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Tato technická pravidla stanovují požadavky na projektování, stavbu, montáž, zkoušení a uvádění do provozu, 
provoz a údržbu měřicích stanic v návaznosti na TPG 605 02, částečně na  ČSN EN 1776 a další související 
normy a technické předpisy (pravidla praxe), ve kterých jsou uvedeny konkrétní požadavky na jednotlivé 
součásti měřicích stanic, např. armatury, plynové filtry, regulátory průtoku, regulátory tlaku, bezpečnostní 
zařízení, trubky. 
  
Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou 
problematikou. 
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vedený u Městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou L 1250 
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TPG Měřicí stanice G 934 02 

 
 
1 ROZSAH PLATNOSTI 
 
1.1 Tato technická pravidla (dále jen „pravidla”) v návaznosti na ČSN EN 1776 stanovují podrobnější 

požadavky pro projektování, stavbu, montáž, zkoušení a uvádění do provozu, provoz a údržbu 
měřicích stanic (MRS) s projektovaným (výpočtovým) průtokem 500 m

3
.h

-1
 a vyšším a provozním 

tlakem 4 bar a vyšším, umístěných na povrchu, pod úrovní terénu i zapuštěných.  
  
1.2 Pravidla neplatí pro měřicí zařízení, která jsou součástí přípojek, nebo jsou umístěná za HUP jako 

součást odběrných plynových zařízení objektů sloužících k bydlení podle ČSN EN 1775 ed.2. Pravidla 
se také primárně nezabývají systémy měření, volbou typu měřidla objemu a kvality plynu.  

  
1.3 MRS již realizované a projektová dokumentace, rozpracovaná nebo provedená podle technických 

norem a pravidel praxe platných před nabytím účinnosti těchto pravidel, se nemusí upravovat, pokud 
orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny 
a životního prostředí nerozhodnou jinak. 

 
 
2 NÁZVOSLOVÍ, ZNAČKY A ZKRATKY 
 
2.1 Názvosloví 
 

Názvosloví použité v pravidlech vychází z ČSN EN 1776, TPG 605 02 a TPG 900 01 a je doplněno 
dalšími upřesňujícími pojmy. 

 
2.1,1 Bezpečnostní pomaluuzavírací zařízení – zařízení, které pracuje s nižší uzavírací rychlostí než 

bezpečnostní rychlouzavírací zařízení, určené k uzavření průtoku plynu při nepřípustných tlacích 
v chráněném systému (ventil s pneumatickým nebo elektrickým pohonem), dále jen „bezpečnostní 
uzávěry“. 

 
2.1.2 Bezpečnostní rychlouzavírací zařízení – neodfukující zabezpečovací zařízení určené pro rychlé 

uzavření průtoku plynu při nepřípustných hodnotách výstupního provozního tlaku (bezpečnostní 
uzávěr), dále jen „bezpečnostní uzávěry“. 

 
2.1.3 Diferenční tlak – rozdíl mezi dvěma hodnotami tlaku naměřenými ve dvou bodech, např. ve vstupní 

a výstupní části filtru. 
 
2.1.4 Hladina hluku – hladina akustického tlaku podle příslušných předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 
 
2.1.5 Hlavní uzávěr plynu (HUP MRS) – hlavní uzavírací armatura před vstupním a za výstupním potrubím 

MRS (viz Příloha 2). 
 
2.1.6 Impulsní potrubí – potrubí od napojení na vstupní anebo výstupní potrubí do/z regulátoru k zařízení 

pro regulaci a zabezpečení tlaku plynu (např. regulátory tlaku plynu, bezpečnostní uzávěry, uzavírací 
ventily s pneumatickým pohonem).  

 
2.1.7 Kombinovaná zkouška (CT) – postup, při němž se ověřuje, zda potrubí nebo strojní zařízení MRS 

splňují požadavky na mechanickou pevnost a na těsnost. 
 
2.1.8 Kontrolní pojistný ventil (KPV) – odfukující zabezpečovací zařízení, které při překročení nastavené 

hodnoty výstupního provozního tlaku odpustí redukované množství plynu do ovzduší odfukovacím 
potrubím. Při poklesu tohoto tlaku na stanovenou hodnotu se samočinně uzavře. 

 
2.1.9 m

3
 v normálním stavu – množství plynu, které zaujímá v suchém stavu a při absolutním tlaku 

1,01325 bar a teplotě 0 °C objem 1 m
3
. 

 
2.1.10 Měřicí místo – místo pro napojení přístrojového nebo impulsního potrubí nebo měřicího zařízení 

na měřicí řadě ke snímání hodnoty tlaku nebo teploty uvnitř potrubí. 
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2.1.11 Nejvyšší provozní tlak (MOP) – nejvyšší tlak OP, při kterém je možno zařízení provozovat za 

běžných provozních podmínek nepřetržitě. 
 Poznámka: Běžnými podmínkami se rozumí provoz zařízení bez závad, se stálým průtokem plynu, při 

daném vstupním provozním tlaku. Pro provoz MRS platí, že MOP = MOPd instalovaného zařízení proti 
proudu toku plynu do MRS, např. regulační stanice nebo kompresní stanice.  

 
2.1.12 Nejvyšší tlak v případě poruchy (MIP) – nejvyšší tlak OP, kterému může být zařízení vystaveno 

po krátkou dobu; je dán nastavením zabezpečovacích zařízení. 
 
2.1.13 Nejvyšší vstupní tlak v případě poruchy (MIPu) – nejvyšší tlak OPu, kterému může být zařízení 

MRS vystaveno po krátkou dobu; je dán nastavením zabezpečovacích zařízení RS/RESO, kompresní 
stanice proti proudu toku plynu (na vyšší tlakové úrovni – MIPd). 

 
2.1.14 Odborně způsobilá osoba – osoba se vzděláním, praxí a osvědčením k provádění činností (např. 

montáž, revize, opravy) na vyhrazených technických zařízeních (např. plynových, elektrických)
1)

. 
 
2.1.15 Odfukovací potrubí – potrubí pro odvod plynu do venkovního prostoru z odfukujících bezpečnostních 

zařízení (KPV). 
 
2.1.16 Odtlakovací/odvzdušňovací potrubí – potrubí pro odtlakování části měřicí řady nebo pro odvod 

směsi vzduchu a plynu do venkovního prostoru z měřicí řady. 
 
2.1.17 Poplach (alarm) – signál vyvolaný provozním nebo havarijním stavem strojního zařízení MRS 

vyvolaný situací, při které může být vyžadován ruční zákrok na zařízení nebo při kterém zařízení 
samo může provést bezpečnostní opatření na strojním zařízení MRS. 

 
2.1.18 Poruchová veličina – proměnná veličina působící na průtok plynu. Poruchovými veličinami jsou 

zejména: 
 – kolísání vstupního provozního tlaku; 

– změny průtoku plynu (zejména překročení max. množství). 
 
2.1.19 Pověřená osoba – osoba oprávněná (určená provozovatelem) k provádění určitých činností 

na plynovém zařízení (např. provádění dohledu MRS).  
 
2.1.20 Provozovatel – fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence nebo konečným zákazníkem 

podle zákona č. 458/2000 Sb., provozující příslušné zařízení.  
 
2.1.21 Provozní tlak (OP) – tlak, který se vyskytuje v systému za běžných provozních podmínek. 
 
2.1.22 Přístrojové potrubí – potrubí od napojení na plynovod k měřicímu zařízení (např. měření tlaku 

s dálkovým přenosem dat, pomocná vedení, trubky pro odběr vzorku pro měření složení plynu). 
 
2.1.23 Měřicí stanice (MRS) – zařízení používané pro změření množství plynu bez zajištění regulace tlaku 

plynu. MRS může být vybavena zabezpečením proti nepřípustnému zvýšení průtoku plynu, zahrnující 
veškerá zařízení, včetně vstupního a výstupního potrubí, uzavíracích armatur a staveb, ve kterých je 
toto zařízení umístěno (viz Příloha 1).  

 
2.1.24 Součást – jakákoliv část, ze které je strojní zařízení nebo potrubí MRS sestaveno. Součásti se 

zařazují do následujících skupin: 

a) zařízení (např. regulátory průtoku, uzávěry, zabezpečovací zařízení, kompenzátory, izolační 
spojky); 

b) trubky; 
c) technická vedení (např. rozvod elektrické energie); 
d) tvarovky (např. redukované nátrubky, T-kusy, továrně zpracované ohyby a kolena, dna, navařovací 

nátrubky). 
 
2.1.25 Stavebník – fyzická či právnická osoba, kterou se podle zákona č. 183/2006 Sb. rozumí též investor 

a objednatel stavby. 
 
 
 

                                                           
1)  Zákon č. 174/1968 Sb.,  vyhláška č. 50/1978 Sb., vyhláška č. 85/1978 Sb., vyhláška č. 21/1979 Sb. 
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2.1.26 Strojní zařízení MRS – soubor zařízení pro měření množství plynu, včetně uzávěrů, případně filtrace 

a zabezpečovacího zařízení. Podle uspořádání a vybavení se dělí na jedno či víceřadé, případně  
vybavené obtokem strojní části. Strojní zařízení MRS se zpravidla dodává se vstupní a výstupní 
přírubou a začíná a končí těmito přírubami. 

  
 Jsou-li odlučovače nebo filtry umístěny mimo stavební část MRS, umisťuje se vstupní příruba před 

prvním z těchto zařízení (viz Příloha 1). 
 
2.1.27 Strojní zařízení pod přístřeškem – zařízení ve volném prostoru opatřené ochrannou střechou. 
 
2.1.28 Strojní zařízení ve skříni – zařízení ve skříni pod uzavřením (bez přihlédnutí k nutným větracím 

otvorům v obvodovém plášti), která slouží výhradně k umístění strojního zařízení a jejíž rozměry jsou 
příliš malé pro vstup osob. 

 
2.1.29 Strojní zařízení ve volném prostoru – zařízení, které není chráněno stavební konstrukcí kromě 

oplocení.  
 
2.1.30 Strojní zařízení ve volně stojící budově – zařízení v samostatné budově pod uzavřením (bez 

přihlédnutí k nutným větracím otvorům v obvodové zdi budovy), která slouží výhradně pro umístění 
strojního zařízení a do které je umožněn vstup osob. 

 
2.1.31 Strojovna – místnost, ve které je umístěné strojní zařízení MRS. 
 
2.1.32 Technické vybavení – každé zařízení nebo sestava zařízení pro měření a kontrolu. 
 
2.1.33 Topný plyn – plynné palivo (plyn), které je schopno uvolňovat technicky využitelné teplo za 

ekonomicky a ekologicky přijatelných podmínek. U topných plynů se předpokládá, že jde o látky, které 
jsou za běžných podmínek (atmosférický tlak, 20 °C) plynné. 

 
2.1.34 Vstupní potrubí – připojovací potrubí od hlavního uzávěru plynu MRS na vstupu po začátek strojního 

zařízení, kterým plyn proudí do strojního zařízení (viz Příloha 1). 
 
2.1.35 Vstupní provozní tlak (OPu) – tlak plynu ve vstupním potrubí MRS za běžných provozních podmínek. 
 
2.1.36 Výpočtový průtok – objem plynu v normálním stavu [m

3
] procházející MRS za jednotku času, 

z něhož se vychází při výpočtech používaných při navrhování. 
 
2.1.37 Výpočtový tlak (DPd) – tlak, z něhož se vychází při navrhování strojního zařízení MRS, jedná se o  

hodnotu tlaku DPd např. za hranicí RS podle ČSN EN 12186 nebo výstupu plynu z kompresní stanice.  
 
2.1.38 Výstupní potrubí – připojovací potrubí od konce strojního zařízení k hlavnímu uzávěru plynu MRS na 

výstupu (viz Příloha 1). 
 
2.1.39 Výstupní provozní tlak (OPd) – tlak plynu ve výstupním potrubí MRS za běžných provozních 

podmínek. 
 
2.1.40 Zabezpečovací zařízení – zařízení, které je aktivováno při dosažení nastavené hodnoty dané veličiny 

(průtoku/tlaku). 
 
2.1.41 Zapuštěná MRS – MRS umístěná částečně pod úrovní terénu. 
 
2.1.42 Zařízení pro stanovení spalného tepla (CVDD) – měřicí přístroj pro stanovení spalného tepla plynu. 
 
2.1.43 Zhotovitel – fyzická či právnická osoba smluvně zavázaná k provedení díla podle zákona 

č. 89/2012 Sb. 
  
2.1.44 Zkouška pevnosti (ST) – postup, při němž se ověřuje, zda potrubí nebo strojní zařízení MRS splňují 

požadavky na mechanickou pevnost. 
 
2.1.45 Zkouška těsnosti (TT) – postup, při němž se ověřuje, zda potrubí nebo stanice splňují požadavky na 

těsnost. 
 
2.1.46 Zkušební tlak při zkoušce pevnosti (STP) – největší tlak, kterým jsou prováděny zkoušky pevnosti 

strojního zařízení MRS. 
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2.2 Značky a zkratky 
 

HUP hlavní uzávěr plynu 
CVVD zařízení pro stanovení spalného tepla 
DPd výpočtový tlak [MPa] 
KPV kontrolní pojistný ventil 
MIP nejvyšší tlak v případě poruchy [MPa] 
MIPu nejvyšší vstupní tlak v případě poruchy [MPa] 
MOP nejvyšší provozní tlak  [MPa] 
MRS měřicí stanice 
OP provozní tlak [MPa] 
OPu vstupní provozní tlak [MPa] 
OPd výstupní provozní tlak [MPa] 

 
 
3 OBECNĚ  
 
3.1 Technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla 

správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni 
odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter 
veřejně dostupného dokumentu

2)
, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí 

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

 
3.2 MRS je zpravidla tvořena souborem jednotlivých částí, které spolu tvoří jeden funkční celek – strojní 

zařízení, elektrické zařízení, stavební objekt, případně další části jako zdvihací zařízení a zařízení pro 
dálkový přenos provozních a alarmových hodnot. 

 
3.3 MRS začíná hlavním uzávěrem plynu před touto stanicí a končí hlavním uzávěrem za touto stanicí. 
   
3.4  V těchto pravidlech se MRS dělí podle vstupního provozního tlaku na: 
 

Skupina A 
– vysokotlaké MRS podskupiny A3   nad 4 bar do 16 bar včetně; 
 
Skupina B 
– vysokotlaké MRS podskupiny B1   nad 16 bar do 40 bar včetně; 
– vysokotlaké MRS podskupiny B2   nad 40 bar do 100 bar včetně; 
– vysokotlaké MRS podskupiny B3    nad 100 bar. 

 
 Poznámka: Dělení tlakových úrovní viz např. TPG 702 04, TPG 900 01, TPG 605 02 a TPG 201 01. 
 
3.5 MRS musí být projektována, stavěna, umístěna a provozována tak, aby splňovala požadavky 

bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy
3)

, technickými normami
3)

 a technickými 
pravidly a neohrožovala životní prostředí

4)
. 

  
3.6 Strojní zařízení MRS musí být těsné. Svým provedením, umístěním a provozem musí MRS odpovídat 

stavebním požadavkům a požadavkům požární bezpečnosti stanoveným příslušnými předpisy
5)

. 
 
3.7 Měřicí zařízení MRS by mělo být přednostně umístěné ve volně stojící budově, skříni nebo přístřešku. 

Měřicí zařízení lze instalovat též ve volném prostoru, pokud tím nebude nepříznivě ovlivněn jeho 
provoz nebo přesnost měření. 

 
3.8 Potrubí s instalovaným plynoměrem musí být tlakováno postupně, proto se doporučuje instalovat ob-

tok uzávěru na vstupní nebo výstupní straně měřicí řady nebo instalovat napouštěcí/tlakovací potrubí.  
 
3.9 V závislosti na velikosti a konkrétních požadavcích kladených na MRS a za účelem zvýšení 

spolehlivosti měření, by měly být důležité měřicí přístroje nebo měřicí zařízení zdvojeny tak, aby bylo 
zajištěno měření i v případě poruchy jednoho měřicího přístroje nebo celého měřicího zařízení.  

                                                           
2) Schválení se oznamuje na www.cgoa.cz  
3) Např. zákon č. 458/2000 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., zákon č. 133/1985 Sb. a ČSN EN 12186 
4) Zákon č.100/2001 Sb.  
5) Např. ČSN 73 0804, vyhláška č. 23/2008 Sb.  

http://www.cgoa.cz/
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3.10 K zajištění shody mezi teplotou plynu naměřenou v teploměrné jímce a teplotou plynu v plynoměru 

může být nezbytné opatřit vnější část teploměrné jímky a vstupního nebo výstupního potrubí plynomě-
ru tepelnou izolací v dostatečné délce. Pokud lze předpokládat nízké průtokové rychlosti plynu měřid-
lem (menší než 2 m/s) doporučuje se, aby pro Třídu A (viz 4.2) byla tepelně chráněná celá měřicí 
řada. Požadavek na tepelnou izolaci se netýká přírubových spojů jednotlivých dílů strojní části MRS. 

 
3.11 Pro připojování měřicích zařízení platí příslušné předpisy

3),6),7) při respektování požadavků vyplýva-
jících ze zákona č. 133/1985 Sb. Nedoporučuje se, aby potrubí procházelo bez dalších technických 
opatření (např. potrubí umístěné do ochranné trubky) pod jinými místnostmi, jako jsou místnosti 
s elektrickými rozvaděči apod. 

  
3.12 Montáž, zkoušky, opravy a revize MRS smějí provádět právnické a fyzické osoby

7), 8)
, které mají k této 

činnosti oprávnění, odborně způsobilé pracovníky a potřebná zařízení. Pro uvádění do provozu, 
opravy a seřizování některých komponent MRS (regulátorů, zabezpečovacích zařízení apod.) je navíc 
nutná způsobilost získaná prokazatelným způsobem u výrobců nebo dodavatelů těchto komponent 
nebo jimi pověřeného zástupce. Ke vpuštění plynu je nutné získat souhlas provozovatele (budoucího 
provozovatele) MRS.  

 
3.13 Pro provádění revizí, kontrol a zkoušek MRS platí zvláštní předpisy

7),8)
. 

 
3.14 Projektovat MRS mohou oprávněné osoby, které získaly odpovídající autorizaci

9)
. 

 
3.15 Používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. 

Splnění těchto požadavků musí být prokázáno
10)

. 
 
3.16 Strojní zařízení MRS, která jsou sestavou tlakových zařízení, musí splňovat požadavky podle nařízení 

vlády č. 219/2016 Sb. Pro tato zařízení je potřebné doložit kompletní posouzení vhodnosti pro použití 
zařízení v plynárenství

11)
. 

 
3.17 MRS určené pro plynovody a plynovodní přípojky plynárenské soustavy nejsou považovány 

za sestavy podle 3.16, bez ohledu na skutečnost, zda jsou montovány na místě nebo u výrobce. 
U standardních tlakových zařízení těchto MRS (např. armatury, regulátory, filtry, zabezpečovací 
zařízení) se posuzuje shoda podle příslušných předpisů (např. nařízení vlády č. 219/2016 Sb.). 

 
3.18 Pro použití materiálů, výrobků a technologií, pro které nejsou zpracovány technické normy a předpisy, 

se zpracovávají technické specifikace doložené technickým zdůvodněním, případně posudkem 
uznávané výzkumné, vědecké nebo inspekční organizace. 

 
3.19 Materiál vyrobený a označený podle zahraničních norem je dovoleno použít, je-li tento materiál 

vhodný k danému účelu. Takový materiál je možno použít při splnění podmínek uvedených v 3.15 
zpracování technických specifikací), respektive v 3.18 (při zpracování technických specifikací). 

 
3.20  Technické specifikace podle 3.18 není nutno zpracovávat, pokud bylo specializovaným pracovištěm 

(výrobce potrubí, akreditovaná zkušebna) posouzeno (vydán materiálový atest), že jde o materiál plně 
srovnatelný s materiálem uvedeným v ČSN, a to po stránce chemického složení, mechanických nebo 
technologických (normami zaručených) vlastností, případně struktury nebo korozní odolnosti. Podmín-
kou je, aby rozsah a druh zkoušek odpovídal rozsahu a druhu zkoušek u porovnatelného materiálu. 

 
3.21 Používané materiály na potrubí, potrubní části a zařízení vyrobené z trub musí vyhovovat 

požadavkům ČSN EN 13480-2, ČSN EN 1594 a ČSN EN 12007-3. 
 
3.22 Požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu, kvalitu a zkoušení potrubí stanoví ČSN EN 13480-1 až 5, 

požadavky na přejímku a dodávku potrubí stanoví ČSN EN ISO 3183. 
 

                                                           
6) Vyhláška č. 21/1979 Sb. a vyhláška č. 392/2003 Sb. 
7) Např. zákon č. 174/1968 Sb., vyhláška č. 85/1978 Sb. a vyhláška č. 392/2003 Sb. 
8) TPG 905 01 a ČSN 38 6405  
9) Zákon č. 360/1992 Sb. 
10) Za prokázání požadavků se považuje např. posouzení shody a vydání prohlášení o shodě podle zákona 

č. 22/1997 Sb., certifikace ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17000 a také komplexní posouzení vhodnosti pro použití 
v plynárenství. 

11) Např. zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb., 
zákon č. 458/2000 Sb. 
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3.23 Základní požadavky pro navrhování potrubí, potrubních částí a jeho uložení stanoví ČSN EN 13480-1  

až 5, ČSN EN 1594, ČSN EN 12327, ČSN EN 12007-1 až 4, ČSN EN 15001-1 a TPG 702 04. 
 
3.24 Základní požadavky na příslušenství potrubí, zejména na tlakoměry a pojistné ventily stano-

ví ČSN EN 837-1 a 2, resp. ČSN EN ISO 4126-1 a ČSN 13 4309-2.  
 
3.25 Pevnostní výpočet tlakových částí, včetně přírubových spojů a volby těsnění, se provádí podle 

ČSN EN 13480-3, ČSN EN 13445-3, ČSN EN 1594, popřípadě podle příslušné části ČSN 69 0010. 
Při výpočtu je nutno uvažovat všechna přídavná namáhání, která se mohou v průběhu zkoušek 
a provozu vyskytnout. 

 
3.26 U všech elektrických a elektronických zařízení a systémů musí být zajištěna elektromagnetická 

kompatibilita (EMC) ve smyslu nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a v případě instalace v prostoru 
s výbušnou plynnou atmosférou musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a souboru 
norem ČSN EN 60079.  

 
 
4 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VOLBU SYSTÉMU MĚŘENÍ 
 
4.1 Obecně 
 

Volba systému měření energie musí být dostatečně přesná tak, aby byly eliminovány náhodné 
a systematické chyby, a to na takovou míru, jež odpovídá smluvním závazkům a je z technického 
a ekonomického hlediska opodstatněná. 

 
4.2 Třídy přesnosti měření   
 

Při navrhování systému pro měření energie provozovatel nadřazené soustavy (projektant) zvolí třídu 
přesnosti systému měření plynu následovně: 
a) Třída A s provozní přesností menší nebo rovnou 1,2 %; 
b) Třída B s provozní přesností v intervalu více než 1,2 % do 2,5 % včetně; 
c) Třída C s provozní přesností v intervalu více než 2,5 % do 3,5 % včetně; 
d) Třída D s provozní přesností v intervalu více než 3,5 % do 8 % včetně.  

 
 Stanovení energie musí být založeno na měřených nebo přiřazených hodnotách složení plynu 

protékajícího plynoměrem. Množství plynu je vyjádřeno buď objemem při základních podmínkách, 
nebo hmotností.  

 
4.3 Minimální požadavky na třídy přesnosti 
  
4.3.1 Pro zařízení pro měření plynu Třídy A a B musí být provedeny přepočty tlaku (P), teploty (T) a kom-

presibilního faktoru (Z), tzv. PTZ-přepočty), a to na základě on-line měření tlaku a teploty. 
 
4.3.2  Zařízení na měření plynu Třídy A musí splňovat následující minimální požadavky: 

a) musí být měřeno složení plynu on-line za pomoci minimálně jednoho lokálního CVDD, které je 
použito pro PTZ-přepočet na vztažné podmínky (stanovení energie); 

b) podle kapacity zařízení pro měření plynu musí být uvažováno o použití druhého CVDD a dupli-
citních plynoměrů, zapojených v sérii, a přepočtu tlaku a teploty na vztažné podmínky (stanovení 
energie). Zúčastněné strany musejí stanovit rozhodovací kritéria, zda je toto duplicitní měření 
nutné. Pokud se obě strany nedohodnou a jsou instalovaná duplicitní zařízení, pro stanovení 
energie bude použita průměrná hodnota z obou systémů. 

 
4.3.3 Zařízení na měření plynu Třídy B musí splňovat následující minimální požadavky: 

a) u zařízení musí být instalován přepočítávač objemu plynu, který využívá měření tlaku a teploty. 
V závislosti na měřeném tlaku má být Z stanoven na místě, nebo přiřazen jako pevný faktor; 

b) spalné teplo musí být stanoveno jednou z následujících metod: 
– kontinuálním odběrem vzorku v místě měření, nebo v nejbližším uzlovém bodě pro sledování 

kvality plynu proti proudu plynu; 
– periodickým odběrem vzorku v místě měření; 
– odběrem vzorku v místě měření, převoz vzorku a stanovení hodnot kvality plynu pro místo 

měření v jiném místě; 
– přiřazením pevných koeficientů v souladu se stanovenými nařízeními; 
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c) předpokládá se, že PTZ-přepočet bude prováděn většinou z deklarovaného pevného složení 
plynu, takže v zařízení pro měření plynu není instalováno žádné CVDD. Stanovení energie může 
být provedeno přímo v místě měření nebo dálkově a provádí se z téhož deklarovaného spalného 
tepla, nebo z CVDD připojeného online. 

 
4.3.3.1 Pokud není v zařízení na měření plynu instalováno CVDD, provádí se přepočet PTZ z deklarovaného 

pevného složení plynu převzatého z nejbližšího místa pro sledování kvality plynu, tzv. uzlového bodu 
kvality. 

 
4.3.3.2 Pro stanovení energie a PTZ-přepočet musí být použito stejné spalné teplo a/nebo složení plynu. 

Výjimka může být učiněna v následujících případech: 
– ekonomický důvod – minimální požadavky na kapacitu; 
– dva nebo více zdrojů s rozdílnou kvalitou plynu, kdy musí být buď instalováno CVDD, nebo musí 

být reprezentativní kvalita plynu uvedena ve stanovených nařízeních. 
 Korekce mezi deklarovaným pevným složením plynu a skutečným složením plynu by měly být 

prováděny zpětně. 
 
4.3.4 Zařízení na měření plynu Třídy C a Třídy D musí splňovat následující minimální požadavky: 

a) pro danou oblast je přiřazená průměrná hodnota spalného tepla za předem stanovené období 
(denně, měsíčně, ročně); 

b) pokud je oblast zásobována z více než jednoho vstupního místa, má být průtok počítán váženým 
průměrem spalného tepla z každého vstupního místa.   

 
4.4 Systém měření kvality plynu 
 
4.4.1 Fyzikální a chemické parametry plynu se měří především v uzlových bodech kvality a v místech 

stanovených provozovatelem přepravní soustavy a provozovatelem distribuční soustavy, viz vyhláška 
č. 108/2011 Sb. Zařízení pro měření kvality musí zajistit spolehlivé změření fyzikálně chemických 
parametrů plynu v potrubí. Uzlovým bodem kvality je:  
a) hraniční MRS, tvořící předávací místo mezi zahraniční plynárenskou soustavou a přepravní 

soustavou nebo distribuční soustavou; 
b) MRS mezi výrobnou plynu a přepravní soustavou nebo distribuční soustavou; 
c) MRS mezi zásobníkem plynu a přepravní soustavou nebo distribuční soustavou nebo zahraniční 

plynárenskou soustavou; 
d) MRS mezi přepravní soustavou a distribuční soustavou, je-li určeným uzlovým bodem kvality. 

 
 Rozsah měření fyzikálních a chemických parametrů plynu MRS je uveden v Tabulce 1. 
 

Tabulka 1 - Rozsah měření fyzikálních a chemických parametrů plynu MRS 
 

Měřený parametr 
Hraniční a 

bioplynové MRS 
MRS podzemních 
zásobníků plynu 

Určené MRS a 
uzlové body kvality 

MRS ostatní 

Předávací tlak X X X X 

Složení plynu a výpočet 
spalného tepla (PGC) 

X X X – 

Obsah kyslíku X X – – 

Rosný bod uhlovodíků  (RBU) X X X*
) 

– 

Rosný bod vody (RBV) X X X – 

Obsah síry X X*
) 

– – 

*)  je-li to z provozních důvodů v daném měřicím místě nezbytné 

 
Poznámka: Jedná-li se o předávací stanice, požadavky uvedené v tabulce jsou shodné také pro 
regulační stanice.  

 
 
5 STAVEBNÍ ČÁST 
 
5.1 Při umísťování MRS je nutno respektovat příslušné právní předpisy

11), 5)
. MRS musí být přístupná po 

zpevněné cestě umožňující příjezd vozidel a přístup pro provádění inspekcí, revizí, údržby a oprav 
za každého počasí a v každém ročním období. Umístění musí být voleno tak, aby zařízení MRS 
neohrožovala zdraví osob v okolí hlukem, vibracemi a unikajícím plynem z odfukovacího potrubí.  
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O umístění MRS na plynárenském zařízení rozhoduje provozovatel plynárenské soustavy. 
 
5.2 Strojní zařízení MRS se umísťuje ve volném prostoru, v samostatné budově, skříni, přístřešku nebo 

přístavku, nad zemí nebo částečně zapuštěné. 
 

5.3 MRS na poddolovaných územích se projektují podle příslušných předpisů
12). 

 
5.4 Při umísťování MRS v blízkosti staveb musí být dodrženy tyto minimální odstupové vzdálenosti: 

– VTL MRS B2 a B3 4 m; 
– VTL MRS A3 a B1 3 m. 

   
Poznámka: Obdobně jako pro plynovody podle TPG 702 04. 

 

5.5 MRS nesmí být umístěna ve výklenku nebo přístavku budovy. 
  
5.6 Je-li MRS navrhována v blízkosti míst, kde se provádí činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru 

(sklad hořlavin nebo prostor, kde se pracuje s otevřeným ohněm), nebo jsou-li pro to jiné důvody 
(např. zápach odorizace), může být v projektové dokumentaci navržena přiměřeně větší vzdálenost, 
s ohledem na skutečné provozní podmínky MRS.  

 
5.7 Strojní zařízení MRS musí být zajištěno proti vstupu a manipulaci nepovolanými osobami (např. 

stavební konstrukcí nebo oplocením). 
 
5.8 VTL MRS podskupiny A3 a skupiny B, všechny MRS pod přístřeškem nebo ve volném prostoru 

a MRS s HUP v nadzemním provedení musí být oploceny. Je-li MRS zajištěna proti vstupu a manipu-
laci nepovolanými osobami stavební konstrukcí a není vybavena HUP v nadzemním provedení, 
nemusí být chráněna oplocením.  

 
5.9 Hranice oplocení od objektu MRS (budovy) se doporučuje 3 m. Vzdálenost se volí s ohledem na 

umístění HUP MRS, způsob údržby stavebního objektu apod. Výška oplocení včetně podezdívky 
nesmí být menší než 1,8 m. Při volbě plotu (jeho výšky a konstrukce) je nutno přihlížet ke svažitosti 
terénu a obvyklé výšce sněhové pokrývky v zimním období v místě stavby. Minimální vzdálenost MRS 
stanice ve volném prostoru nebo pod přístřeškem od oplocení je 0,8 m. 

  
 Je-li MRS umístěna uvnitř oploceného pozemku, na který není umožněn volný přístup veřejnosti, 

nevyžaduje se samostatné oplocení MRS. 
 
5.10 Pro prosvětlení vnitřního prostoru MRS mohou být použity úpravy podle 5.19 c).  
  
5.11 Při zpracování projektové dokumentace bude respektováno stanovisko územně příslušného státního 

odborného dozoru nad bezpečností práce a orgánů státního požárního dozoru. Prostor mezi MRS 
a oplocením musí být upraven a zůstat volný. Nejmenší vzdálenost oplocení od jednotlivých částí 
MRS, např. od vnějšího obrysu venkovního filtru, nadzemní uzavírací armatury, včetně ovládacích 
prvků, je 0,8 m.  

  
5.12 MRS v samostatné budově nebo přístavku k budově musí být opatřena výfukovými plochami (např. 

okna, dveře, vrata, větrací otvory, lehce vybořitelný obvodový plášť nebo střešní plášť o plošné 
hmotnosti do 90 kg. m

–2
) o ploše 0,07 m

2
 na každý 1 m

3
 obestavěného prostoru strojního zařízení 

MRS. 
 
5.13 Duté stěny by neměly být používány. Pokud jsou používány duté stěny, musí být prostor mezi stěnami 

větrán otvory vedoucími do venkovního prostoru. Větrací otvory musí být umístěny rovnoměrně u pod-
lahy a pod střechou. Prostor musí být větrán nezávisle na větrání prostoru se strojním zařízením. 

 
5.14 Pro provoz MRS musí být zpracována písemná dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV)

13)
. 

Nedílnou součástí DOPV je protokolární určení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných prostorů  
s výbušnou plynnou atmosférou. Prostory s nebezpečím výbuchu nesmí být spojeny s veřejnou 
kanalizací.  

 
 

                                                           
12)  Např. ČSN 73 0039 
13) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. 



 
TPG 934 02 KN 10. 7. 2019 

              Platnost od         14 

 
 
5.15 Vnitřní rozměry MRS se volí tak, aby mezi stavebními částmi (stěny budovy apod.) a strojním 

zařízením zůstal manipulační prostor o šířce nejméně 0,8 m. Ke stěně nebo na ni lze umístit jednotlivé 
armatury, měřicí přístroje, popřípadě přístrojové potrubí. Mezi jednotlivými řadami musí být dodržena 
nejmenší světlá vzdálenost 0,8 m, pokud přístup údržby ke strojnímu zařízení není zajištěn jiným 
způsobem (např. otevíratelnými stěnami). Měřicí řady je možné umístit i nad sebou, přičemž 
vzdálenost mezi nimi musí být dostatečná pro zajištění snadné údržby strojního zařízení a případnou 
výměnu jednotlivých armatur.   

 
Světlá výška vnitřního prostoru MRS se doporučuje nejméně 2,5 m. U stanic bez stropní konstrukce 
(např. MRS ve skříni) smí být světlá výška nejméně 2,3 m. Pro snadnou montáž a demontáž strojního 
zařízení je možné vybavit MRS montážním zdvihacím zařízením. 

 
5.16 MRS s trvalou obsluhou musí být vybavena samostatnou místností pro obsluhu podle podmínek 

stanovených nařízením vlády č. 361/2007 Sb. Dělicí konstrukcí mezi místností pro obsluhu 
a strojovnou mohou procházet do místnosti obsluhy jen přístrojová potrubí, elektroinstalace a potrubí 
otopného média. Prostupy zdí musí být plynotěsné. Místnost pro obsluhu musí být vybavena 
sociálním zařízením (minimálně umyvadlo a WC).  

 
Pracovníci obsluhy musí mít k dispozici komunikační spojení na dispečink nebo velín provozovatele 
(telefon, vysílačka). 

 
5.17 Součástí MRS může být velín pro kontrolu nebo dálkové sledování či řízení MRS. Velín lze vybudovat 

podle 5.16.  
 

5.18 Podmínky požární bezpečnosti staveb MRS, včetně tříd reakce na oheň veškerých konstrukčních 
materiálů se řeší podle příslušných právních předpisů a podle technických norem pro požární bez-
pečnosti staveb, zejména ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 s dodatky uvedenými v následujících bodech: 
a) pro MRS podle umístění: 

aa) ve skříni nebo ve volně stojící budově (s oplocením) – konstrukční materiál volně stojící 
budovy musí být třídy reakce na oheň alespoň D za podmínky, že požárně nebezpečný 
prostor určený odstupovou vzdáleností nepřesahuje vymezené hranice pozemku; 

ab) ve skříni nebo ve volně stojící budově, kde není umožněn přístup veřejnosti – konstrukční 
materiál volně stojící budovy musí být alespoň třídy reakce na oheň D za podmínky, že se 
v požárně nebezpečném prostoru vymezeném odstupovou vzdáleností nevyskytuje žádný 
hořlavý materiál a další stavby. Zároveň nesmí být skříň nebo budova umístěna v požárně 
nebezpečném prostoru jiných objektů.; 

ac) zapuštěné (bez oplocení): 
– nadzemní konstrukční části musí být třídy reakce na oheň alespoň B (pro MRS 

zapuštěné a vybavené oplocením smí být nadzemní části z materiálu třídy reakce na 
oheň alespoň D); 

– pro ostatní části zařízení umístěné pod úrovní terénu se třída reakce na oheň 
nepředepisuje; 

b) u objektů z plastů se neprovádí opatření před nežádoucími účinky atmosférické elektřiny, neboť 
pravděpodobnost těchto účinků je malá; 

c) pro stavební materiály a výrobky z nich, kde se nestanovuje třída reakce na oheň (plastové 
skříně), musí materiály použité pro výrobu těchto skříní určených pro umístění strojního zařízení 
MRS do těchto skříní splňovat požadavky TPG 934 01;  

d) použití skříní pro instalaci zařízení MRS musí být v souladu s doporučením výrobce těchto skříní;  
e) součástí požárního úseku MRS mohou být provozy nevýrobního charakteru, např. sociální 

zařízení, administrativa, v souladu s čl. 5.2.3 ČSN 73 0804;  
f) nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku MRS (např. přepážky) musí být druhu DP1 nebo 

DP2. Na nášlapnou vrstvu tloušťky nejvýše 2 mm lze použít hmoty s třídou reakce na oheň Cfl 
nebo Dfl. Není požadována požární odolnost střešní konstrukce skříní (viz 2.1.28), pokud plní 
funkci výfukové plochy (viz 5.12);  

g) požadovanou požární odolnost podle ČSN 73 0804 není nutné splnit pro části obvodových 
konstrukcí plnící funkci výfukové plochy (viz 5.12); od těchto ploch musí být zhodnocena 
odstupová vzdálenost a požárně nebezpečný prostor; 

h) pro přesné určení hodnoty e pro stanovení odstupové vzdálenosti lze použít postupu podle 

ČSN 73 0804, nebo bez dalších průkazů lze použít hodnotu e=120 minut; 

i) MRS s trvalou obsluhou musí být vybavena vhodnými a provozuschopnými přenosnými nebo 
pojízdnými hasicími přístroji. Množství, druh a rozmístění se stanoví podle vyhlášky č. 23/2008 
Sb. a ČSN 73 0804;  
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j) MRS bez trvalé obsluhy nemusí být vybavena hasicími přístroji, pokud pracovníci, provádějící 

dohled, provozní kontroly, provozní revize, údržbu, opravy a jiné činnosti v prostorách MRS, 
budou při provádění těchto činností vybaveni hasicími přístroji v počtech a druzích odpovídajícím 
požadavkům požární bezpečnosti. Požadavek na vybavení MRS hasicími přístroji vyplývá 
z projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo z jiné dokumentace podle zvláštního 
právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb.). Toto ustanovení se vztahuje i na stávající MRS, ve 
kterých v minulosti vyvstal v souladu se schválenou projektovou dokumentací požadavek na 
instalaci hasicích přístrojů. 

  
5.19 Stavební prvky pro MRS musí z hlediska bezpečnosti dále vyhovovat následujícím podmínkám:  

a) podlaha:  
– v MRS s přístupem osob musí být podlaha provedena z neklouzavého, antistatického 

a nejiskřivého materiálu. Takovým řešením je např. betonová podlaha (může být opatřena 
protiprašným nátěrem), nebo podlaha s povrchem z betonových dlaždic, případně může být 
povrch opatřen antistatickým nátěrem; 

b) dveře: 
–  dveře musí být otevíratelné ven z budovy a v otevřeném stavu zajistitelné; dveře musí být 

zvenku uzamykatelné a alespoň u jedněch přístupových dveří daného prostoru musí být 
možnost otevřít dveře zevnitř bez pomoci klíče;  

– všechny otvory z budovy musí být vyústěny do volného prostoru; 
– dveře musí být vysoké nejméně 1,97 m, dveře strojovny jednokřídlé musí mít šířku 

minimálně 1,0 m, dveře dvoukřídlé nejméně 1,45 m; 
– dveře do prostorů se zdroji zapálení musí být umístěny do jiné stěny budovy nebo ve 

vzdálenosti min 1,5 m od dveří nebo větracích otvorů prostorů ze strojovny; 
– dveře místnosti pro obsluhu se nedoporučuje umístit na téže straně budovy jako je vstup 

do prostoru se strojním zařízením (strojovny) MRS; 
c) okna a prvky přirozeného osvětlení: 

– pro osvětlení prostoru MRS, který je svou velikostí vhodný pro vstup osob, má být využito 
denního osvětlení; 

– pokud budou zřízena otevíratelná okna, musí být ovladatelná z úrovně podlahy a zajistitelná 
v otevřené poloze; 

– stěny mohou být zhotoveny např. ze skleněných stavebních výplní nebo bloků nebo 
se mohou použít střešní světlíky, případně střešní okna, nebo se pro osvětlení MRS může 
využít otevření dveří nebo vrat; 

– jsou-li na venkovní stěně objektu MRS bez oplocení instalovaná okna, musí být použito 
takové technické řešení, aby nebyla ohrožena bezpečnost okolí a okna byla chráněna proti 
vniknutí cizích těles a zabezpečena proti poškození (drátosklo, bezpečnostní sklo, okenní 
tabule vybavena ochranným sítem na vnější stěně objektu apod.); 

d)  střecha a střešní konstrukce:  
– nesmí obsahovat žádné nevětrané duté prostory, kde by mohlo dojít k hromadění plynu; 

e)  dělicí příčky:  
– místnost pro instalaci elektrického zařízení (řídicí systém stanice apod.) musí být od 

místnosti se strojním zařízením plynotěsně oddělená. 
 

Poznámka: V případě, že dělicí příčky jsou ve funkci požárně dělicí konstrukce (členění prostoru 
na více požárních úseků), pak prostupy požárně dělicí konstrukcí musí být plynotěsně utěsněny 
s požární odolností odpovídající požadavkům na požárně dělicí konstrukci, kterou prostupují, 
podle požadavků technických norem pro požární bezpečnost staveb.  

 
 

6 VĚTRÁNÍ 
 
6.1 Prostor stavebního objektu, ve kterém je umístěno strojní zařízení MRS, se zajišťuje přirozeným 

větráním otvory nebo větracími průduchy (mohou být provedeny jako větrací šachty) vedoucími přímo 
do volného ovzduší. Celkový volný průřez větracích otvorů musí být alespoň 0,5 % plochy podlahy 
(do plochy větracích otvorů se nezapočítává plocha zařízení chránící otvor, např. síta, lamely žaluzií 
apod.). Umístění otvorů se volí tak, aby otvor pro přívod vzduchu byl umístěný níže než otvor pro 
odvod vzduchu.   

 
6.2  Vrchní větrací otvor, vybavený vhodnou ochranou proti vniknutí vody, je možné vyústit ve střeše. 

Větrání může být zajištěno volnými průchody mezi rámem a dveřmi skříně.  
 
6.3 Průřez otvorů pro odvod vzduchu by měl být nejméně dvojnásobkem průřezu otvorů pro přívod 

vzduchu. 
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6.4 Větrání skříní, ve kterých je umístěno zařízení MRS, se zajišťuje zpravidla otvory v horní části dveří, 

ve střeše apod. Větrání je možné zajistit volnými průchody mezi rámem a dveřmi skříně.  
 
6.5 Větrací otvory musí být chráněny (např. ochrannými síty) proti vniknutí předmětů. Větrací otvory musí 

být osazeny zvnějšku protidešťovou žaluzií a zevnitř sítem o velikosti ok 0,5 – 1,0 cm
2
. Za všech 

okolností musí být zajištěna jejich průchodnost.  
 
6.6 Umístění větracích otvorů je nutno řešit tak, aby nevznikly hluché nevětrané prostory. Větrací otvory 

se doporučuje umístit na protilehlých stěnách objektu a ve směru převládajících větrů v dané lokalitě.  
 
 
7 ELEKTRICKÁ INSTALACE 
 
7.1 Obecně  
 
7.1.1 Prostory, ve kterých může vznikat nebezpečné množství a nebezpečná koncentrace hořlavých plynů 

nebo par musí být v souladu s ustanoveními ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 rozděleny do zón a elektrická 
zařízení v prostorech s výbušnou plynnou atmosférou musí odpovídat ČSN EN 60079-14 ed. 4 
a dalším příslušným předpisům. 

 
7.1.2 Pokud je strojní zařízení MRS, umístěné v objektu chráněném proti atmosférickému přepětí (jímač, 

svod, uzemnění) a/nebo je v objektu umístěná elektrická instalace, musí být strojní zařízení vodivě 
propojeno a uzemněno podle požadavků zvláštních předpisů

14)
.  

 
7.1.3 Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu musí splňovat 

technické požadavky stanovené zejména nařízením vlády č. 116/2016 Sb. a požadavky vyhláš-
ky č. 73/2010 Sb. 

 
7.1.4 Elektrická instalace a elektronická zařízení musí odpovídat nařízení vlády č. 118/2016 Sb., nařízení 

vlády č. 117/2016 Sb. a ČSN 33 2000-1 ed. 2. Přepěťové ochrany musí být použity tak, aby účinky 
přepětí byly eliminovány.  

 
7.1.5 Je třeba vyloučit vzájemné působení mezi elektrickým uzemněním a uzemněním elektronických 

(sdělovacích) zařízení v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Elektronická zařízení musí být doplněna 
prvky ochrany proti přepětí. 

 
7.2 Ochrana proti účinku blesku a uzemnění 
 
7.2.1 Ochrana proti nebezpečným účinkům atmosférické elektřiny (blesku) musí být navržena, provozována 

a udržována v souladu s platnými technickými normami, zejména podle souboru norem 
ČSN EN 62305.  

 
7.2.2 Strojní zařízení MRS, umístěné v objektu vybaveném ochranou proti účinkům blesku, musí být vodivě 

propojeno a připojeno na zemnič podle ČSN 33 2030. 
 
7.2.3 Uzemnění strojního zařízení MRS musí být provedeno podle požadavku souboru norem ČSN 33 2000 

a uzemněné strojní zařízení musí být elektricky odděleno od vstupního a výstupního potrubí izolačními 
spoji. Izolační spoje se přednostně umísťují mimo prostor objektu MRS. Při instalaci izolačních spojů 
musí být respektovány požadavky jejich výrobců. V technicky odůvodněných případech je možné toto 
odizolování provést uvnitř MRS při použití izolačních spojů pro stanovené prostředí.  

 
7.2.4 Pro odfukovací a odvzdušňovací potrubí nebo sběrače těchto potrubí, vyvedených do venkovního 

prostoru, se zřizuje jímací zařízení, např. izolovaný (oddálený) vnější systém ochrany před bleskem 
(LPS) tak, aby uvnitř ochranného prostoru byl celý prostor s nebezpečím výbuchu, který vzniká okolo 
výstupních otvorů těchto potrubí, při provozním stavu MRS. Tento vnější LPS musí být současně 
oddělen od chráněného potrubí za předpokladu dodržení dostatečné vzdálenosti podle souboru 
ČSN EN 62305. 

 
7.2.5 Vstupní a výstupní potrubí MRS vedená po zemi nebo nad zemí, včetně hlavních uzávěrů plynu, se 

musí chránit před následky přímého zásahu blesku pomocí bleskojistek nebo jiných svodičů přepětí.  
 

                                                           
14) Např. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2030, ČSN EN 61140 ed. 2, ČSN EN 62305-1 

ed. 2, ČSN EN 62305-2 ed. 2, ČSN EN 62305-3 ed. 2 a ČSN EN 62305-4 ed. 2 
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7.2.6 Je-li venkovní kovové potrubí uloženo na kovových konstrukcích, které jsou samy dobře a trvale 

uzemněny a jejichž jednotlivé části jsou trvale vodivě spojeny a vodivě propojeny s potrubím, nemusí 
se dělat zvláštní svody.  

 
7.2.7 Pro uzemnění hromosvodů a uzemnění silových zařízení se má vybudovat společné uzemnění, které 

musí splňovat zejména podmínky jak podle souboru norem ČSN EN 62305, tak podle souboru norem 
ČSN 33 2000. Uzemnění hromosvodů smí být spojeno s uzemněním elektrických zařízení 
s provozním napětím do 1000 V, jestliže zemní odpor společného uzemnění vyhovuje předpisům pro 
ochranu před nebezpečným dotykovým napětím podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Spojení elektrického 
zařízení s hromosvodem se provede nejvhodnějším způsobem s přihlédnutím k provedení a vzájemné 
poloze obou zařízení. Zpravidla se toto spojení provede až v zemi připojením obou zařízení na 
společné uzemnění (uzemňovací soustavu). Pokud uzemnění hromosvodu a elektrických zařízení 
není společné, musí se vodivě spojit, pokud vzdálenost mezi uzemněními je menší nebo rovna 5 m. 
Pro celý systém ochrany před bleskem objektu s nebezpečím výbuchu je upřednostněno uzemnění 
typu B podle ČSN EN 62305-3 ed. 2. 

 
7.3 Ochrana před účinky statické elektřiny  
 
 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny musí být navržena, provozována a udržována 

v souladu s technickými normami, zejména ČSN CLC/TR 60079-32-1. 
 
 
8 PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
 
 V zemi uložené kovové zařízení musí být chráněno proti korozi podle TPG 920 21, případně 

TPG 920 22. Zařízení uložené nad úrovní terénu musí být chráněno vhodně zvolenou pasivní 
protikorozní ochranou (vhodným nátěrovým systémem, aplikací kovů odolávajících korozi apod.) 
v souladu s TPG 920 23. 

 
 
9 VYTÁPĚNÍ  
 
9.1 Vytápění prostoru s výbušnou plynnou atmosférou lze provádět topidly s topným médiem, které je 

ohříváno mimo tento prostor, nebo topidly, jejichž spalovací komora není ve spojení s tímto prostorem. 
Povrchová teplota těch částí topidel, které jsou umístěny v prostoru s výbušnou plynnou atmosférou, 
musí být nižší než teplota vznícení plynné atmosféry, zpravidla se jedná o teplotu do 350 °C. 

 
9.2 Při instalaci plynového zdroje tepla pro vytápění prostoru MRS se postupuje v souladu s TPG 605 02. 
 
 
10 OCHRANA PROTI HLUKU 
 
10.1 Zařízení MRS může být zdrojem hluku, který může být přenášen některými díly zařízení, což může mít 

za následek vznik nepřípustné hladiny hluku (zvukových emisí). 
 
10.2 V projekční etapě zařízení MRS musí být vzato v úvahu opatření proti hluku, který vzniká při provozu 

strojního zařízení. Vhodnou volbou stavební konstrukce MRS a světlosti strojního zařízení lze 
dosáhnout toho, aby úroveň hluku, zejména v blízkosti budov s trvalým pobytem osob, byla snížena 
na přípustnou hranici stanovenou zákonem č. 258/2000 Sb., resp. nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 

 
10.3 K zajištění relativně tichého chodu zařízení MRS je nutno volit optimální světlost potrubí 

a příslušenství při respektování následujících doporučení:  
a) vyhnout se tvarovkám T a náhlým změnám toku plynu; 
b) vyhnout se uzávěrům s omezeným průtokem; 
c) používat přechodové části potrubí, jejichž úhel otevření nepřesáhne 15°; 
d) nepoužívat svařované segmentové oblouky; 
e) v případě potřeby vybavit zařízení tlumicími prvky ke snížení hlučnosti; 
f) přizpůsobit konstrukční řešení změn směru proudění rychlostem proudění a vhodnou volbou 

průměru potrubí (včetně tloušťky stěny), s přihlédnutím k průtokovým odporům v potrubí, 
dosáhnout optimální rychlosti proudění plynu, která nebude mít za následek chvění, vysokou  
hladinu hluku, pulzaci a neovlivní nepříznivě regulaci tlaku. Optimální rychlost proudění plynu 
v potrubí, nemá přesáhnout hodnotu 40 m.s

-1
 (u VTL podskupiny A3 i skupiny B). Maximální 

hodnotu rychlosti plynu v plynoměru stanoví výrobce plynoměru.   
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10.4 V případě zvýšené hlučnosti na pracovišti MRS musí být provozní obsluha vybavena ochranou sluchu 

a na vstupu k zařízení musí být umístěny zřetelně viditelné tabulky s bezpečnostními pokyny. 
 
 
11 POTRUBÍ K ODFUKU PLYNU DO VENKOVNÍHO PROSTORU 
 
11.1 Odfukovací potrubí vedoucí do venkovního prostoru mohou být spojována, pokud je zajištěno, že 

odfukem plynu z jedné nebo více armatur se neovlivní provoz dalších napojených zařízení. Jsou-li 
odfukovací potrubí, nebo potrubí stejného typu od jednotlivých zařízení, svedena do společného 
sběrače uvnitř objektu MRS, musí být průřez tohoto sběrače stejný nebo větší než součet průřezů 
jednotlivých trubek. Odfukovací potrubí každého kontrolního pojistného ventilu musí být opatřeno 
zařízením na kontrolu těsnosti tohoto ventilu (např. zátkou min DN 15), umístěným nejvýše 1,8 m nad 
podlahou.  

 
11.2 Odtlakovací/odvzdušňovací potrubí vedoucí do venkovního prostoru, která slouží pro odtlakování 

potrubí MRS a jeho odvzdušnění při napouštění plynem, mohou být spojována. Odtlakovací/-
odvzdušňovací potrubí může být spojeno též s odfukovacím potrubím vedoucím do venkovního 
prostoru. Dimenze odvzdušňovacího/odtlakovacího potrubí se volí s ohledem na potenciální odtlako-
vávaný objem plynu. 

 
11.3 Vyústění odfukovacího a odvzdušňovacího/odtlakovacího potrubí (sběrače) musí převyšovat střechu 

objektu MRS v místě vyvedení potrubí nejméně o 0,5 m, vždy však musí být výše než 2 m nad 
terénem. Odfukovací a odtlakovací/odvzdušňovací potrubí musí být zajištěna proti vniknutí cizích látek 
(nečistoty, voda) a ucpání výstupních otvorů. Při odvodu plynu nesmí škodliviny unikající do 
venkovního ovzduší překročit limity stanovené zvláštními předpisy

15)
 a nesmí dojít k negativnímu 

ovlivnění prostorů s pobytem osob. 
 
11.4 Vyústění odfukovacích potrubí musí být umístěno tak, aby nebyly zhoršeny podmínky požární bezpeč-

nosti staveb, např. takové umístění, kam by zasahoval požárně nebezpečný prostor z jiných požárních 
úseků, než ze kterého je vyústění provedeno, vyústění do prostoru východů z únikových cest na volné 
prostranství, vyústění do prostorů nasávacích otvorů vzduchotechnického potrubí a do prostoru pro 
nasávání vzduchu pro účely větrání únikových cest. 

  
 
12 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ   
 
12.1 Obecně 
 

Vybavení strojního zařízení MRS je závislé na požadavcích vlastníka zařízení. MRS může být 
vybavena následujícím zařízením:  
– měřicím zařízením k měření objemového, hmotnostního nebo energetického průtoku plynu; 
– zařízením ke stanovení vlastností plynu; 
– uzavíracími armaturami; 
– záznamovým zařízením, jako například registračními a zapisovacími přístroji; 
– potrubím, tepelnou izolací, těsněním a spoji; 
– filtry a odlučovači; 
– zařízením pro předehřev plynu; 
– zařízením ke snížení hladiny hluku; 
– zařízením pro regulaci průtoku; 
– přepínacím zařízením k zapojování vhodného počtu měřicích tras v závislosti na okamžitém 

průtoku plynu stanicí; 
– zařízením k zabránění vzniku hydrátů a tvorby ledu; 
– zařízením k tlumení pulzací a vibrací; 
– dalším zařízením. 

 
12.2 Vybavení MRS 
 
12.2.1 MRS se podle potřeby vybavuje následujícím hlavním zařízením:  

– měřicím zařízením k měření průtoku plynu; 
– uzavíracími armaturami. 
 

                                                           
15) Zákon č. 86/2002 Sb.  
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12.2.2 MRS se podle potřeby dále vybavuje následujícím vedlejším zařízením:  
– zařízením ke stanovení vlastností plynu; 
– filtračním zařízením nebo odlučovači kapalných nečistot; 
– zařízením pro předehřev plynu; 
– zařízením ke snížení hladiny hluku; 
– zařízením pro regulaci průtoku; 
– bezpečnostním uzavíracím zařízením (bezpečnostní uzávěry); 
– řídicím systémem k zapojování vhodného počtu měřidel objemu v závislosti na okamžitém 

průtoku plynu stanicí. 
 
12.2.3 Strojní zařízení MRS může být budováno jako jednořadé nebo víceřadé. MRS, které jsou předávacími 

místy, musí mít strojní zařízení budované minimálně jako dvouřadé pro zajištění provozu stanice při 
demontáži plynoměru k ověření metrologických vlastností měřidla nebo při poruše měřidla.  

 
12.2.4 Výkonové parametry jednotlivých řad se volí tak, aby byl zajištěn optimální provoz a zohledněna 

ekonomická hlediska provozu (např. dvouřadá stanice bude koncipovaná s měřidlem na jedné řadě 
pro provoz menších objemů proteklého množství (tzv. letní provoz) a na druhé řadě pro provoz větších 
objemů proteklého množství (tzv. zimní provoz). 

  
12.2.5 MRS se instaluje do míst co nejblíže místu, kde dochází ke změně zodpovědnosti za provoz 

plynového zařízení. 
 
12.2.6 Je-li požadováno ověření měřicího zařízení v provozu, doporučuje se např. v případě více měřicích 

řad o stejné dimenzi a výkonu měřidel, aby paralelní řady byly zapojeny do série (tzv. „z“ konfigurace). 
 
12.2.7 Povinné vybavení MRS zařízením na měření objemu plynu nebo kvality plynu se volí podle níže 

uvedených kritérií uvedených v Tabulce 2. 
                         

Tabulka 2 – Povinné vybavení MRS zařízením na měření objemu plynu nebo kvality plynu podle 
navrhovaného výkonu MRS 

 

Druh měřicího zařízení 

Navrhovaný výkon Q*
)
   

[ m
3
∙h

-1
] 

≥ 500 ≥ 5 000 ≥ 10 000 ≥ 100 000 

1 Kontrolní (např. záložní) plynoměr připojený do série – – – X**
) 

2 Přepočítávač objemu podle teploty X X X X 

3 Přepočítávač objemu podle tlaku X X X X 

4 Přepočítávač objemu zohledňující kompresibilní faktor X X X X 

6 Zaznamenávání množství plynu protečeného za určitou dobu X X X X 

*)   navrhovaný výkon při základních podmínkách 
**) položka je doporučena 

 
12.2.8 MRS může být vybavena automatickým řízením provozu, kdy se při zvyšování průtoku k jedné řadě 

přiřadí další a při snižování průtoku se obdobným způsobem odpojí. Algoritmus přiřazování a 
odřazování jednotlivých řad musí zajistit, aby průtok plynu přes plynoměry byl mezi hodnotami Qmin a 
Qmax instalovaných plynoměrů. Příklady provozních a záložních řad a rozdělení velikosti průtoku 
(výkonu) v MRS jsou znázorněny na Obrázcích 1, 2 a 3. 

 
Legenda: 1 – provozní řada; 2 – záložní řada 

 
Obrázek 1 – Příklad provozní a záložní řady v MRS o stejném průtoku 
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Legenda: 1 – řada o menším výkonu; 2 až 5 – provozní řady; 6 – záložní řada. 
 
Poznámka: Výkon stanice je dán součtem řad 2 až 5 

 
Obrázek 2 – Příklad provozní a záložní řady v MRS o různém průtoku 

 

 
 

Legenda: 1 – provozní řada pro maximální výkon stanice; 2 – řada o menším výkonu. 
 

Obrázek 3 – Příklad provozní a záložní řady v MRS o různém průtoku 
 
12.2.9 V případě dálkového přenosu dat lze vybavit regulátory, bezpečnostní uzávěry, uzavírací armatury, 

filtry a kontrolní pojistné ventily snímači s vysílači unifikovaného signálu a přenášet informace 
o provozních a poruchových stavech na dispečerské pracoviště nebo velín. 

 
12.2.10 Měřicí řady různých velikostí ve stejném měřicím zařízení se nesmí používat současně, pokud by to 

způsobilo překročení rychlosti proudění doporučené výrobcem pro jakýkoliv plynoměr. 
 
12.2.11 Práce při připojování vstupního a výstupního potrubí a plynovodů na MRS se mohou provádět pouze 

podle provozovatelem schváleného pracovního postupu, který vypracuje odborně způsobilá osoba
6)

.  
 
12.2.12 Pro strojní část měřicího zařízení se smějí používat pouze armatury a příslušenství (spojovací potrubí, 

tvarovky apod.), které vyhovují příslušným technickým normám (např. ČSN 13 3060-1 až 4), 
a ČSN 13 0010 pro jednotlivé tlaky a pracovní stupeň I. Tyto tlaky musí odpovídat nejvyššímu 
provoznímu tlaku projektovanému pro příslušnou část měřicího zařízení (MOP = DP). Armatury 
vyrobené podle zahraničních norem je dovoleno použít, pokud jsou k danému účelu vhodné. 
Jednotlivé komponenty MRS nesmějí být umísťovány a používány v podmínkách, které jsou v rozporu 
s technickými podmínkami výrobce. 

 
12.2.13 Strojní zařízení MRS se umísťují přednostně nad úrovní terénu do přístupných a suchých míst, kde 

zařízení nejsou ohrožena spodní, srážkovou a záplavovou vodou.  
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12.2.14 Při montáži strojního zařízení MRS musí být respektovány požadavky příslušných právních předpisů

6)
. 

 
12.2.15 K upevnění potrubí strojního zařízení slouží podpěry. Podpěry musí splňovat požadavky specifikované 

v ČSN EN 12186. 
 
12.2.16 Příklad obvyklého schematického zapojení MRS, včetně půdorysu, je zobrazen na Obrázku 4. 
 
 

 
  
 
 

 
 

Obrázek 4 – Příklad obvyklého zapojení MRS  
 

12.3 Uzavírací armatury 
 

12.3.1 Na MRS se používají uzavírací armatury s ručním ovládáním nebo armatury s mechanickým, elek-
trickým nebo pneumatickým pohonem, ovládaným místně nebo dálkově.  

 

12.3.2 MRS musí mít instalován hlavní uzávěr plynu na vstupním i na výstupním potrubí. Uzávěry musí být 
umístěny mimo stavební objekt MRS uvnitř prostoru oplocení. U MRS bez oplocení se hlavní uzávěry 
plynu umísťují ve vzdálenosti do 20 m od obvodové stěny objektu. 
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Hlavní uzávěry plynu musí být jasně označeny a musí být instalovány v místech, kde je minimální rizi-
ko jejich poškození (např. motorovými vozidly). Hlavní uzávěry se nesmí umísťovat před vstupy do  
stavebního objektu MRS nebo před vstupy do oplocení. Umístění hlavních uzávěrů MRS musí být vy-
značeno na místopisu polohy vnějších armatur. Hlavní uzávěry MRS musí být zajištěny proti neopráv-
něné manipulaci (např. umístěním ovládacích prvků v objektu MRS, uzamčením ovládacích prvků). 

 
12.3.3 Každá měřicí řada (strojního zařízení) musí mít uzavírací armatury na vstupní i výstupní straně plynu, 

které umožní bezpečné provádění údržby za provozu MRS. U všech armatur, vyjma ventilů před 
snímači tlaku, manometrů, uzávěrů na napouštěcím/tlakovacím potrubí, musí být zřejmá poloha 
„Zavřeno“ a  „Otevřeno“. 

 
12.4 Filtry, odlučovače 
 
12.4.1 Mechanické nečistoty obsažené v plynu mohou ovlivnit řádnou funkci zařízení (např. nečistoty v plynu 

mohou způsobit závady ve funkci rotačních plynoměrů). K jejich odstranění se používají prachové 
filtry. V případě výskytu kapalných nečistot se k jejich odloučení z plynu použijí odlučovače kapaliny. 
Tato zařízení musí být dimenzována pro největší průtok plynu při nejnižším provozním tlaku. 

 
12.4.2 Prachové filtry musí odpovídat TPG 959 01. Prachové filtry a odlučovače kapaliny se umísťují 

na vstupní straně strojního zařízení nebo na vstupní straně každé měřicí řady, za uzavírací armaturou 
této řady. Filtr musí být umístěn tak, aby při jeho čištění, opravě nebo výměně nebyl přerušen provoz 
MRS.  

 
12.4.3 Hlavní pracovní filtr musí být vybaven zařízením pro měření tlakové ztráty – ukazovacím diferenčním 

manometrem s vlečnou ručičkou. U MRS s dálkovým přenosem provozních dat může být diferenční 
manometr s vlečnou ručičkou nahrazen nebo doplněn snímačem diferenčního tlaku s přenosem 
signálu při dosažení nastavené tlakové diference nebo maximální dosažené úrovně diferenčního 
tlaku. Největší možnou tlakovou diferenci na filtračním zařízení, při kterém je možno filtrační zařízení 
ještě provozovat, určí jeho výrobce v závislosti na použitém filtračním materiálu.  

 
Filtry, které nejsou vybaveny zařízením pro měření tlakové diference, je možné používat omezeně, 
např. při čištění hlavních pracovních filtrů, při použití obtoku měřicí řady. Po jejich použití je nutné filtr 
vždy vyčistit.  

 
12.4.4 Filtry a odlučovače kapaliny musí být konstrukčně provedeny tak, aby bylo možno bez nebezpečí 

otevřít jejich uzávěry. Pro odstraňování pevných nebo kapalných nečistot z tělesa filtru je doporučeno 
vybavit filtr výstupem pro jejich ruční nebo automatické odkalování, v případě potřeby se sběrnou 
nádrží. Z důvodu bezpečnosti se doporučuje na odkalovacím (odlučovacím) potrubí použít zdvojené 
armatury. 

 
12.5 Obtoky 
 
 Obtoky určené pro přepouštění plynu za účelem snížení tlakové diference nebo k úplnému vyrovnání 

tlaku plynu před a za armaturou (např. pro manipulaci s uzavírací armaturou apod.) musí být při jejich 
provozování vybaveny vhodným bezpečnostním opatřením (např. musí mít instalován uzavírací ventil, 
který se automaticky uzavře, pokud není ručně udržován v otevřené poloze nebo dozor). 

 
12.6 Potrubí 
 
12.6.1  Materiálem pro kompletační díly strojního zařízení MRS (trubky, tvarovky, apod.) je výhradně ocel. 

Přednostně se volí materiál identický s materiálem trubek podle ČSN EN ISO 3183. Je možné použít 
i materiál ekvivalentní.  

 
12.6.2 Materiálem trubek, kompletačních dílů určených pro MRS, je plně uklidněná ocel, která odpovídá 

parametrům uvedeným v Tabulkách 2 a 3. 
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Tabulka 2 – Materiál pro PZ od 4-40 bar (VTL podskupiny A3 a B1) 
 

Značka oceli Norma 
Mez kluzu  

[MPa] 
Omezení 

[%] 
Uhlíkový 

ekvivalent 

L 245 MBE/NBE ČSN EN ISO 3183 245  

C ≤ 0,21 
P+S ≤ 0,03 

Cev ≤ 0,45 

12 022.1 ČSN 41 2022 255  

12 021.1 ČSN 41 2021 

235 St35.8 DIN 17 175 

P235GH ČSN EN 10216-2 

L 360 MBE/NBE ČSN EN ISO 3183 360  

11 503.1 ČSN 41 1503 
355 

11 523.1 ČSN 41 1523 

 
 

Tabulka 3 – Materiál pro PZ nad 40 bar (VTL podskupiny B2 a B3) 
 

Značka oceli Norma 
Mez kluzu 

[MPa] 
Omezení 

[%] 
Uhlíkový ekvivalent 

L 360 MBE/NBE ČSN EN ISO 3183 360 MPa 

C ≤ 0,21 
P+S ≤ 0,03 

Cev ≤ 0,45 

P 355 NL1 ČSN EN 10028 - 3 

355 MPa 11 503.1 ČSN 41 1503 

11 523.1 ČSN 41 1523 

L 415 MBE/NBE ČSN EN ISO 3183 415 MPa 

 
12.6.3 V případě použití jiných materiálu, které nejsou uvedeny v Tabulkách 2 a 3, je nutné výběr materiálu 

konzultovat se svařovacím technologem na ocel, případně se znalcem v oblasti navrhování a použití 
materiálů (viz 3.18).  

 
12.6.4 Pro potrubí platí ČSN EN 13480-1 až 5, ČSN EN 15001-1, ČSN EN 12007-1, 3, 4 a ČSN EN 1594.  
 
12.6.5 Závitové spoje mohou být použity pro potrubí do DN 50 v případě, že bude použit závit vhodný pro 

plynová zařízení (např. ČSN ISO 7-1, ČSN EN ISO 228-1).  
 
12.7 Přístrojová a impulsní potrubí 
 

12.7.1 Měřicí zařízení pro získání měřené hodnoty (např. tlaku) jsou na měřicí řadu připojena prostřednictvím 
přístrojového potrubí. Regulační zařízení (regulátor průtoku) jsou na měřicí řadu připojena prostřed-
nictvím impulsního potrubí.  

 
 Potrubí má být z důvodu provozní bezpečnosti viditelné. Potrubí musí být dimenzováno na nejvyšší 

tlak (prokazuje se výpočtem), který se může vyskytnout při provozu a zkouškách měřicí řady. 
Umísťuje se ve spádu směrem k měřicímu místu a vede se, pokud možno, po povrchu potrubí tak, aby 
nebránilo bezpečnému provádění údržby. Potrubí musí být dostatečně upevněno. Použitý materiál 
potrubí, šroubení a tvarovek musí splňovat požadavky uvedené v kapitole 3, musí být odolný proti 
korozi nebo povrch potrubí musí být opatřen protikorozní ochranou. K dodávce potrubí přikládá 
dodavatel materiálový atest. 

  
12.7.2  Každé měřicí zařízení, respektive regulační zařízení (regulátor průtoku), musí být vždy spojeno 

vlastním přístrojovým, resp. impulsním potrubím. Na impulsním potrubí se zpravidla neinstaluje žádná 
uzavírací armatura. Pokud je na impulsním potrubí instalována uzavírací armatura, musí být zaplom-
bována v otevřeném stavu, popřípadě jiným způsobem zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

  

12.7.3 Přístrojová a impulsní potrubí mají být napojena v místech, kde proudící plyn již nevytváří turbulence. 

Připojovací rozměry (vzdálenosti) pro připojení přístrojového a impulsního potrubí stanoví výrobce 

zařízení (např. regulátoru). 
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12.7.4 Při montáži přístrojových a impulsních potrubí se postupuje podle návodu výrobce zařízení. 

Přístrojová a impulsní potrubí se připojují šroubením přes návarek opatřený závitem (nejmenší 

připojovací závit G 1/4"), který je přivařen k horní části vstupního nebo výstupního potrubí regulátoru 

(viz Obrázek 5). V případě většího počtu měřicích míst lze jednotlivá přístrojová a impulsní potrubí 

napojovat přes návarky nebo použít vícecestný nástavec.  

 
  

 
 

Legenda: a – návarek; b – připojovací šroubení; c – impulsní potrubí; d – otvor do potrubí (hrany 
otvoru srazit). 

 
Obrázek 5 – Připojení impulsního potrubí přes návarek 

  
12.7.5 Přístrojové potrubí spojující měřicí zařízení tlaku s měřicí řadou se opatří uzávěrem na začátku potrubí 

na straně měřicího místa. Pokud je potrubí delší než 5 m nebo je potrubí rozvětvené nebo se měřicí 
zařízení nachází v místnosti obsluhy, osazuje se na potrubí další uzávěr před měřicím zařízením. Pro 
připojení dvou měřicích zařízení na jedno měřicí místo lze měřicí potrubí připojit prostřednictvím 
třícestného ventilu. Potrubí pro měřicí zařízení nesmí být napojeno přímo na impulsní potrubí 
(regulátor průtoku). 

 
 
13 MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ 
 
13.1 Pro měření tlaku a teploty musí být strojní zařízení MRS vybaveno nejméně těmito přístroji: 

a) přístroje ukazovací: 
– tlakoměr provozního tlaku; 
– teploměr na zařízení pro měření průtoku plynu. 
Před tlakoměry provozního tlaku se doporučuje osadit třícestný uzávěr pro připojení nezávislého 
zdroje tlaku, používaného pro osazení porovnávacího měřidla tlaku.  

b) přístroje pro záznam: 
– tlakoměr provozního tlaku; 
– teploměr na zařízení pro měření průtoku plynu.  

 
13.2 Přístroj pro záznam teploty na měřicím zařízení průtoku plynu není nutné instalovat, je-li množství 

plynu měřeno plynoměrem s přepočítačem na vztažné podmínky nebo je mezi dodavatelem a odběra-
telem smluvně dohodnut přepočtový koeficient na teplotu plynu. 

  
13.3 V případě dálkového přenosu dat uvedených v 13.1 b) nemusí se v MRS instalovat přístroje pro 

záznam teploty a tlaku.  
 
13.4 Neobsazená měřicí místa musí být uzavřena zátkou/víčkem. 
 
13.5 Technické požadavky na kvalitu a způsob záznamu podle 13.1 b) jsou plně v kompetenci provozo-

vatele MRS. Výrobce nebo oprávněný projektant stanoví ve smyslu ČSN EN 60079-10-1 způsob 
instalace elektronického záznamového zařízení (např. záznamníku s dálkovým přenosem dat) v MRS. 
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13.6 Měřidla použitá v obchodních vztazích musí být ověřována ve lhůtách stanovených vyhláškou 

č. 345/2002 Sb. Jednotnost a správnost měřidel a měření musí být prokázána (např. úředními znač-
kami) podle vyhlášky č. 262/2000 Sb. Měřidla musí být instalována tak, že je lze za provozu vyměnit 
nebo nahradit propojovacím kusem. Nelze-li uvedenou podmínku zajistit, musí být kolem měřidla 
proveden obtok. 

  
13.7 Lhůta kalibrace (podle typu a požadované přesnosti) je dána vnitřním řádem provozovatele MRS 

a podle použití přístrojů nebo podle doporučení výrobce. 
  
 
14 SVAŘOVÁNÍ 
 
14.1 Ocelové trubky musí být svařovány ve shodě s ČSN EN 12732+A1. 
 
14.2 Všechny svary na strojním zařízení MRS musí být provedeny svářečem kvalifikovaným podle ČSN EN 

ISO 9606-1 pro příslušný druh materiálu. Při svařování musí být respektovány další technické normy. 
Kritéria přípustnosti vad svarů jsou uvedena v ČSN EN 12732+A1. 

 

14.3 Pro svařování, kontrolu a vyhodnocování svarů platí ČSN EN 12732+A1. Rozsah nedestruktivních 
kontrol určuje tabulka 4 v ČSN EN 12732+A1. Pro potrubí nad 40 bar je vyžadována 100% kontrola 
radiografickou nebo ultrazvukovou zkouškou na obvodových svarech. Vyhodnocení svarů se provádí 
podle přílohy G v ČSN EN 12732+A1. Pro potrubí do 40 bar se požaduje stupeň kvality B podle ČSN 
EN ISO 5817 s výjimkami platícími pro kategorii D podle tabulky G1 uvedené v ČSN EN 12732+A1, 
pro potrubí nad 40 bar se požaduje stupeň kvality B podle ČSN EN ISO 5817. 

 
14.4 Na svařované části potrubí lze použít takový základní materiál, který je vhodný ke svařování ve smy-

slu ČSN 05 1309 a ČSN 05 1311. Svařování se musí provádět podle písemných výrobních (svařo-
vacích) plánů (WKF) a specifikací postupů svařování WPS schválených protokoly WPQR (WPAR) 
podle ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609-1 a ČSN EN ISO 15614-1.  

 
14.5 Přídavný materiál pro svařování se volí, při zvážení všech požadavků na jeho specifické vlastnosti, 

podle materiálových listů základního materiálu, případně musí být certifikován jako vyhovující podle 
jiných normativních dokumentů (např. pro obloukové svařování ČSN EN 12732+A1). Přídavný 
materiál musí být klasifikován pro svařování tlakových zařízení a opatřen dokumentem kontroly s nor-
malizačním označením nejméně 3.1 podle ČSN EN 10204. Použití přídavného materiálu, vyrobeného 
podle zahraničních norem, se řídí podmínkami pro základní materiál stanovenými ve 3.20. 

 
 
15 ZKOUŠENÍ  
 
15.1 Obecně 
 
15.1.1 Před uvedením MRS do provozu se prokazuje její bezpečnost a spolehlivost zařízení zkouškami 

a revizemi
9),16)

, s přihlédnutím k projektové dokumentaci. Při tlakových zkouškách se respektují 
ČSN EN 1594, případně ČSN EN 12327. 

 
15.1.2 Revize elektrických zařízení MRS se provádí v souladu s platnými technickými normami, zejména 

ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2 a ČSN EN 60079-17 ed. 4. 
 
15.1.3 Zařízení MRS se uvede do provozu, jsou-li provedeny níže uvedené po sobě jdoucí činnosti:  

a) po výstavbě zařízení se provedou zkoušky pevnosti a těsnosti, nebo se obě zkoušky provedou 
současně (tzv. kombinovaná zkouška); 

b) na základě úspěšně vykonaných zkoušek podle předchozího bodu vyhotoví revizní technik 
s příslušným osvědčením výchozí revizní zprávu. Podkladem pro revizi plynového zařízení musí 
být revize elektro uzemnění a vodivé pospojení, je-li v objektu rozvod elektrické energie; 

c) zařízení MRS se napustí plynem; 
d) na zařízení se provede kontrola těsnosti rozebíratelných spojů (zajistí provozovatel zařízení, 

nejedná se o zkoušky těsnosti);  
e) provozovatel zařízení uvede MRS do provozu.  

 
 

                                                           
16)

 
Zákon č.174/1968 Sb., vyhláška č. 21/1979 Sb.
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15.2 Zkoušky MRS 
 
15.2.1 Zkouška pevnosti  
 
15.2.1.1 Všechny tlakově namáhané součásti zařízení MRS musí být podrobeny zkoušce pevnosti. Tato 

zkouška může být provedena samostatně u jednotlivých součástí (dílů) ještě před jejich montáží 
do strojního zařízení MRS. Zkušební postupy musí být stanoveny podle ČSN EN 12327. 

 
15.2.1.2 Zkušební tlak při zkoušce pevnosti nebo při kombinované zkoušce, kterou se ověřuje mechanická 

pevnost a těsnost, musí být o 15% vyšší než MIPd. Hodnoty MIPd se stanovují podle Tabulky 1 
TPG 605 02, které platí za předpokladu, že MOPd = DPd. 

 
15.2.1.3 Pro strojní zařízení (nebo jeho část) s MOP nad 16 bar musí být zkouška pevnosti provedena 

ve shodě s ČSN EN 1594 nebo ČSN EN 12327.  
 
15.2.1.4 Pro strojní zařízení (nebo jeho část) s MOP do 16 bar včetně musí být zkouška pevnosti provedena 

ve shodě se zkouškou pro potrubí podle ČSN EN 12007-1 nebo TPG 702 04. 
 
15.2.1.5 Pokud je zkouška pevnosti úspěšná, musí být součásti strojního zařízení, které byly před zkouškou 

odstraněny (např. plynoměr), znovu instalovány.  
 
15.2.2 Zkouška těsnosti 
 
15.2.2.1 Pokud strojní zařízení MRS nebylo podrobeno kombinované zkoušce, musí se po zkoušce pevnosti 

podrobit zkoušce těsnosti vhodným tlakem, který může být nižší než MIPd. Zkouška těsnosti se 
provádí také vždy, kdy je strojní zařízení po zkoušce kombinované přemístěno (např. z výrobního 
závodu na místo instalace). 

 
15.2.2.2 Zkušebním médiem je vzduch, inertní plyn nebo zemní plyn. Spoje se kontrolují pěnotvorným 

prostředkem, zařízení pod přetlakem plynu také vhodným detekčním přístrojem. 
  
15.2.2.3 Podmínkou úspěšného provedení zkoušky těsnosti je stav, kdy zařízení a spoje nevykazují netěsnosti.  
  
15.2.2.4 Všechny spoje na strojním zařízení MRS musí být snadno přístupné. 
 
15.2.2.5 Vpuštění plynu do strojního zařízení MRS zajistí zhotovitel montáže strojního zařízení nebo 

provozovatel. Po vpuštění plynu je nutné provést kontrolu těsnosti všech rozebíratelných spojů 
detektorem nebo pěnotvorným prostředkem za provozního tlaku (TPG 913 01, TPG 943 01). 
O výsledku odvzdušnění a vpuštění plynu se sepíše zápis. 

 
15.2.2.6 Zkoušky provádí odborně způsobilá osoba

7)
. 

 
  
16 PŘEVZETÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU 
 
16.1 Převzetí nově budované nebo rekonstruované MRS od zhotovitele lze provést až po vykonání všech 

zkoušek a nezbytných revizí, za účasti zástupce stavebníka, zhotovitele a provozovatele. O převzetí 
se vyhotoví zápis. 

 
16.2 Současně s převzetím stavby musí zhotovitel MRS předat s kompletním zařízením pro kolaudační 

řízení nejméně tuto technickou dokumentaci: 
a) projektová dokumentace strojní, elektro a stavební části zařízení (skutečného provedení); 
b) stavební povolení a doklady o stavebním řízení; 
c) doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál 

apod.) podle zvláštních předpisů
10)

, certifikáty, atesty a osvědčení; 
d) doklady o zkouškách MRS, včetně příslušenství (protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti nebo 

kombinované zkoušce, Odborné a závazné stanovisko TIČR); 
e) zprávy o výchozích revizích elektrického a plynového zařízení, případně zdvihacího a tlakového 

zařízení, pasporty tlakových nádob; 
f) geodetické zaměření stavební části, včetně oplocení, uzávěrů, elektrické přípojky, izolačních 

spojek; 
g) místopis polohy vnějších armatur; 
h) schéma skutečného provedení strojního zařízení; 
i) schéma zapojení elektrických částí; 
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j) záznamy o změnách provedených na strojním zařízení a příslušenství; 
k) zápis o vpuštění plynu; 
l)  předpisy pro bezpečný provoz a údržbu jednotlivých zařízení celé stanice podle ČSN 38 6405, 

pro plynárenská zařízení podle TPG 905 01 část VIII; 
m) dokumentace skutečného provedení stavby vč. požárně bezpečnostního řešení podle požadavků 

vyhlášky č. 23/2008 a vyhlášky č. 246/2001 Sb.  
  
 Provozovatel MRS může na základě dohody se zhotovitelem tyto výše uvedené požadavky 

na technickou dokumentaci rozšířit o další dokumenty a požadavky. 
 
16.3 MRS lze užívat pouze v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.  
 
 
17 PROVOZ A ÚDRŽBA 
 
17.1 Obecně  
 
17.1.1 Při provozu MRS musí být respektovány požadavky vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., vyhláška 

č. 85/1978 Sb., vyhlášky č. 21/1979 Sb., vyhlášky č. 392/2003 Sb. a pro plynárenská zařízení 
požadavky TPG 905 01 (zejména část VIII). 

 
17.1.2 Provozovatelé MRS, které nejsou plynárenským zařízením, jsou povinni k zajištění bezpečného a spo-

lehlivého provozu: 
a) ustanovit pracovníky odpovědné za provoz a technický stav MRS; 
b) pro provádění kontrol zajistit odborně způsobilou osobu a pověřenou osobu;  
c) zajistit provádění provozních (pravidelných) revizí, údržby a oprav; vzor formuláře pro záznam 

o provedené provozní kontrole, údržbě a opravě strojního zařízení MRS je uveden v Příloze 4; 
d) vést technickou dokumentaci odpovídající skutečnému stavu MRS podle 16.2; 
e) vést provozní dokumentaci v rozsahu minimálně: 

ea) zprávy o provedených výchozích revizích vyhrazených technických zařízení; 
eb) zprávy o provedených provozních (pravidelných) revizích vyhrazených technických zařízení; 
ec) záznamy o provedených činnostech v měřicích stanicích (viz Příloha 4) a provozní deník 

v souladu s příslušnými předpisy
7),8)

; 
ed) místní provozní řád zpracovaný ve smyslu ČSN 38 6405;  
ee) návody výrobce.  

 
17.1.3 Provozní dokumentace musí být archivována podle druhu dokladu: 

a) po dobu životnosti zařízení doklady uvedené v 17.1.2 písm. ea) a ee);   
b) po dobu 10 let doklady uvedené v 17.1.2 pod písm. eb) a ec); 
c) po dobu jejich platnosti doklady uvedené v 17.1.2 pod písm. ed). 

 
 Není-li na dokladu uvedena doba platnosti, považuje se za ni období do vystavení nového dokladu 

stejného druhu v řádném termínu. 
 
17.1.4 Dokumentace uložená v MRS musí obsahovat minimálně: 

a) místní provozní řád; 
b)  místopis polohy vnějších armatur; 
c) schéma strojního zařízení; 
d) provozní deník, do kterého se zapisují údaje o vstupu osob (datum, hodina příchodu a odchodu) 

a jejich činnostech v MRS; 
e) hodnoty provozních tlaků; 
f) údaje o hodnotách regulačních a zabezpečovacích armatur; 
g) čísla tísňového volání; 
h) zásady pro první pomoci (např. symboly); 
i) stručnou charakteristiku plynu.  
 

17.1.5 Provozovatelé MRS, které nejsou plynárenským zařízením, jsou povinni zajistit provádění činností ve 
stanovených lhůtách a rozsazích podle místního provozního řádu zpracovaného ve smyslu 
ČSN 38 6405. Kontrola zařízení se musí provést minimálně jednou za rok.  

 
17.1.6 Provoz MRS, které jsou plynárenským zařízením, se řídí ustanoveními Části VIII TPG 905 01. 
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17.1.7 Údržba a opravy se provádějí na podkladě zjištění závad při dohledu (podle 17.1.6), provozních 

kontrolách a revizích s přihlédnutím k návodům výrobců zařízení. 
 
17.2 Provozně odstavené zařízení  
 
17.2.1 Provozně odstavené zařízení je zařízení vyřazené z provozu z provozních důvodů, kdy v plynovém 

zařízení zůstává přetlak plynu, avšak zařízení není možné bez provedení obsluhy zařízení uvést do 
provozu. 

 
 Poznámka: Provozně odstaveným zařízením se rozumí uzavření hlavních uzávěrů na vstupním a pří-

padně i na výstupním potrubí zařízení, uzávěrů na plynovodu apod. Rozsah činností prováděných při 
inspekcích odpovídá provozovanému zařízení. Způsob provozování, včetně stanovených lhůt prová-
děných inspekcí, je nutné uvést v místním provozním řádu zařízení.  

 
17.2.2 V případě havárie se, kromě uzavření hlavních uzávěrů na vstupu a případně i na výstupním potrubí 

zařízení, provede i vypnutí přívodu elektrického proudu.  
 
17.2.3 Rozsah činností prováděných při dohledu a provozní kontrole odpovídá provozovanému zařízení. 

Způsob provozování, včetně stanovených lhůt dohledu a provozních kontrol, je nutné uvést v místním 
provozním řádu zařízení. 

 
17.3 Dočasně odstavené zařízení 
 
17.3.1 Dočasně odstavené zařízení je zařízení vyřazené z provozu při opravách, rekonstrukcích nebo jiných 

podobných provozních podmínkách, kdy je zařízení odtlakováno nebo je zařízení odtlakováno 
a odplyněno a jsou případně instalovány záslepky vstupních a výstupních připojovacích přírub 
strojního zařízení nebo hlavních uzávěrů plynu MRS. Zařízení není možné uvést do provozu bez opě-
tovného natlakování zařízení nebo odvzdušnění a natlakování, provedení zkoušek těsnosti, případně 
pevnosti nebo funkčních zkoušek. 

 
 Poznámka: Odstavení zařízení z provozu se provede uzavřením uzávěrů na plynovodu, hlavních 

uzávěrů na vstupním a případně i na výstupním potrubí, případně montáží záslepek na přírubových 
spojích uzavíracích armatur na vstupu a výstupu MRS a odplyněním nebo odtlakováním celého 
strojního zařízení podle pracovních postupů, případně podle ČSN 38 6405. Na odstaveném zařízení 
z provozu (dočasně odstaveném zařízení) po dobu delší než 6 měsíců se musí provést provozní 
revize (vyhláška č. 85/1978 Sb.). 

 
17.3.2 Na zařízení dočasně odstaveném z provozu není potřebné měřit stav ovzduší. Způsob provozování 

včetně stanovených lhůt dohledu je nutné uvést v místním provozním řádu zařízení.  
  
 
18 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ 
 
18.1 Práce v MRS se s ohledem na druh práce provádí v souladu se zákoníkem práce a TPG 925 01, 

u plynárenských zařízení také podle Části II TPG 905 01. 
 
18.2 Zařazení prostorů MRS do zón: 

– vnitřní prostor MRS, umístěné ve stavebním objektu (zděná nebo betonová budova, skříň apod.), 
se zařazuje do Zóny 2; 

– prostor kolem všech rozebíratelných spojů do vzdálenosti 0,5 m od strojní části MRS, umístěné 
ve volném prostoru a pod přístřeškem, se zařazuje do Zóny 2; 

– prostory ukončení odfuků, odtlakovacích a odplyňovacích potrubí do vzdálenosti 0,5 m, je-li na 
potrubí mezi natlakovanou a beztlakou částí instalována pouze jedna armatura, jsou zařazeny do 
Zóny 2.  

 
Provozovatel může klasifikovat prostory odlišně od předchozího ustanovení v souladu s nařízením 
vlády č. 406/2004 Sb., když zajistí vypracování písemné dokumentace o ochraně před výbuchem, 
klasifikuje prostory s prostředím nebezpečí výbuchu (Zóna 0, Zóna 1, Zóna 2) a bez nebezpečí 
výbuchu a přijme technická a/nebo organizační opatření, která pravidelně vyhodnocuje, případně další 
nezbytná opatření.  

 
18.3 Zajištění a požární bezpečnost MRS musí být v souladu s kapitolou 6 Část VIII TPG 905 01. 
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18.4 Odstranění poruch a závad bránících bezpečnému provozu MRS, resp. zajištění jejich odstranění, 

se musí provádět neprodleně po jejich zjištění.  
 
18.5 Před započetím prací na strojním zařízení MRS se musí pracovníci provádějící práce na tomto 

zařízení přesvědčit o ovladatelnosti hlavních uzávěrů plynu MRS. 
 
18.6 Spoje zařízení MRS musí být těsné. Koncová místa zařízení, jako jsou závitová šroubení nebo příruby 

uzávěrů (např. šroubení manometrových ventilů), musí být plynotěsně ukončena zátkou, víčkem nebo 
přírubou proti úniku plynu ze zařízení. Koncentrace plynu v ovzduší MRS se kontroluje detektorem. 
Koncentrace plynu v ovzduší strojovny nesmí během pracovních činností překročit stanovené limity 
dolní meze výbušnosti zemního plynu podle druhu prováděných prací podle TPG 925 01. V ostatních 
prostorách MRS by neměla být koncentrace plynu zjištěna vůbec. 

 
18.7 Před zahájením svařovacích prací v MRS v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být písemně 

zpracován postup práce s uvedením bezpečnostních opatření, např. podle vyhlášky č. 87/2000 Sb. 
a vydán příkaz „V“ podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.  

 
18.8 Po ukončení údržbářských prací v MRS musí být provedena kontrola všech částí MRS. Zkontroluje 

se chod zařízení, výstupní tlak, funkce měřicích přístrojů, osvětlení a větrání stanice. Překontroluje 
se těsnost strojního zařízení a při odchodu zajištění objektu proti vstupu nepovolaných osob. V MRS 
nesmějí po skončení prací zůstat předměty, které nesouvisí s provozem zařízení. 

 
 
19 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 Činnosti a zařízení provedené podle technických pravidel odpovídají stavu vědeckých a technických 

poznatků. Odchýlení se od těchto pravidel při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti 
a spolehlivosti, které je deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní 
odpovědnost s vědomím skutečnosti, že splnění bezpečnosti a spolehlivosti musí prokázat.  

 
 
20 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
 
20.1  České technické normy 

 
ČSN EN 45020 Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník  
(01 0101) 
ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně   
(01 1300) 
ČSN EN ISO 228-1 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a 
(01 4033) označování  
ČSN ISO 7-1 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. – Část 1: Rozměry, tolerance  
(01 4034) a označování 
ČSN EN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím  
(01 5011) filmu a rentgenového nebo gama záření – Základní pravidla  
ČSN EN ISO 898-1  Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 1: 
(02 1005) Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč   
ČSN EN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných  
(03 8221)  výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Stupně zarezavění 

a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po 
úplném odstranění předchozích povlaků 

ČSN EN ISO 5817 Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným 
(05 0110) svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů 

kvality 
ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná 
(05 0311) pravidla 
ČSN EN ISO 15609-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení  
(05 0312)  postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování 
ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu 
(05 0313) svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové 

svařování niklu a slitin niklu 
ČSN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší 
(05 0331) požadavky na jakost 
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ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 
ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů 
ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli 
(05 0711) 
ČSN EN ISO 17640  Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení  
(05 1171) a hodnocení 
ČSN EN ISO 11666 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Stupně přípustnosti 
(05 1172)  
ČSN EN ISO 23279 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace 
(05 1173)  diskontinuit ve svarech 
ČSN EN ISO 23277 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení kapilární metodou – Stupně přípustnosti 
(05 1176)   
ČSN EN ISO 10675-1  Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení –  
(05 1178) Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny 
ČSN EN ISO 17637 Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů 
(05 1180) 
ČSN EN ISO 17638 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení magnetickou metodou práškovou 
(05 1182) 
ČSN 05 1309 Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia 
ČSN 05 1311 Zváranie. Zvariteľnosť ocelí na oblúkové zváranie. Skúšanie a hodnotenie 
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 
ČSN EN ISO 6708 Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN  
(13 0015) 
ČSN EN 13480-1  Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně 
(13 0020) 
ČSN EN 13480-2 Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály 
(13 0020):  
ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet 
(13 0020) 
ČSN EN 13480-4 Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž 
(13 0020) 
ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí – Část 5 : Kontrola a zkoušení 
(13 0020) 
ČSN EN 13480-6 Kovová průmyslová potrubí – Část 6 : Doplňkové požadavky na potrubí uložené 
(13 0020) v zemi 
ČSN 13 3060-1 Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení 
ČSN 13 3060-2 Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur 
ČSN 13 3060-3 Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, 

montáž a opravy 
ČSN 13 3060-4 Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur 
ČSN 13 4309-2 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky 
ČSN EN ISO 4126-1  Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily 
(13 4310) 
ČSN EN 837-1 Měřidla tlaku – Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí – Rozměry, metrologie,  
(25 7012) požadavky a zkoušení 
ČSN EN 837-2  Měřidla tlaku – Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů 
(25 7012) 
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Všeobecné předpisy  
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 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN IEC 60079-0 ed.5 Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky 
(33 2320) 
ČSN EN 60079-10-1 ed.2 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné  
(33 2320)  plynné atmosféry 
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ČSN EN 60079-14 ed.4 Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací 
(33 2320)  
ČSN EN 60079-17 ed.4  Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací 
(33 2320) 
ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny 
(33 2320) 
ČSN EN 62305-1 ed. 2  Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy.  
(34 1390) 
ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika.  
(34 1390) 
ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života.  
(34 1390)  
ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.  
(34 1390) 
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 
ČSN EN 1594 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad  
(38 6410)  16 bar – Funkční požadavky 
ČSN EN 12732+A1 Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční  
(38 6412) požadavky  
ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 
(38 6413)  do 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky 
ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 
(38 6413) do 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší 

provozní tlak do 10 bar včetně) 
ČSN EN 12007-3 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem  
(38 6413) do 16 bar včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel 
ČSN EN 12007-4 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 
(38 6413) do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 
ČSN EN 12327 Zařízení pro zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do 
(38 6414) provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky 
ČSN EN 12186  Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu 
(38 6417) – Funkční požadavky 
ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro 
(38 6420) průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro 

průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro 
projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení 

ČSN EN 1776 Zařízení pro zásobování plynem – Systém měření plynu – Funkční požadavky  
(38 6435) 
ČSN EN 1775 ed.2 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar  
(38 6441) – Provozní požadavky 
ČSN 41 1503 Ocel 11 503 
ČSN 41 1523 Ocel 11 523 
ČSN 41 2021 Ocel 12 021 
ČSN 41 2022 Ocel 12 022 
ČSN EN ISO 3183 Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy 
(42 1907) 
ČSN EN 10204 Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly  
(42 0009) 
ČSN EN 10216-2 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: 
(420261)  Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při 

zvýšených teplotách 
ČSN EN 10028-3 Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, 
(42 0937) normalizačně žíhané 
ČSN 69 0010 (soubor) Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla 
ČSN EN 13445-3 Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet  
(69 5245) 
ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
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ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace  
(73 0860)  podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot 
 
20.2 Technická pravidla a technická doporučení 

 

TPG 201 01 Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu 
TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení 
TPG 700 24 Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství  
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně  
TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství 
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních 

přípojkách 
TPG 918 01 Odorizace zemního plynu 
TDG 919 01 Revizní kniha plynového 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 23 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi 

TPG 925 01 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu 

TPG 927 01 Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způso-
bilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení  

TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz 
TPG 943 01 Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu 
TPG 959 01 Zařízení pro filtraci plynu 
 
20.3 Právní předpisy 
 
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečnosti 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 
19/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
21/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
505/1990 Sb. Zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů  
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 
87/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách  
262/2000 Sb. Vyhláška, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších 

předpisů 
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 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 
246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů  
345/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení 

typu, ve znění pozdějších předpisů 
392/2003 Sb. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická 

zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění pozdějších předpisů 

406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu 

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 
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501/2006 Sb.  Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů  
503/2006 Sb.  Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

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

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

108/2011 Sb. Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, 
neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neopráv-
něné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů 

272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů 

89/2012 Sb.  Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
116/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití 

v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při 

jejich dodávání na trh  
118/2016 Sb.  Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých 

mezích napětí při jejich dodávání na trh 
219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 
 
20.4  Zahraniční předpisy 
 
DIN 17 175 Nahtlose Rohre aus warmfesten Stählen; Technische Lieferbedingungen 
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SCHEMA HLAVNÍCH MONTÁŽNÍCH ČÁSTÍ MĚŘICÍ STANICE 
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VZOR 
 

OSVĚDČENÍ 
o strojním zařízení měřicí stanice 

 
Název, typ: 
 
Výrobní číslo: 
 
Pracovní medium: 
 
Nejvyšší pracovní tlak: 
 
 

Název Typ DN/PN K Výrobní čísla 

Uzávěry VTL         

  STL         

  NTL         

Filtry          

          

          

Bezpečnostní uzávěr          

Regulátor průtoku/tlaku          

Kontrolní pojistný ventil          

Plynoměr          

Záznamové zařízení          

Tlakoměr          
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POTRUBÍ 
 

Dimenze Délka Materiál Poznámka 

        

        

        

 
 

ZÁZNAM O SVARECH 
 

Jméno svářeče:     Kvalifikace: 

Číslo průkazu: 

Způsob svařování:     Přídavný materiál: 

Datum svařování: 

    
 
 

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE MĚŘICÍ STANICE 
 

Měřicí stanice byla postavena podle projektu upraveného podle skutečností a její strojní zařízení 
odpovídá ustanovení části 11 TPG 934 02. 
 
 
 
 
Přílohy: 
Zpráva o revizi vyhrazeného technického zařízení 
Protokol o provedené zkoušce pevnosti (jednotlivých stupňů) 
Protokol o provedené zkoušce těsnosti (jednotlivých stupňů) 
Protokol o provedené kombinované zkoušce 
Záznam o kontrole svarových spojů 
 
 
 
Poznámky: 
 

 
 
 
 
Datum: ……………..    ………………………………………. 
         Razítko, jméno, podpis: 
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VZOR 

 
ZÁZNAM O PROVOZNÍ KONTROLE, ÚDRŽBĚ, OPRAVĚ MĚŘICÍ 

STANICE 
 

Region: …………………………………………… Název  MRS: ………………………. 

Datum: ………………… Čas  od: …..……… do: ………........ 

Složení údržbářské čety: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Nastavení regulačních a zabezpečovacích armatur 

 

Vstupní tlak    

 MPa            

 kPa 

                        

                       

                        

                       

          
 

Těsnost strojního zařízení (kontrola, výměna těsnění): 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Dotažení ucpávek, výměna:……………………………………………………………………………………… 

Kontrola, oprava, příp. výměna armatur: ………………………………………………………………………. 

Filtrační zařízení: …………………………………………………………………………………………………. 

Funkce regulátorů: ……………………………………………….………………………………………………. 

Seřízení zabezpečovacích armatur: ……………………………………………………………………………. 

Elektrické osvětlení: ……………………………………………………………………………………………… 

Temperace objektu: ………………………………………………………………………………………………. 

Větrání: …………….……………………………………………………………………………………………… 

Stavební část, příjezdová cesta, údržba, oprava: 
……………………………………………………….……………………………………………….……………. 

Očištění strojního zařízení: …….…………………………….………………………………………………..... 

Namazání pohyblivých částí armatur: …………………………………………………………………………. 

Kontrola měřicích, regulačních a přenosných zařízení, oprava, výměna: 
…………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Stav a přístupnost vstupních a výstupních uzávěrů: …………….…………………………………………… 

Nátěry: .……………………………………………………………………………………………………………. 

Pozn.: ……………………………………………………………………………………………………………... 

………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..         ……………………………………………………….. 
              vedoucí údržbářské čety                                                vedoucí provozu měřicí stanice, podpis 
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