnosti, a proto není ekonomicky účelné provádět dodatečnou 
katodickou ochranu a zároveň z ekologického hlediska nehrozí škody v případě korozní havárie; 

d) potrubí je uloženo v místech, kde by vedlo použití katodické ochrany k nežádoucím interfe-
renčním vlivům u sousedních úložných konstrukcí. I v tomto případě je nutno 6 měsíců po uložení 
potrubí do země provést komplexní měření a prokázat, že instalace katodické ochrany není 
účelná; 

e) tam, kde by náklady na stavbu, provoz a údržbu katodické ochrany překročily náklady na opravu 
potrubí; 

f) tam, kde je to doloženo znaleckým posudkem. 
 
7.5.2 Hlavní etapy aplikace katodické ochrany 
 
 Zavedení katodické ochrany má tyto hlavní etapy: 

– korozní průzkum v terénu; 
– vypracování projektové dokumentace; 
– výstavba zařízení; 
– kontrola funkce jednotlivých objektů a prvků, uvedení zařízení do zkušebního provozu (předávací 

řízení); 
– organizaci provozu a údržby. 
 

7.5.2.1 Při navrhování stanic katodické ochrany je nutno brát v úvahu: 
– dostupnost dodávky elektrické energie; 
– případná věcná břemena pozemků; 
– rezistivitu půdy (co nejnižší hodnoty); 
– potřebu ochranného proudu; 
– problémy interference s cizími konstrukcemi; 
– přístupnost (možnost použití stavebních strojů, periodicita měření); 
– potřebná zařízení a materiály; 
– základní hlediska při navrhování katodické ochrany s vnějším zdrojem proudu jsou druh a stav 

chráněné konstrukce, tj. je-li opatřena ochranným povlakem či nikoli, jeho stav, rozměry, délka 
a elektrická spojitost konstrukce; 

– přístupnost místa instalace usměrňovače kvůli pravidelnému odečtu elektroměru a možnosti 
periodických prohlídek a údržby celého zařízení; jeho správná činnost je též podmíněna volbou 
vhodných materiálů a přístrojů; 

– hydrogeologické poměry se zřetelem na vysychání půdy kolem anodového uzemnění v důsledku 
elektroosmózy [11]. 

 
7.5.2.2 Při volbě a instalaci zařízení aktivní ochrany je tedy třeba brát v úvahu: 

– volbu usměrňovače vhodné konstrukce s patřičnými jmenovitými hodnotami; 
– volbu vodiče pro připojení anod (dostatečný průřez s izolací vhodnou k přímému uložení do země 

a k použití pro účely katodické ochrany); 
– volbu vhodného typu, velikosti a počtu elektrod tvořících anodové uzemnění, při níž je nutno brát 

v úvahu především geoelektrické vlastnosti horninového prostředí; 
– způsob připojení vodičů na anodu a volbu izolačního materiálu, aby bylo dosaženo dokonalého 

a trvalého spojení; 
– volbu koksu vhodného (hráškového) zrnění; 
– dostatečnou hloubku uložení vodičů, aby se předešlo jejich poškození orbou nebo obnažení 

v důsledku odplavování půdy; 
– řádný kontakt záporného vodiče s chráněnou konstrukcí; 
– správnou instalaci usměrňovače z hlediska ochranného uzemnění a jiných bezpečnostních 

a ochranných opatření; 
– řádné připojení kladného a záporného vodiče k usměrňovači; 
– volbu vhodného typu případného zavlažování anodového uzemnění. 
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7.5.3 Zjišťování parametrů ochrany metodou prozatímní stanice katodické ochrany 
 
7.5.3.1 U starších potrubí se mohou potřebné hustoty ochranného proudu značně lišit. Pro stanovení 

parametrů ochrany je velice účelné instalovat prozatímní stanici katodické ochrany (SKAO). Někdy je 
použití prozatímní SKAO možné až po elektrickém odpojení příslušného potrubí od jiných potrubí 
 nebo zařízení (jako např. regulačních stanic a zařízení závodů). Úseky potrubí pro zkušební napájení 
by neměly být galvanicky spojeny s jiným potrubím a kabely, pokud není záměrem je též chránit. 

 
 Připojení prozatímní SKAO je nejvhodnější v blízkosti místa, kde se má později instalovat stanice 

katodické ochrany. Kabel se na potrubí připojí buď přímo na potrubí ve výkopu, na přivařovacích 
armaturách, nebo v měřicích objektech. Z mobilního zdroje stejnosměrného proudu se přes provizorní 
anodové uzemnění (uzemňovací anodu) napájí potrubí ochranným proudem. Pro vyhodnocení je 
důležitý pouze ochranný proud, nikoliv přiložené napětí.  

 
7.5.3.2 Jako provizorní anodu lze použít ocelové tyče zaražené do země nebo položené do vody, někdy také 

stávající ocelové ploty apod. 
 
7.5.3.3  Během zkušebního napájení se měří potenciál potrubí-půda podél potrubí, aby se zjistil ochranný 

dosah, ve kterém je zapínací potenciál zápornější než -0,85 V (CSE). Vypínací potenciál se bude – 
podle stavu ochranného povlaku potrubí a podle složení půdy – jen pomalu měnit proti potenciálu 
samovolné koroze, protože dostatečné polarizace se dosáhne teprve v průběhu času. Při pozdějším 
měření se však musí stav polarizace zkontrolovat, např. metodou vypínacího potenciálu na koncích 
chráněného úseku potrubí. 

 
7.5.3.4 Pomocí prozatímní stanice lze také měřit interferenci s cizími konstrukcemi, které by mohly být 

ochranným proudem ovlivněny. Zjistí-li se vážné ohrožení cizích konstrukcí, lze anodové uzemnění 
přemístit. Jsou-li cizí konstrukce vystaveny ochranným proudům chráněné konstrukce jen málo a lze-li 
jejich ohrožení zmírnit interferenční propojkou, je nutno přibližně stanovit velikost ochranného proudu 
nutného k odstranění interference. 

 
7.6 Vyhodnocení nebezpečí koroze stejnosměrnými bludnými proudy 
 
7.6.1 Původ stejnosměrných bludných proudů 
 
7.6.1.1 Bludným proudem se nazývá elektrický proud procházející zemí, který uniká z uzemněných 

elektroenergetických zařízení a mění směr a velikost. Podle druhu zdrojů jsou bludné proudy 
stejnosměrné a střídavé. U jakéhokoli elektrického systému mohou vznikat bludné proudy pouze 
tehdy, má-li vodič nebo jiná část jeho provozního obvodu svod na více než jednom místě. K těmto 
systémům patří především: 
– stejnosměrně elektrizované železnice (v ČR s trakčním napětím 3 kV), městské dráhy (v Praze 

s napětím 600 V), důlní dráhy (1,5 kV), metro (750 V), využívající jako zpětných vodičů pro 
trakční proud kolejnic, které jsou nedostatečně izolované od země; 

– zařízení aktivní ochrany proti korozi (zdroje vnějšího stejnosměrného proudu katodické ochrany, 
elektrické drenáže a saturáže) – jde o interferenční proudy pro podzemní zařízení nepřipojená na 
společnou ochranu. 

 Do této kategorie zahrnují i telurické proudy. 
 
7.6.1.2 Bludný proud využívá země a úložných zařízení jako zpětného vodiče, přičemž koroze nastává 

v místech (např. na podzemním potrubí), kde elektrický proud přechází do země a vrací se ke zdroji 
(např. k měnírně). Rychlost přecházení kovových iontů v anodických místech do elektrolytu (půdy) je 
dána Faradayovým zákonem. Dosavadní zkušenosti ukazují, že největším a nejnebezpečnějším 
zdrojem bludných proudů je kolejová doprava se stejnosměrným trakčním systémem. Trakční obvod 
se skládá ze zdroje proudu (měnírna), ze spotřebičů (lokomotivy) a ze dvou částí obvodu pro 
převádění proudu. První část obvodu je trolej, která může být připojena na kladný nebo záporný pól 
zdroje proudu. 

 
7.6.1.3 U železnic a většiny městské dopravy má trolej kladnou polaritu, ale v některých městech ČR je tomu 

obráceně (Ostrava, Brno). Pak je anodické pásmo proměnlivé podle pohybu elektrické lokomotivy. 
Maximální hodnota anodického potenciálu bude nejintenzivnější poblíž místa připojení zpětného 
kabelu elektrické trakce ke koleji (v místě elektrické lokomotivy). 

 
7.6.1.4 Při značných délkách kolejnic (u železnic je vzdálenost mezi měnírnami asi 20 km) více či méně 

vodivě spojených se zemí může trakční proud vyvolat poměrně velký úbytek napětí elektrickým 
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odporem kolejí, který vůči úbytku na odporu přechodu kolej-země není zanedbatelný. Půda tedy 
vytváří paralelní proudovou cestu, kterou teče příslušný proud. 

 
Jestliže jsou v zemi uloženy rozměrnější vodivé předměty, mohou vzhledem ke své dobré podélné 
elektrické vodivosti shromažďovat bludné proudy z okolí a vést je do značně vzdálených míst i když 
nejsou přímo spojené s kolejemi. Takto působí nejen kovová potrubí, kovové pláště kabelů, zvláště při 
porušených izolačních povlacích, ale i vodoteče a souvislé zdroje podzemní vody, vytvářející 
v městských podmínkách spolu s kolejemi celé sítě, které se navzájem nejrůznějším způsobem kříží 
a vytvářejí velký počet spojení mezi sítěmi a zemí. Elektrický proud, který má procházet kolejemi, se 
tedy rozdělí do: 
– kolejí a zpětných kabelů (u tramvajové dopravy); 
– půdy; 
–  podzemních vedení. 

 
7.6.1.5 Na korozně ohroženém podzemním vedení jsou dvě důležité oblasti: 

a) katodická – v místech vstupu proudu do podzemního ocelového vedení – není korozně ohrože-
na, může však docházet k porušení izolačního povlaku vlivem katodické polarizace; 

b) anodická – v místech výstupu proudu z liniové konstrukce – zde vzniká vlastní koroze. 
 
Potrubí a další liniové konstrukce představují rozsáhlé vodiče o relativně malém elektrickém odporu, 
jejichž povrch je víceméně ve styku s horninovým prostředím a přijímá nebo svádí poměrně velké 
stejnosměrné bludné proudy. 

 
7.6.2 Ochranné metody k omezení vlivů bludných proudů 
 

Korozní průzkum, přehled ochranných metod, kritéria omezení interference jsou předmětem 
TPG 920 25 a ČSN EN 50162. 

 
7.7 Posouzení interference střídavým proudem 
 

V přítomnosti střídavého napětí na rozhraní potrubí-půda je nutné provést měření napětí a proudu 
(proudové hustoty na definované ploše), vyhodnotit vliv pravděpodobnosti koroze a případně 
modifikovat kritéria ochrany dle ČSN EN ISO 18086. 

 
7.7.1 Stručný popis průběhu koroze střídavým proudem 
 
7.7.1.1 Jestliže na katodicky chráněném potrubí je střídavé napětí, povrchem kovu na místech vad izolace 

poteče proud. Množství tohoto proudu je závislé na velikosti střídavého napětí a na impedanci 
systému. Během katodické půlvlny množství proudu vstupuje na kovový povrch, a tudíž i katodické 
procesy se zvyšují. Během anodické půlvlny střídavého napětí, proud vystupuje z kovového povrchu, 
jestliže je toto napětí dostatečně velké. Vystupující proud z kovového povrchu je spojen s oxidační 
reakcí a může působit korozi. 

 
7.7.1.2 Empiricky bylo zjištěno, že jak při velmi vysoké, tak i velmi nízké proudové hustotě lze zabránit korozi 

vlivem střídavého proudu. V případě velmi vysoké proudové hustoty tento účinek může být spojen se 
zvýšením pH na ocelovém povrchu vedoucímu ke snížení odporu proti šíření, změně časové 
konstanty systému a ke zvýšení elektrochemické redukce reakcí probíhajících na ocelovém povrchu. 
Tento efekt vede ke zvýšení hustoty střídavého i stejnosměrného proudu, k většímu náboji 
procházejícímu při anodické i katodické půlvlně, ke změně rozpustnosti oxidačních produktů železa 
a jeho oxidačního stavu. 

 
7.7.1.3 Zjednodušené znázornění procesů, které probíhají během koroze střídavým proudem je ukázáno na 

Obrázku 11. Během anodické půlvlny holý kovový povrch oxiduje, což vede k vytvoření oxidačního 
filmu. Je to způsobeno proudem vystupujícím z kovového povrchu. Během katodické (negativní) 
půlvlny, když proud vstupuje na kovový povrch, oxidační film je redukován, a proto přeměněn na 
vrstvu rzi, která nemá ochranný efekt. V následujícím anodickém cyklu se vytvoří další oxidační film. 
Po následné redukci oxidačního filmu, množství rzi vzrůstá. Jestliže by tento proces vedl k vytváření 
a rozpouštění oxidační cesty během každé anodické půlvlny, korozní rychlost by mohla být až 
100 mm/rok. Tato velká korozní rychlost je dosahována pouze v extrémních laboratorních 
podmínkách, takže může být učiněn závěr, že tento proces může probíhat v provozních podmínkách 
pouze omezeně. Na základě těchto pozorování lze učinit závěr, že existuje kritický poměr mezi 
hustotou střídavého a stejnosměrného proudu. 
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Legenda: 1 – proud; 2 – kov; 3 – pasivní film (např. Fe3O4); 4 – hydroxid železa (Fe (OH)2); t – čas 
 

Obrázek 11 – Průběh proudu katodické ochrany s vlivem střídavého proudu – schematické znázornění 
korozního procesu střídavým proudem s katodickou ochranou 

 
7.7.2 Metody pro stanovení nebezpečí koroze střídavým proudem 
 

– Použití pomocných elektrod, resp. měřicích sond s definovanou plochou holého ocelového 
povrchu (1 cm

2
). Příklad ocelové rozebíratelné elektrody o ploše S = 1 cm

2
 tuzemské výroby je na 

Obrázku 12.  
– Technika elektrického odporu – ("ER Probe"). 
– Metoda elektroohmické redukce/oxidace železa ("Coulometric oxidation").  
– Metoda zjišťování hloubky perforace ocelové elektrody (sondy) ("Perforation probe"). 
– Vliv půdní charakteristiky na proces koroze střídavým proudem. 
– Ostatní kritéria, která lze použít v přítomnosti střídavého proudu. 
 

 
 
Legenda: 1 – kabel; 2 – tvarovky; 3 – vosková zálivka; 4 – rozebíratelná spojka; 5 – ocelová elektroda 
plochy 1 cm

2
  

 
Obrázek 12 – Ocelová rozebíratelná elektroda S = 1 cm

2
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7.7.3 Bezpečná vzdálenost pro omezení elektromagnetické interference 
 

K zabránění jevů způsobených vedením vysokého napětí nebo elektrickým trakčním systémem 
napájeným střídavým proudem vysokého napětí je volba, pokud je to reálné, bezpečné vzdálenosti 
potrubí od zdrojů (viz Tabulka 4). Tabulka 4 a Tabulka 5 jsou převzaty z ČSN EN 50443. 

 
Poznámka: V ČR souběžně platí ČSN 33 2165, kde jsou uvedeny výrazně odlišné hodnoty 
vzdáleností i limitní hodnoty napětí. 

 
Tabulka 4 – Bezpečná vzdálenost potrubí od vedení vysokého napětí podle ČSN EN 50443 

 

Druh vedení 
vysokého napětí 

Území 
Rezistivita  

 [Ω.m] 

Vzdálenost interferenční 
[m] 

Normální provozní 
podmínky 

Poruchový provoz 

Venkovní Extravilán 
> 3000 /3  

 3000 1000 3000 

Venkovní 
Zastavěná 

oblast 

> 3000 
> 300 

/10 

 3000  300 

Uložené v zemi Všude – 50 50 

 
7.7.4 Limitní podmínky pro obsluhující personál a riziko poškození potrubí  
 

Interferenční napětí        
    

  
  mezi potrubím a zemí resp. mezi elektrickým/elektronickým 

zařízením, připojeným k potrubí a zemí nesmí přesáhnout 2000 V při trvání poruchy t  0,1 sekundy. 
Další údaje pro delší dobu trvání poruchy jsou v Tabulce 5. 

 
Tabulka 5 – Limitní hodnoty pro interferenční napětí podle ČSN EN 50443 

 

Doba trvání poruchy t  
[s] 

Interferenční napětí Uef  
[V] 

 0,1 2000 

0,1 < t  0,2 1500 

0,2 < t  0,35 1000 

0,35 < t  0,5 650 

0,5 < t  1,0 430 

1 < t  3 150 

t > 3 60 

 
 

8 NAVRHOVÁNÍ KATODICKÉ OCHRANY A PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY 
 

Před vypracováním projektové dokumentace musí být splněny podmínky podle kapitoly 6 a 7. 
Vypracování dokumentace musí být v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb., tj. rozsah 
a obsah projektové dokumentace pro katodickou ochranu, který je uveden v Příloze 2 k uvedené 
vyhlášce, čl. C.6 Aktivní ochrana před korozí a bludnými proudy. V normě ČSN EN ISO 15589-1 jsou 
uvedeny požadavky na navrhování katodické ochrany vloženým proudem a pomocí galvanických 
anod. V těchto pravidlech jsou uvedeny pouze skutečnosti, které nejsou obsaženy v ČSN EN 12954, 
TPG 920 25 a TPG 905 01 (Část IX). 

 
8.1 Katodická ochrana vnějším zdrojem proudu 
 
8.1.1 Zdroj proudu – převážně se jedná o usměrňovač. 
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8.1.2 Anodové uzemnění: 

– vertikální hloubkové; 
– vertikální mělké; 
– horizontální; 

– kombinované. 
 

 Tabulka 6 – Typické elektrochemické charakteristiky materiálů pro anodová uzemnění 
 

Materiál anody 
Korozní úbytek 

[g·A
−1

·y
−1

] 
Typický rozsah anodické hustoty proudu 

[A·m
−2

] 

Ocel nelegovaná 10 000 až 12 000 1 až 5 

Ferosilit 250 až 1 000 10 až 30
b)

 

Impregnovaný grafit 500 až 1 000 2,5 až 10
b)

 

Magnetit 2 10 až 20
b)

 

Směsný oxid kovů (MMO) na pod-
kladu z titanu v koksovém obsypu 

Viz 
a), c)

 50 až 100
b)

 

Vodivé polymery v koksovém obsypu Viz 
a)

 0,4
b)

 
a)

 Tyto anody jsou obvykle instalovány v koksovém obsypu. Životnost konstrukce se řídí mírou spotřeby koksového 
obsypu.   Míra spotřeby anody je tedy zanedbatelná. 

b)
 Má se dodržovat maximální proudová hustota doporučená výrobcem. 

c)
 NACE/TM 0108–2008

[2]
 poskytuje doporučení pro zkoušení katalyzovaných titanových anod v půdě. 

Poznámka: Pokud jsou anody pro ochranu vloženým proudem umístěny v koksovém obsypu, je nutné vzít v úvahu 
rychlost spotřeby koksového obsypu. Typicky je to 900 g·A

−1
·y

−1
 až 2 000 g·A

−1
·y

−1
 a typická proudová hustota je 

5 A·m
2
. 

 
Tabulka 7 – Složení ferosilitových elektrod s přídavkem chromu 

 

Materiály 
Obsah 

[ % hm.] 

Křemík 14,20 – 14,75 

Chrom 3,25 – 5,00 

Uhlík 0,70 – 1,10 

Mangan max. 1,50 

Měď max. 0,50 

Molybden max. 0,20 

Železo zbytek 

 
8.1.3 Pro správnou funkci řízení usměrňovače je třeba, pokud to místní podmínky umožňují, umístit řídící 

elektrodu u potrubí ve vzdálenosti od anodového uzemnění, kde hustota jeho proudového pole J je 
nižší než 100 µA.m

-2
 viz [2]., orientačně se jedná o vzdálenosti vlivu AU uvedené v TPG 920 25. 

 
8.1.4 Vzhledem ke změnám parametrů zpětné trakční cesty v průběhu času (rekonstrukce, stárnutí 

kolejového lože, zvýšení výkonu elektrických lokomotiv apod.) se doporučuje u zařízení katodické 
ochrany počítat s rezervou minimálně 40 % u výstupního proudu ŘSKAO. 

 
8.1.5 Z důvodu lepší distribuce ochranného proudu omezit používání horizontálních AU. Jejich délka by 

neměla překračovat 100 m. Při vyšší rezistivitě půdy používat kombinaci horizontálních a vertikálních 
elektrod, resp. kde to umožňují geoelektrické podmínky půdy aplikovat vertikální anody (h = 20 až 
25 m) nebo i hloubkovou anodu. 

  
8.2 Katodická ochrana galvanickými anodami 
 
 Uplatňují se anody zinkové nebo z hořčíkové slitiny. 
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Tabulka 8 – Typické chemické složení anod na bázi zinku 
 

Komponenty 
Slitina Z1 
[ % hm.] 

Slitina Z2 
[ % hm.] 

Slitina Z3 
[ % hm.] 

Al 0,1 – 0,5 0,005 max 0,10 – 0,20 

Cd 0,025 – 0,07 0,003 max 0,04 – 0,06 

Fe 0,005 max 0,0014 max 0,0014 max 

Cu 0,005 max 0,002 max 0,005 max 

Pb 0,006 max 0,003 max 0,006 max 

Sn - - 0,01 max 

Mg - - 0,65 max 

Ostatní 0,10 max 0,005 max 0,1 max 

Zn 99,314 min 99,99 min zbytek 

 
 

Tabulka 9 – Elektrochemické parametry zinkových anod v půdě 
 

Parametr Zinková anoda 

Potenciál otevřeného okruhu – proti nasycené Cu/CuSO4                                 [V] −1,05 až −1,10 

Potenciál uzavřeného okruhu  – proti nasycené Cu/CuSO4                               [V] −1,00 až −1,05 

Využitelná proudová kapacita                                                           [A·h/kg] 780 

Spotřeba materiálu                                                                            [kg/A·a]  11,2 

 
 

Tabulka 10 – Typické chemické složení anod z hořčíkové slitiny 
 

Komponenty 
Slitina M1 
[ % hm.] 

Slitina M2 
[ % hm.] 

Mn 0,25 min 0,5 – 1,5 

Al 5 – 7 0,05 max 

Zn 2 – 4 0,03 max 

Fe 0,005 max 0,03 max – 0,02 max 

Cu 0,08 max 0,02 max 

Si 0,3 max 0,05 max 

Pb 0,03 max 0,01 max 

Ni 0,003 max 0,002 max 

Ostatní celkem 0,30 max 0,30 max 

Mg zbytek zbytek 

 
 

Tabulka 11 – Elektrochemické parametry hořčíkových anod v půdě 
 

Parametr 
Slitina M 1 
[ % hm.] 

Slitina M 2 
[ % hm.] 

Potenciál otevřeného okruhu – proti nasyc. Cu/CuSO4  [V] −1,57 až −1,60 −1,77 až −1,82 

Potenciál uzavřeného okruhu –  proti nasyc. Cu/CuSO4) [V] −1,52 až −1,57 −1,64 až −1,69 

Využitelná proudová kapacita [A·h/kg] 1 100 1 100 

Spotřeba materiálu [kg/A·a] 7,5 7,5 

 
Hořčíková anoda (bez obsypu) by neměla být použita v elektrolytu s rezistivitou vyšší než 10 Ω.m. Se 
speciálním obsypem (2 díly bentonitu, 1 díl sádrového prášku a 1 díl bezvodého síranu sodného) lze 

obvykle tyto anody použít v půdách s rezistivitou   80 Ω.m. V některých odůvodněných případech 
může být rezistivita půdy i vyšší. Výstupní proud je redukován v případě, že anodická proudová 
hustota je nižší než 100 mA.m

-2
 – viz Obrázek 13 pro slitinu M1. 
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Obrázek 13 – Proudová kapacita hořčíkové slitiny M1 v závislosti na anodické proudové hustotě 
 
8.3 Měřicí sondy a korozní vzorky 
 

Hlavní komponenty jsou: permanentní měřicí elektroda a jedna nebo více ocelových elektrod simulu-
jících katodicky chráněný ocelový povrch, ke kterému jsou ocelové elektrody připojeny přes měřicí 
objekt kabelem. Jednotlivé plochy elektrod a vzájemné vzdálenosti jsou přesně definovány, aby bylo 
možné přesně vyhodnotit efektivnost katodické ochrany. 
Měřicí sondy se obvykle ukládají do země u podzemních kovových konstrukcí, především potrubí, 
zejména v těchto lokalitách: 
– v místech, kde byla zjištěna koroze; 
– v oblastech s kolísajícími bludnými proudy (v anodických i katodických pásmech); 
– v místech křížení nebo souběhu více liniových konstrukcí k posouzení interference a k jejímu 

omezení; 
– u izolačních spojů k omezení interference; 
– v kritických místech katodické ochrany, tj. v místě připojení stanice katodické ochrany k potrubí 

a přibližně uprostřed mezi stanicemi katodické ochrany; 
– v místech geologických zlomů, při změnách typů půd (rezistivity zeminy); 
– v úsecích trasy, kde je potrubí uzemněno nebo částečně uzemněno (u armaturních šachet, 

u podchodů, kde je ocelová chránička galvanicky spojená s potrubím, u kompresních stanic, 
čerpacích stanic apod.); 

– v potrubních koridorech a v zastavěném území (ve městech a v průmyslových areálech při použití 
podzemních měřicích objektů); 

– v místech elektricky stíněných nebo částečně stíněných konstrukcí, např. u potrubí v ocelové 
chráničce obsahující vodu (měřicí sonda ve zvláštní úpravě s ohledem na omezený prostor); 

– měřicí sonda může sloužit jako snímací (řídící) elektroda, tj. jako zdroj signálu pro automaticky 
řízené systémy katodické ochrany. 

 
Příklady zapojení měřicí sondy u úložných konstrukcí jsou na Obrázek 14 a Obrázek 15. 
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Legenda: 1 – chráněné potrubí; 2 – automaticky řízený usměrňovač; 3 – spojovací objekt; 4 – uzemňovací 

anoda; 5 – měřicí sonda MS – 100; 6 – měřicí objekt 
 

Obrázek 14 – Zapojení měřici sondy MS Cu/Fe – 100 jako snímací elektrody automatického řízeného 
usměrňovače  

 
 
 

 
 
      Legenda: 1, 2 – chráněné potrubí; 3 – měřicí sonda (MS – 110); 4 – propojovací objekt 
 

Obrázek 15 – Zapojení měřicí sondy MS Cu/Fe 100 v propojovacím objektu v kritickém místě trasy 
  
 8.4 Technická dokumentace 
 

K technické dokumentaci patří doklady projektové, veřejnoprávní a stavební. Jsou uvedeny 
v TPG 905 01 (Část IX, kapitola 3). 

 
Poznámka: Zásady pro projektování aktivní ochrany proti korozi bludnými a interferenčními proudy 
jsou uvedeny v TPG 920 25, kapitola 9. Pro zastavěná území je to ČSN EN 14505, kapitola 7. 
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9 STAVBA A INSTALACE ZAŘÍZENÍ 
 

V plném rozsahu platí ustanovení ČSN EN 12954 a ČSN EN ISO 15589-1 a TPG 920 25 (kapitola. 9). 
Při instalaci zařízení katodické ochrany a některých objektů na potrubí je nutno provádět kontrolní 
měření a atesty při přejímce materiálů a výrobků.  

 
9.1 Izolace potrubí 
 
 Kontrola poréznosti a další zkoušky se provádějí podle ČSN EN 12068, TPG 920 21 a TPG 920 24. 
 
9.2 Izolační spoje  
 

Izolační spoje musí být dodávány na stavbu smontované a odzkoušené s atesty. Zkouší se a hodnotí 
podle technických podmínek výrobce: 
a) na pevnost a těsnost při daném teplotním rozpětí; 
b) na elektrický odpor spoje; 
c) na odolnost vnitřního povlaku spoje proti působení dopravovaného média (pokud je povlak 

předepsán). Podle druhu přepravovaného média (plyn, ropné látky, voda) je nutno upravit vnitřní 
povrch spoje a přilehlého potrubí podle projektové dokumentace (viz  6.4.2). 

 
Poznámka: Izolační spoj před zabudováním do potrubí obvykle vyhovuje při napětí 3 kV bez průrazu, 
a když proud nepřekročí hodnotu 5 mA. 

 
9.3 Elektrody pro anodová uzemnění a galvanické anody 
 

Přejímající organizace provádí vizuální kontrolu elektrod (jakost, druh, způsob a kvalitu připojení 
chráněného vodiče k elektrodě). Na vyžádání přejímací organizace je výrobce elektrod nebo 
kompletující organizace povinna prokázat: 
a) izolační pevnost izolace spoje chráněný vodič – elektroda v 3 % vodném roztoku NaCl; 
b) neporušenost povrchu a homogenitu odlitku elektrody; 
c) chemické složení a strukturu elektrody. 

 
9.4 Elektrická zařízení aktivní ochrany  
 

Elektrická zařízení aktivní ochrany (usměrňovač, elektrická drenáž, zesílená elektrická drenáž) musí 
vyhovovat předepsaným zkouškám podle platných technických norem a případně dalších předpisů. 
Prvky, které mají trvalým provozem zkrácenou životnost, musí být instalovány tak, aby jejich výměna 
byla možná bez demontáže celého zařízení. Odběratel musí obdržet zejména tyto doklady: 
a) doklad o provedené funkční zkoušce; 
b) atest s uvedením: 

– hodnot izolačního odporu podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2; 
– druhu ochrany proti nebezpečnému dotyku; 

c) doklad, že zařízení vyhovuje pro dané prostředí podle ČSN 33 2000-6 ed. 2 (obsažen ve výchozí 
revizní zprávě elektrického zařízení). 

  
Součástí zařízení jsou výstražné tabulky podle ČSN ISO 3864-1, resp. podle nařízení vlády 
č. 375/2017 Sb., a osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku a schéma zapojení. 

 
9.5 Použité kabely  
 

Použité kabely musí splňovat podmínky pro uložení do půdy (vyhovují kabely typu CYKY, AYKY).  
 
9.6 Ostatní 
 

Je nezbytné provádět kontrolu pracovních postupů a dílčí funkční měření jednotlivých objektů 
a zařízení. Dodavatel přizve investora (technický dozor) případně projektanta (autorský dozor) na
 zkoušky a měření, které jsou v projektové dokumentaci z tohoto hlediska zvlášť uvedeny. Všechny 
následné kontroly se dokládají zápisem do stavebního deníku.  
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10 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 

Pro tuto kapitolu platí v celém rozsahu ustanovení ČSN EN 12954 (kapitola 11), ČSN EN 14505 
(kapitola 9) a TPG 905 01 (Část IX). Podle zavedené praxe se při převzetí hotového díla a uvedení 
zařízení do zkušebního provozu postupuje takto: 

 
10.1 Kolaudační řízení  
 

Účastníky řízení určuje příslušný odbor výstavby v souladu se stavebním zákonem. Zejména je 
k tomuto řízení vhodné přizvat budoucího provozovatele protikorozní ochrany potrubí, případně 
zástupce organizací, jejichž podzemní vedení by mohlo být ohroženo provozem aktivní ochrany. 

 
10.2 Dokumentace pro přejímací řízení  
 

a) projektová dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu; 
b) stavební a montážní deník, kde musí být zaznamenány všechny skutečnosti, které by mohly 

jakkoliv ovlivnit kvalitu provedených prací; 
c) osvědčení a atesty materiálů a výrobků převzatých od jednotlivých výrobců: 

– kontrola kvality tovární izolace trub; 
– atesty izolačních spojů; 
a dále v případě aktivní ochrany: 
– atesty elektrod pro uzemňovací a galvanické anody (mimo trubková uzemnění); 
– osvědčení o jakosti a kompletnosti elektrického zařízení aktivní ochrany včetně dokladu 

o provedené funkční zkoušce; 
– záruční listy zařízení, na které se nevztahuje záruční lhůta stanovená pro stavební díla; 

d) zápisy o kontrolních měřeních v průběhu výstavby: 
– kontrola kvality izolace potrubí na staveništi; 
– zjišťování případného elektrolytického nebo galvanického spojení mezi potrubím a chrá-

ničkou; 
– atypické případy, např. podchody pod řekami; 
– kontrola účinnosti izolačních spojů v zemi; 
– kontrola uložení potrubí na mostní konstrukci (nadzemních přechodů); 
– kontrola prostupů potrubí zdivem (stavební konstrukcí); 
– kontrola funkce kontrolních a propojovacích objektů; 
– kontrola izolačního stavu trasových uzávěrů; 
a dále v případě zařízení aktivní ochrany: 
– kontrola funkce anodového uzemnění; 
– kontrola funkce galvanických anod; 
– výchozí revize elektrozařízení. 

e) doklad o měření celé trasy nebo stanovených úseků (určeno v projektové dokumentaci), např. 
metodou podle Pearsona (Obrázek 10) ke zjištění poškozené izolace potrubí v zemi, armatur, čel 
chrániček apod. Místa s poškozeným izolačním povlakem musí být označena a seznam 
předložen. Při přejímacím řízení bude stanoven rozsah nutných dodatečných oprav izolace. 

 
U zařízení aktivní ochrany se dále předkládá: 
f) výchozí revizní zpráva podle ČSN 33 1500 (elektroizolační stav, bleskojistky, ochranné 

uzemnění); 
g) vyhodnocení potenciálového diagramu potrubí-půda (Obrázek 26): potenciál samovolné koroze 

En před uvedením aktivní ochrany do provozu na všech měřicích objektech a propojovacích 
objektech; je nutné provést měření potenciálu En; Eon; Eoff (EIR free); Ep (pokud má cizí vedení 
katodickou ochranu) v místech křížení nebo souběhu s cizím podzemním vedením (bez provozu 
stanic katodické ochrany). 

 
10.3 Uvedení do trvalého provozu 
 
10.3.1 Po provedené kontrole zařízení, všech dokladů a předepsaných náležitostí, včetně montáže 

elektroměru se uvádí zařízení aktivní ochrany do provozu. Nastaví se elektrické hodnoty podle 
projektové dokumentace a platných předpisů.  

 
10.3.2 Po 30 až 90 denním (podle rozsahu stavby) provozu aktivní ochrany se provádí nastavení hodnot po 

polarizaci. Pokyny pro provoz a údržbu, včetně návrhu potřebné provozní dokumentace, je povinen 
předat provozovateli dodavatel (zhotovitel), pokud se jedná o atypická zařízení ve spolupráci 
s projektantem. 
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10.3.3 Pro reklamaci vad v zákonné lhůtě jsou směrodatné elektrické hodnoty po nastavení podle 10.4. 
 
10.3.4 Další zkoušky a kontrolní měření, pokud nejsou jednoznačně stanoveny touto normou nebo jinými 

předpisy nebo v projektové dokumentaci, je třeba uvést v příslušné tendrové dokumentaci. 
 

10.3.5 Podmínky a způsob převzetí stanoví příslušné vyhlášky. Při splnění všech náležitostí přechází 
zařízení aktivní i pasivní ochrany do správy (vlastnictví) odběratele (investora, provozovatele) 
podepsáním protokolu z přejímacího řízení, které obsahuje prohlášení, že odběratel (investor, 
provozovatel) zařízení (dodávku, dílo) přebírá. Součástí řízení je dále protokol o převzetí díla a jeho 
uvedení do trvalého provozu.  

 
10.4 Dokumentace pro provoz a údržbu 
 
 Jednotlivé fáze uvedení do provozu jsou uvedeny v ČSN EN 12954 (čl. 11.2, 11.3, 11.4). 

Dokumentace je uvedena v 8.4, dále v ČSN EN 14505 (čl. 9.5) a v TPG 905 01 (Část IX). 
 
 
11 KONTROLA A MONITOROVÁNÍ PROVOZU KATODICKÉ OCHRANY 
  

Postupuje se podle TPG 920 22. 
 
 
12 ÚDRŽBA A OPRAVY 
 

Postupuje se podle TPG 920 22 a TPG 905 01 (Část IX).  
 
 
13 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
 
13.1 České technické normy 
 
ČSN EN 45020 Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník 
(01 0101) 
ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady 
(01 8011) navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
ČSN EN ISO 8044 Koroze kovů a slitin – Základní termíny a definice 
(03 8001) 
ČSN 03 8005 Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních úložných zařízení 
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       Katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě – Všeobecné  
(03 8355)        zásady a aplikace na potrubí 
ČSN EN 13636 Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí 
(03 8358) 
ČSN EN 14505  Katodická ochrana složitých konstrukcí 
(03 8359) 
ČSN EN 13509 Měřicí postupy v katodické ochraně 
(03 8360) 
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. 

Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi 
ČSN 03 8368 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření 

měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi 
ČSN EN ISO 18086 Koroze kovů a slitin – Stanovení koroze střídavými proudy – Kritéria ochrany 
(03 8369) 
ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 
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 
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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 15112 Vnější katodická ochrana pažnic 
(03 8377) 
ČSN EN 16299 Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových  
(03 8378) skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy 
ČSN EN 15257 Katodická ochrana – Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické  
(03 8391) ochrany – Základ pro certifikační schéma 
ČSN EN ISO 15589-1 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Katodická ochrana potrubních 
(03 8392) dopravních systémů – Část 1: Potrubí na souši 
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – 

Uzemnění a ochranné vodiče  
ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
ČSN 33 2165 Elektrotechnické předpisy. Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí 

uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic 
vvn a zvn 

ČSN EN 50443 Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými  
(33 2165) elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími 

soustavami 
ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 
(34 1390) 
ČSN EN 50162  Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav 
(34 1521) 
ČSN EN 1594 Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční 
(38 6410) požadavky 
ČSN EN 12636 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – 
(73 2121) Stanovení soudržnosti spoje betonu s betonem 
ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
(73 2403) 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí 

 
13.2 Technická pravidla  
 
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 22 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba 

zařízení aktivní ochrany 
TPG 920 24 Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím 
TPG 920 25 Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení 
 
13.3 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 zajiš-

tění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
360/1992 Sb Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
266/1994 Sb. Zákon o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
177/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 
458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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 
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185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, 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 
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
73/2010 Sb. Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd 

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

201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zave-

dení signálů. 
 
13.4 Zahraniční předpisy 
 
ISO 13623:2009 Petroleum and natural gas industries – Pipeline transportation systems (Průmysl ropy a zem-

ního plynu – Potrubní přepravní systémy) 
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HODNOCENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI KOROZE STŘÍDAVÝM PROUDEM A JEJÍ VLIV NA KRITÉRIA 
KATODICKÉ OCHRANY: KRITÉRIA OCHRANY 

 
 
1 Úvod 
 

Podle výsledku laboratorních šetření byla vytvořena kritéria (ověřená praxí) za použití ocelových 
elektrod o ploše 1 cm

2
 připojených k potrubí přes měřicí objekt. Hodnoty střídavých napětí jsou 

udávána v Uef (r.m.s). 
 
2 Měření zapínacího potenciálu (Eon) 
 
2.1 Vysoká úroveň katodické ochrany (hodnoty Eon) 
 

Mohou být využita tři kritéria: 
–  Uef < 4 V jestliže Eon je zápornější než -2,5 V CSE, při Uef > 4 V by měla být splněna podmínka: 

1,2

ef

on

U

E 
 < 3 

 
Poznámka: Při těchto hodnotách je nebezpečí ztráty přilnavosti izolace (disbonding). 
 

– hustota střídavého proudu JAC < 30 A.m
-2

; 
– IAC/IDC < 3 jestliže hustota střídavého proudu > 30 A.m

-2
; 

 
2.2 Nízká úroveň katodické ochrany 
 

– Uef < 15 V jestliže Eon je kladnější než -1,2 V CSE; 
– ØJAC  < 30 A.m

-2
; 

– katodická proudová hustota < 1 A.m
-2

, jestliže ØJAC  < 30 A.m
-2

. 
 
3 Měření potenciálu bez IR spádu (hodnoty Eoff) 
 
3.1 Vysoká úroveň katodické ochrany 
 

– EIR free je zápornější než -1,2 V CSE; a  
– Uef < 4 V a JAC < 10 A.m

-2
. 

 

3.2 Nízká úroveň ochrany 
 

Dochází k redukci kyslíku a nenastává uvolňování vodíku: 
– EIR free je kladnější než -1,2 V CSE; a  

– Uef < 15 V; a 

– JAC  < 30 A.m
-2

. 
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AGRESIVITA KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ NA OCEL A BETON 
 
 

1 Agresivita korozního prostředí na ocel 
 

Stupeň 
agresivity 

Agresivní prostředí 

pH 

Podzemní vody Horniny 
Hustota proudu 
v zemi, v cizím 
proudovém poli 

µA.cm
-2
 

Charakteristika prostředí v okolí 
podzemního zařízení 

Agresivní 
CO2 

mg.1
-1
 

Obsah 
SO3 + CI´ 

mg.1
-1
 

Konduktivita 

µS.cm
-1
 

Obsah 
celk. síry 

% 

Obsah 
CI´ 

% 

Rezistivita 

ῼ.m 

velmi nízká 
I. 

8,5 až 14 0  100  100  0,1  0,02  100  0,1 

Zařízení je nad hladinou podzemní 
vody trvale uloženo ve vodě nízko 

nebo středně agresivní 

velmi nízká 
II. 

6,5 až 8,5 0 100 až 200 200 až 100 0,1 až 0,2 0,02 až 0,05 50 až 100 0,1 až 3,0 
Stupeň nasycení pórů vodou 

v rozmezí 50 až 95 % (vliv kapilární 
vzlínavosti zemin) 

velmi nízká 
III. 

6,0 až 6,5 5 200 až 300 430 až 200 0,2 až 0,3 0,05 až 0,1 23 až 0,1 3,0 až 100 
Stupeň nasycení pórů vodou 

v rozmezí 50 až 95 % (vliv kapilární 
vzlínavosti zemin) 

velmi nízká 
IV. 

 6,0 5 > 300  > 430 > 0,3 > 0,1  23 > 100 
Časté kolísání podzemní vody 

(prostředí střídavě odvzdušněné – 
provzdušněné) 

 
 

2 Agresivita půd a vod na beton 
 
Kritéria jsou uvedena v ČSN EN 206+A1, zejména v tabulce 1 Stupně vlivu prostředí a tabulce 2 Mezní hodnoty pro stupně chemického působení rostlé zeminy 
a podzemní vody. 
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POPIS SPECIÁLNÍCH KOROZNÍCH MĚŘENÍ A ŠETŘENÍ 
 
1. V průběhu stavebně-montážních prací, případně v rámci kolaudačního řízení se provádějí, mimo jiné, 

tato šetření: 
– zjišťování případného elektrolytického nebo galvanického spojení mezi potrubím a chráničkou 

(Obrázek 16); 
– kontrola účinnosti izolačního spoje potrubí v zemi (Obrázek 17); 
– zjišťování funkce kontrolních propojovacích objektů (Obrázek 18); 
– měření zemního odporu anodového uzemnění (Obrázek 19); 
– měření zemního odporu ochranného uzemnění elektrického zařízení (Obrázek 20); 
– měření proudu vtékajícího do jednotlivých částí anodového uzemnění (Obrázek 21); 
– měření funkce galvanických anod (Obrázek 22); 
– měření potenciálu potrubí-půda (Obrázek 23); 
– vyhodnocení distribuční křivky potenciálu potrubí-půda (Obrázek 24). 

 

 
 
 

Obrázek 16 – Zjišťování případného elektrolytického nebo galvanického spojení  
mezi potrubím a chráničkou 

 
Poznámka: Měření přechodového odporu mezi potrubím a chráničkou je vhodné provádět měřičem zemního 
odporu se zdrojem střídavého proudu o napětí minimálně 50 V, čímž se vyloučí zkreslení naměřených hodnot 
rozdílnými potenciály měřených konstrukcí. 
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Obrázek 17 – Kontrola účinnosti izolačního spoje potrubí v zemi 
 
 

 
 

Legenda:  – měřič zemního odporu; A – měřicí vývod z potrubí v přístrojové svorce (kontrola připojení kabelů 
na potrubí).  

 
Obrázek 18 – Zjišťování funkce kontrolních propojovacích objektů 

  

PŘÍLOHA 3 (Informativní) – 2/7 
 
 



TPG 920 26 – KN 15. 4. 2019 

  Platnost od 50 

 
 

 
 
 

Obrázek 19 – Měření zemního odporu anodového uzemnění 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 20 – Měření zemního odporu ochranného uzemnění elektrického zařízení 
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Obrázek 21 – Měření proudu vtékajícího do jednotlivých částí anodového uzemnění 
 
 
 

 
 

Měřicí přístroje: ampérmetr (rozsah s možností čtení 1 mA), případně s použitím bočníku < 10 mΩ 
 

Obrázek 22 – Měření funkce galvanických anod 
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Při zapojení: – pól přístroje k CSE elektrodě 
 + pól k potrubí jsou hodnoty potenciálu potrubí – půda při dostatečné katodické ochraně 

 zápornější než - 0,85 V 

Měřicí přístroje: voltmetr s vnitřním odporem minimálně 100 k/V, nepolarizovatelná CSE elektroda 
 

Obrázek 23 – Měření potenciálu potrubí – půda 
 
 
 
 

 
 

Legenda: MO – kontrolní objekt s měřícími vývody; En – přirozený (korozní, klidový) potenciál; Eon – potenciál při 
zapnutých stanicích katodické ochrany (IR – spádu v půdě a v izolačním povlaku); Eoff – potenciál do 3 vteřin po 
vypnutí zdroje DC – napětí (je přibližně rovný E|R free = polarizační potenciál) 

 
Obrázek 24 – Vyhodnocení distribuční křivky potenciálu potrubí – půda 
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2. Příklad kontrolního výpočtu efektivního odporu izolačního spoje (analogicky je postup při kontrole 

skutečného přechodového odporu mezi chráničkou a potrubím podle Obrázku 16). 
 

Nejprve se změří zvlášť zemní odpor obou přilehlých úseků potrubí RX a  RY. Po nasazení izolačního 
spoje do potrubí se změří elektrický odpor RB soustavy „potrubí-izolační spoj-potrubí“ (Obrázek 17). Při 
porovnání hodnot by mělo přibližně platit, že RX + RY = RB, neboť hodnota izolačního odporu vlastního 
spoje RS by měla být vysoká, řádově až megaohmy, platí vztah (23): 
  

   
          

        
 [Ω] (23) 

  
a protože součet odporů RX + RY je řádově desetiny ohmů až ohmy, je přibližně: 
 
RB = RX + RY [Ω] (24) 

 

kde je RS hodnota izolačního odporu vlastního spoje [Ω] 
RX zemní odpor přilehlého úseku potrubí x [Ω] 
RY zemní odpor přilehlého úseku potrubí y [Ω] 

 
Další upřesňující kritéria udává projekt. Výsledky měření těsně po montáži izolačního spoje se zapíší 
do stavebního deníku. 
 
 Každý izolační spoj musí být v projektové dokumentaci podle skutečného provedení vztažen 
k pevným bodům v terénu. 
 

3. Uložení potrubí na mostní konstrukci (nadzemní přechody) – kontrola izolování úseku potrubí na 
ocelové konstrukci se provádí před připojením k přilehlým úsekům potrubí uložených v zemi. Přecho-
dový odpor mezi úsekem potrubí na ocelové konstrukci a vlastní ocelovou konstrukcí musí být 
nejméně 10 Ω (potrubí musí být uzemněno přes bleskojistku). 

 
4. Prostup potrubí zdivem armaturních šachet a dalších objektů – kontrola izolování se provádí před 

připojením k přilehlým úsekům potrubí uložených v zemi. Přechodový odpor mezi potrubím (bez 
připojení k ochrannému uzemnění) a konstrukcí šachty (např. proti žebříku nebo poklopu nebo 
ocelové výztuži) musí být nejméně 20 Ω. 

 
5. Kontrolní objekty (kontrolní měřicí vývody) a propojovací objekty – kontroluje se, zda je provedeno 

zapojení podle projektu, a to: 
a) provádí se kontrola označení svorek podle připojení vodičů ke konstrukci, u propojovacích 

objektů dále označení kabelů a schéma zapojení s uvedením vzdálenosti a druhu podzemního 
zařízení; 

b) kontroluje se připojení vodičů na potrubí buď podle Obrázku 18 (zapojení A), jestliže jsou 
k dispozici alespoň 2 vývody a elektrický odpor je menší než 1 Ω, nebo měřením potenciálu 
potrubí-půda při zapnutém a vypnutém zdroji DC (při použití provizorní uzemňovací anody), kdy 
je možno měřit posun potenciálu vlivem spádu napětí v půdě ∆UIR (řádově desetiny voltu): 

 

∆UIR = Eon – Eoff [V], (25) 
 

kde je Eon  zapínací potenciál, tj. potenciál konstrukce – půda, měřený  
při zapnuté katodické ochraně nebo připojeném zdroji DC napětí 
(např. akumulátoru)  [V]; 
Eoff potenciál vypínací, tj. potenciál konstrukce – půda, měřený 
bezprostředně po přerušení elektrického DC obvodu   [V]. 

 
6. Kontrolní měření anodového uzemnění stanice katodické ochrany: 

a) zemní odpor uzemňovací anody – měření se provádí podle Obrázku 19, naměřená hodnota musí 
být menší než dvojnásobek hodnoty uvedené v projektové dokumentaci; 

b) kontrola funkce připojení kabelů k jednotlivým částem uzemňovací anody – může se provést 
podle Obrázku 19 s tím, že: 
 – všechny kabelové spojky musí vyhovovat vizuální kontrole, která se provádí před zásypem 

elektrod a kabelů; 
– způsob připojení kabelů musí vyhovovat jiskrové zkoušce na 3 až 5 kV;  
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– se provádí vizuální kontrola uzemňovací anody, jakost a druh obložení (např. koks 

vhodného zrnění – hrášku), svary ocelových částí a způsob izolace tam, kde je 
předepsána, kontrola elektrod, neporušenost spoje chráněného vodiče k elektrodě 
(epoxidová zálivka). 

 
7. Zemní odpor ochranného uzemnění elektrického zařízení – měření se provádí podle Obrázku 20, 

naměřená hodnota musí vyhovovat ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 
 
8. Kontrola funkce galvanických anod: 

a) svorky pro potrubí a jednotlivé anody musí být řádně označeny, musí být doloženo elektrické 
schéma zapojení; 

b) zjišťuje se zemní odpor jednotlivých anod a celé skupiny podle Obrázku 22, pokud to způsob 
zapojení dovolí; 

c) proměří se velikost proudu pro každou anodu samostatně, pokud to způsob zapojení dovolí, 
a všech anod, viz Obrázek 22; 

d) prohlídkou se zkontroluje obložení anody a kabelové spoje před zásypem. 
 
9. Elektrické zařízení stanice katodické ochrany: 

a) měří se odpor celého DC obvodu před zapojením zdroje DC; 
b) zkontroluje se způsob uzemnění skříně elektrického zařízení (samostatně), pokud je uzemnění 

skříně stanoveno v projektové dokumentaci; 
c) vizuální prohlídkou se zkontroluje připojení drenážního kabelu ke zdroji bludného proudu 

(k impedanční tlumivce u kolejí); 
d) kontroluje se potenciál permanentní referenční elektrody u automaticky řízených usměrňovačů 

stanic katodické ochrany; 
e) kontrolují se přepěťové ochrany; 
f) další měření podle projektové dokumentace. 

 
10. Kontrola kabelů DC rozvodu a přípojky nn měřením izolačního odporu, včetně kabelových koncovek – 

naměřená hodnota musí odpovídat atestu výrobku a ustanovení příslušných norem.  
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SPECIFIKA AKTIVNÍ OCHRANY V PODMÍNKÁCH MĚSTSKÉ A PRŮMYSLOVÉ ZÁSTAVBY 
 

1 Problematika protikorozní ochrany v zastavěném území 
 

Při katodické ochraně podzemních kovových konstrukcí působí celá řada činitelů, které komplikují 
dosažení požadovaného stupně ochrany. Jsou to obvykle galvanicky připojená úložná zařízení, která 
mají různý potenciál samovolné koroze, jako např. ocelové konstrukce holé, izolované, uložené 
v betonu, litina, pozinkovaná ocel uzemnění, měď, korozivzdorná ocel. Podzemní konstrukce mají 
různé geometrické uspořádání, které zhoršuje distribuci ochranného proudu. 
 
Při řešení katodické ochrany ve městech a v průmyslových areálech je nutno stanovit postupné kroky 
podle druhu úložných zařízení, prostorového uspořádání a stavu korozního prostředí (jeho agresivity 
stanovené korozním průzkumem včetně působení bludných proudů). 
 
Úložné konstrukce jsou často navzájem elektricky spojeny, takže z hlediska působení bludných 
proudů lze na ně pohlížet jako na kovovou desku v dané lokalitě. Proudové zatížení takovéhoto 
systému je vyšší na okrajích, ale vzhledem k heterogenitě zařízení (propojení přes uzemňovací 
soustavy) dochází ke korozi úložných zařízení i uvnitř této desky. Z hlediska omezení šíření bludných 
proudů je důležité nevytvářet relativně dlouhé a elektricky spojité konstrukce, tam, kde je to technicky 
možné. 

 
2 Zásady ochrany neliniových a liniových zařízení 

  
2.1 Neliniová zařízení 
 
2.1.1 Neliniová zařízení tvoří různorodý systém řady makročlánků, ve kterých termodynamicky méně 

ušlechtilé kovy tvoří korozní anody (např. zinek), podobně jako kov uložený v nealkalickém prostředí 
(ocel v půdě proti oceli uložené v betonu). Z uvedených příčin se zohlední nepříznivé vlivy korozních 
makročlánků a bludných proudů, pokud se v dané lokalitě vyskytují. 

 
2.1.2 Zvláštní pozornost z hlediska protikorozní ochrany je třeba věnovat způsobu provedení těchto 

neliniových zařízení, zejména pokud jde o působení bludných proudů: 
– základové konstrukce (železobetonová deska, patky, piloty, ocelové mikropiloty, kotvy 

v betonovém obložení); 
– plynovodní přípojky; 
– vodovodní přípojky; 
– uzemňovací soustavy; 
– kabelová vedení (vn) s měděným stínicím opletením; 
– další úložná zařízení (např. přípojka k horkovodu). 

 
2.1.3 U velkých uzemňovacích soustav (s úhlopříčkou větší než 100 m) v oblastech se stejnosměrnými 

bludnými proudy se doporučuje zřídit na obvodu uzemňovací sítě v protilehlých stranách alespoň čtyři 
v jímkách rozpojitelné zkušební větve o délce 5 m až 10 m. 
 
Po rozpojení jednotlivých větví lze měřit zemní odpor jednotlivých částí, intenzitu a směr bludných 
proudů a z výsledků usuzovat na stupeň ohrožení a korozní stav uzemnění. 
 

2.1.4 Strojené základové zemniče z páskové oceli nebo ocelové kari sítě se ukládají pod izolační vrstvy 
přibližně 5 cm nad dnem výkopu, aby vodič byl obklopen betonovou směsí (v případě obvodového 
zemniče). 

 
2.1.5 Je nutno vzít v úvahu, aby ochranné uzemnění (včetně trafostanic, výměníkových stanic apod.) bylo 

navrženo jen v nezbytném rozsahu, daném bezpečnostními hledisky (zemní odpor obvykle v rozmezí 

RZ = 1 až 2 Ω), a při návrhu uzemnění přihlédnout k šíření bludných proudů. Dále je třeba vzít 

v úvahu, že ocelová výztuž v betonovém obložení je termodynamicky stabilnější a může vytvářet 
s ocelí v zemi korozní článek. 

 
2.1.6 Pro některé neliniové konstrukce, které je vhodné katodicky chránit, jsou k dispozici české technické 

normy, případně návrhy evropských norem: 
– ČSN EN 13636 Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí; 
– ČSN EN 15112 Vnější katodická ochrana pažnic; 
– ČSN EN 16299 Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových 

skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy. 
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Poznámka: Pro návrh katodické ochrany složitých konstrukcí je třeba se řídit ustanoveními podle 
ČSN EN 14505. 

  
2.2 Liniová zařízení 
 
2.2.1 Ve městech a v průmyslových areálech se bludné proudy šíří potrubími vodovodů, plynovodů, 

teplovodů a horkovodů. K šíření bludných proudů přispívají i kabelové tunely (vedení vvn), kolektory, 
tunely metra apod. 

 
2.2.2 V případě, že jsou ocelová potrubí (plynovod, vodovod) umístěna v kolektoru, instaluje se zpravidla po 

a před výstupem potrubí z kolektoru do země izolační spoj. 
 
2.2.3 Velká hustota úložných zařízení ve městech a v průmyslových areálech vyžaduje podrobný korozní 

průzkum. Zjišťování elektrických hodnot na stávajících úložných zařízeních je nutno provádět 
v kratších úsecích než na dálkových potrubích. 

 
Pro vyšetření korozní situace na stávajících úložných zařízeních v souběhu a při křížení se doporučuje 
vybudování kontrolních měřicích vývodů na těchto zařízeních. Použití aktivní ochrany v místech staré 
zástavby s hustou sítí úložných zařízení je obvykle nemožné s ohledem na těžko řešitelné 
interferenční problémy. Je možno však použít galvanické anody. Při návrhu a výstavbě nového potrubí 
je nutné zajistit co nejkvalitnější pasivní ochranu.  

 
2.2.4 Při navrhování inženýrských sítí v nově projektovaných oblastech husté zástavby (města, průmyslové 

oblasti) se postupuje tak, aby bylo možné použití aktivní ochrany bez nebezpečí interferenčních vlivů, 
nejlépe řešením jako společné ochrany. V těchto případech se doporučuje použití ocelového 
svařovaného potrubí s kvalitní PE izolací. 

 
2.2.5 Volba trasy, způsob řešení příslušenství potrubí a pasivní ochrana úložného potrubí se řídí zásadami 

uvedenými v tomto předpisu s přihlédnutím ke komplikaci korozní situace, řešení interferenčních vlivů 
a možným vážnějším a nákladnějším důsledkům korozní havárie.  

 
2.2.6 Ve městech a v průmyslových areálech, kde úložná zařízení jsou ohrožena bludnými proudy nebo kde 

se uvažuje s použitím aktivní ochrany proti korozi, musí být všechna úložná zařízení opatřena 
měřicími objekty. Toto ustanovení pro liniová potrubí platí pouze ve velmi omezeném rozsahu (např. 
v trase v blízkosti měnírny) – v těchto případech se na liniovém potrubí zřizuje dvojice měřicích bodů. 

 
2.2.7 Aktivní ochrana potrubí ve městech a v průmyslových areálech se přednostně řeší jako společná 

aktivní ochrana pro všechna kovová úložná zařízení v uvažované oblasti. 
 

Výjimečně lze po dohodě se všemi provozovateli úložných zařízení v dotyčné oblasti provozovat 
samostatnou aktivní ochranu potrubí, kterým je dopravován nebezpečný produkt (kapalný čpavek, 
kyslík apod.). V tomto případě se však musí zajistit, aby provoz aktivní ochrany vyvolával minimální 
interferenční vlivy (např. použití hloubkové úložné anody). Při společné aktivní ochraně ve městech 
a v průmyslových areálech se doporučuje, aby na domovní přípojky a na přípojky inženýrských sítí do 
budov (aktivně chráněných potrubí) byly osazeny izolační spoje. 

 
2.2.8 Navrhovatel aktivní ochrany projedná se všemi majiteli sousedních úložných zařízení společnou 

protikorozní ochranu. 
 
2.2.9 Za účelem omezení šíření bludných proudů je žádoucí zvyšovat přechodový odpor mezi liniovou 

konstrukcí a zemí (např. aplikací izolace), i její podélný odpor (např. vhodnou volbou izolačních spojů). 
U železobetonových liniových konstrukcí v odvětví plynárenství (tunely, kolektory) se nedoporučuje 
provařovat ocelovou výztuž, pokud pro to nejsou důvody, dané bezpečnostními, případně jinými 
hledisky. 

 
2.2.10 Je třeba zajistit koordinaci mezi jednotlivými provozovateli aktivní ochrany (ŘSKAO, EPD) zvláště při 

řešení interferenčních vlivů (křížení, souběh potrubí). Sporné otázky je třeba řešit vzájemnou 
dohodou, popřípadě na základě znaleckého posudku. 
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