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Tato technická pravidla stanovují základní požadavky pro navrhování, výrobu, zkoušky a kontroly filtračních 
zařízení (filtrů a separátorů) a definují parametry charakterizující jejich funkční vlastnosti, které jsou rozhodující 
pro posouzení a výběr filtračního zařízení s ohledem na provozní parametry a charakter znečištění plynu. 
 
 
NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ  
 
Tato technická pravidla nahrazují TPG 959 01 schválená 30. 4. 2008.  
 
Změny proti předchozím TPG  
 
Při revizi technických pravidel bylo reagováno na změny obecně závazných předpisů a norem, rovněž byly 
zapracovány poznatky z praxe a požadavky odpovídající současnému stavu techniky. 
  
Do technických pravidel byly doplněny technické požadavky na konstrukční řešení včetně vybavení filtračních 
zařízení pro regulační stanice plynu, informace o nových filtračních materiálech a specifikace parametrů filtrů.  
Nově byly zavedeny pojmy separátor a separace, které jsou používány vedle pojmů filtr a filtrace. Dále byla 
rozšířena kapitola 6, týkající se rozsahu zkoušek a kontrol filtračních zařízení zemního plynu. 
 
Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou 
problematikou. 
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Tato pravidla platí od  
 
 
 
 

Český plynárenský svaz  
vedený u městského soudu v Praze 

pod spisovou značkou L 1250 
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TPG  Zařízení pro filtraci plynu G 959 01 

 
 
1 ROZSAH PLATNOSTI 
 
1.1 Tato technická pravidla (dále jen „pravidla“) stanovují technické požadavky na zařízení pro filtraci 

zemního plynu (dále jen „plyn“), tj. filtry a separátory (dále také „filtrační zařízení“), používané 
k odloučení nečistot z plynu před jeho vstupem do regulačních, měřicích nebo jiných zařízení. 
 

1.2 Filtrační zařízení jsou tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 219/2016 Sb.
1)

 
 

1.3 Filtrační zařízení nejsou vyhrazenými tlakovými zařízeními ve smyslu zvláštních předpisů
2)

. 
 
 
2 NÁZVOSLOVÍ 
 
2.1 Filtr – zařízení k odloučení pevných částic (suchý filtr) nebo pevných a kapalných nebo kapalných 

částic (mokrý filtr) z plynu na porézních materiálech, vložených do cesty proudícího média.  
 
2.2  Charakteristika filtru – grafické nebo numerické vyjádření závislosti tlakové ztráty filtru na průtoku 

a tlaku plynu; charakteristika filtru je udávána pro čistou (nezanesenou) filtrační vložku. 
 
2.3 Nejvyšší dovolený tlak PS – nejvyšší tlak v barech, pro který je zařízení navrženo, udaný výrobcem. 
 
2.4 Odlučivost – schopnost zachycení nečistot filtračním zařízením; vyjadřuje se v procentech množství 

zachycených nečistot s definovanou velikostí částic v rozměrech µm při maximální nebo stanovené 
rychlosti proudění plynu filtračním materiálem nebo vestavbou (případně poměrem ß, viz 4.3.7). 

 
2.5 Přípustná tlaková ztráta – maximální rozdíl tlaků měřený podle 2.7, jehož překročení může způsobit 

poškození filtračních materiálů, vestavby a jejich nosných nebo krycích prvků. 
  
2.6 Separátor – zařízení s vnitřní vestavbou k odloučení pevných a/nebo kapalných částic z plynu na 

principu gravitace, prudkého snížení rychlosti plynu, odstředivé nebo setrvačné síly bez použití 
porézního materiálu, vloženého do cesty proudícího plynu. 

 
Poznámka: K označení separátoru pro odloučení pevných a/nebo kapalných částic z plynu se používá 
také pojem odlučovač – suchý, resp. mokrý odlučovač. 
 

2.7  Tlaková ztráta – rozdíl tlaků měřených v průtočných průřezech před a za filtračními materiály nebo 
vnitřní vestavbou separátorů (obvykle se měří jako rozdíl tlaků na vstupním a výstupním hrdle 
filtračního zařízení). 

 

2.8  Výkon filtračního zařízení Qs – je vyjádřen maximálním objemem protékajícího plynu za jednotku 

času. Udává se jedním z těchto způsobů: 
– jako provozní průtok plynu v m

3
/h při daném tlaku a teplotě, tj. pokud není uvedeno jinak, při 

maximálním provozním tlaku a maximální provozní teplotě deklarovaných výrobcem; 
– jako průtok plynu v m

3
/h při deklarovaném tlaku a teplotě procházejícího plynu, přepočítaný na 

normální podmínky (tlak 1,01325 bar a teplota 0 °C). 
 
  
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

3)
, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí 

                                                           
1) Směrnice 2014/68/EU 
2) Vyhláška č. 18/1979 Sb. 
3) Schválení se oznamuje v  Informačním servisu GAS. 
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konzultací a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány 
a organizacemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení 
1.5 ČSN EN 45020. 

 
3.2 Filtrační zařízení jsou určena k instalaci v objektech, kde je ohrožena funkčnost a spolehlivost 

technického a/nebo měřicího zařízení vlivem nečistot (pevných nebo kapalných), obsažených v prou-
dícím plynu. 

 
3.3 Filtrační zařízení se umísťují podle projektové dokumentace s ohledem na vlastnosti plynu (vlhkost, 

teplota, množství a charakter nečistot apod.). 
 
3.4 Instalace filtračních zařízení se řídí ustanoveními příslušných technických předpisů

4)
. 

 
3.5 Filtrační zařízení se podle konstrukčního uspořádání rozlišují: 

a)  polohou podélné osy u válcových nádob (stojaté, ležaté); 
b)  uzavíráním tělesa pro čištění (rychlouzávěry, zaslepovací příruby, bajonetové uzávěry apod.); 
c)  směrem napojovacích hrdel k povrchu tělesa (radiální, tangeciální, axiální); 
d)  polohou umístění vstupního a výstupního hrdla (souosé, rovnoběžné, různoběžné, mimoběžné); 
e)  počtem těles (jednotělesové a vícetělesové). 
 

3.6 Filtry se podle konstrukčního uspořádání rozlišují:  
a)  použitými filtračními materiály (textilní, kovové, plastové, keramické, papírové apod.); 
b)  počtem stupňů filtrace (jednostupňové a vícestupňové); 
c)  počtem těles filtru (jednotělesové a vícetělesové); 
d) způsobem použití:  

 suché filtry pro zachycování pouze pevných nečistot; 

 mokré filtry pro zachycování pevných a/nebo kapalných nečistot. 
 

3.7 Funkčně lze filtry a separátory vzájemně spojovat např. pro zajištění separace hrubých nečistot 
s filtrací jemných nečistot (filtr + separátor), případně může být např. filtr spojen se zařízením určeným 
k jinému účelu použití (filtr + výměník). 

 
3.8 Vybavení filtru měřicím zařízením tlakové ztráty nebo separátoru měřením separovaného nebo 

odloučeného množství pevných nebo kapalných nečistot je stanoveno projektovou dokumentací, 
případně objednatelem, na základě technické závažnosti a významu zařízení navazujícího na filtry 
a/nebo separátory a požadavku na způsob a přesnost sledování.  

 
3.9 Je-li součástí filtračního zařízení elektrické zařízení (např. pro snímání tlakové ztráty filtru nebo výšky 

hladiny u mokrého filtru), musí být respektován vliv prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, resp. 
ČSN EN 60079-10-1 ed.2. 

 
3.10 Typ uzavírací armatury pro vypouštění odloučených nečistot určuje výrobce zařízení, případně může 

být předmětem dohody mezi provozovatelem a výrobcem. 
 
 
4 TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 
4.1 Obecně 
 
4.1.1 Používané materiály, komponenty a výrobní technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti 

a spolehlivosti. Splnění těchto požadavků musí být prokázáno
5)

. 
 
4.1.2 Filtrační zařízení musí splňovat podmínky provozu pro všechny požadované provozní stavy s výjimkou 

separátorů využívajících odstředivých a setrvačných sil a dále mokrých filtrů s koalescenční vložkou, 
kde je odlučivost závislá na průtoku plynu. 

 
 
 

                                                           
4) Např. ČSN EN 12186, ČSN 07 0703 
5) 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 případně též u nestanovených výrobků 
komplexní posouzení vhodnosti pro použití v plynárenství. 
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4.2 Výrobní zásady 
 
4.2.1  Konstrukční řešení filtračních zařízení je ponecháno na zkušenostech výrobce při respektování 

statických a dynamických účinků zatížení včetně garance technických parametrů. 
 
4.2.2 Filtr musí být minimálně vybaven níže uvedenými prvky pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného 

provozu a provádění údržby: 
– uzavíratelným otvorem, umožňujícím provedení kontroly a výměny filtrační vložky. Uzavíratelný 

otvor musí být opatřen automatickým nebo ručně ovládaným zařízením pro provedení kontroly, 
zda je ho možné bez rizika otevřít. Filtrační zařízení, vybavená rychlouzávěry tohoto otvoru, musí 
být opatřena zařízením, jež zabrání jeho otevření bez kontrolovaného odtlakování zařízení; 

– vývodem (návarkem) pro odpouštění odloučených nečistot s možností bezpečného uzavření 
např. zaslepovací přírubou, zátkou, uzávěrem se zaslepovací přírubou; 

– vývodem (návarkem) pro možnost připojení měřidla tlaku pro měření okamžitého tlaku v tělese 
filtru; 

– vývodem (návarkem) pro možnost připojení uzávěru pro odtlakování tělesa filtru.  
 

Separátor musí být minimálně vybaven níže uvedenými prvky pro zabezpečení spolehlivého a bez-
pečného provozu a provádění údržby: 
– uzavíratelným otvorem, umožňujícím provedení kontroly a případně vyčištění od odloučených 

nečistot; 
– zařízením ke sledování výšky hladiny odloučených nečistot;  
– vývodem (návarkem) pro možnost připojení měřidla tlaku pro měření okamžitého tlaku v tělese 

separátoru; 
– vývodem (návarkem) pro možnost připojení uzávěru pro odtlakování tělesa separátoru. 

 
4.2.3 Filtr pro regulační stanice plynu a měřící stanice plynu musí být vybaven ukazatelem diferenčního 

tlaku pro měření tlakové ztráty (snímačem diferenčního tlaku nebo diferenčním manometrem 
s vlečnou ručičkou) pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu a provádění údržby.  
 

4.2.4 Dodávanou výstroj filtračního zařízení (uzávěr pro odkalení, uzávěr pro odtlakování, měřidlo tlaku, 
měřidlo tlakové ztráty, typ filtrační vložky, druh stavoznaku) určuje dodavatel zařízení na základě 
požadavku a po vzájemné dohodě s odběratelem, provozovatelem nebo projektantem. 

 
4.2.5 Optimální rychlost proudění ve vstupním a výstupním hrdle filtračního zařízení nemá přesáhnout 

hodnotu: 
– 40 m.s

-1
 u VTL podskupiny A3, B1 a B2; 

– 25 m.s
-1

 u STL podskupiny A2; 
– 15 m.s

-1
 u NTL podskupiny A1. 

 
 Poznámka: Členění do podskupin odpovídá TPG 702 04. 
 
4.3 Specifikace parametrů 
 
4.3.1 Filtrační zařízení je specifikováno těmito technickými parametry: 

a)  výkon Qs [m
3
.h

-1
]; 

b)  nejvyšší dovolený tlak PS [bar]; 
c)  pracovní tekutina; 
d) druh odlučovaných nečistot (pevné a/nebo kapalné částice); 
e)  rozsah dovolených teplot [°C]; 
f)  charakteristika filtru; 
g) odlučivost [%] v závislosti na velikosti odloučených částic [µm]; 
h)  způsob připojení (závitové, přírubové); 
i)  konstrukční uspořádání; 
j) tvar a hlavní rozměry; 
k) připojovací rozměry (velikost a druh závitu nebo příruby); 
l) požadované vybavení. 

 

4.3.2 Výkon filtračního zařízení Qs 

 
Vhodnost zařízení z hlediska průtočného množství se stanoví z podmínky: 
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Qs > Qp [m
3
.h

-1
], (1) 

 

kde je Qs maximální provozní průtok plynu stanovený výrobcem [m
3
.h

-1
]; 

Qp maximální požadovaný průtok plynu procházející filtračním  

 zařízením při nejnižším provozním tlaku a nejvyšší provozní teplotě [m
3
.h

-1
]. 

 

Maximální požadovaný průtok plynu Qp se určí výpočtem podle následujících vzorců: 

 
a) obecný vzorec:  
 

        
  

       
  

  

  
  

  

  
 [m

3
.h

-1
]; (2) 

 
b) vzorec zohledňující vliv teploty a faktor kompresibility: 

 

    
                  

             
  

          

      
  [m

3
.h

-1
]; (3) 

 
c) zjednodušený vzorec: 
 

    
  

         
  [m

3
.h

-1
], (4) 

 

kde je Qn maximální přepočtený průtok plynu [m
3
.h

-1
]; 

pmin nejnižší provozní tlak plynu [bar]; 

pn vztažný tlak plynu za normálních podmínek (1,01325 bar);  

tp nejvyšší provozní teplota plynu [°C]; 

Tn teplota plynu za normálních podmínek (Tn = 273,15 K);   

Tp nejvyšší provozní teplota plynu [K]; 

Zn kompresibilitní faktor plynu za normálních podmínek (tlak1,01325 bar 

 a teplota 0°C); 

Zp kompresibilitní faktor plynu při podmínkách Tp a (pmin+1). 

 
4.3.3 Maximální provozní tlak plynu 
 

Hodnota maximálního provozního tlaku plynu slouží k tlakovému dimenzování nádoby filtračního 
zařízení. Jeho hodnota nesmí přesáhnout hodnotu nejvyššího dovoleného tlaku PS ve smyslu 
nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice 2014/68/EU.  

 
4.3.4 Použitelnost filtračního zařízení 
 

Použitelnost filtrů je dána volbou filtračních materiálů z hlediska odolnosti vůči filtrovanému plynu a ne-
čistotám v něm, odlučivostí apod. Rozsah použitelnosti se uvádí výčtem druhu topných plynů. 
Použitelnost separátoru je dána konstrukcí vnitřního uspořádání separátoru pro odloučení pevných 
nebo kapalných nečistot, množstvím separovaných a odlučovaných látek apod. 

 
4.3.5 Rozsah dovolených teplot 
 

Rozsah dovolených teplot určuje rozmezí teplot, ve kterém je zaručena spolehlivá a bezpečná funkce 
filtračního zařízení. 

 
4.3.6 Charakteristika filtru 
 

Charakteristika filtru je stanovena výrobcem filtru pro jednotlivé druhy filtračních materiálů a obsahuje: 
a) grafické nebo numerické vyjádření závislosti tlakové ztráty na průtoku a provozním tlaku plynu; 

a/nebo 
b) maximální dovolenou tlakovou ztrátu pro použitý filtrační materiál. 
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4.3.7 Odlučivost 
 

Hodnota odlučivosti se volí s ohledem na požadovanou čistotu plynu za filtračním zařízením. Pro 
filtrační zařízení regulačních stanic plynu a měřících zařízení plynu se doporučuje volit odlučivost 
minimálně 96 % pro částice ≥ 5 µm.  
 
Jiným možným vyjádřením odlučivosti filtračního zařízení je použití kritéria β, které vyjadřuje poměr 
mezi počtem částic zachycených ve filtračním zařízení k celkovému počtu částic vstupujících do 
filtračního zařízení, viz Tabulka 1. Např. pro poměr β = 5000 platí, že z 10 000 částic definované 
velikosti mohou přes filtrační zařízení projít 2 částice. 
 

Tabulka 1 – Hodnoty kritéria β ve vztahu k odlučivosti filtračního zařízení 
 

Kritérium β 
Odlučivost filtračního zařízení 

[%] 

10 90 

20 95 

50 98 

75 98,67 

100 99 

1 000 99,9 

5 000 99,98 

10 000 99,99 

 
4.4 Materiál 
 
4.4.1 Materiál tělesa namáhaný pracovním tlakem tekutiny musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 13445-

1,2,3/A2,4/A1,5 nebo ČSN EN 13480-1,2,3,4,5. Pevnostní dimenzování lze provádět podle ČSN EN 
13445-1,2,3/A2,4/A1,5 nebo ČSN EN 13480-1,2,3,4,5. 

 
4.4.2 Filtrační materiály a jejich nosné prvky musí vyhovovat statickému i dynamickému zatížení. 
 
4.4.3 Filtrační materiály musí odpovídat specifikaci podle článků 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 a 4.3.7.  
 
4.4.4 Výstroj, tvořící součást filtračního zařízení, musí odpovídat použití. 
 
 
5 PODMÍNKY PRO VÝROBU A MONTÁŽ 
 
5.1 Výroba a posuzování filtračního zařízení, spadajících parametry do směrnice 2014/68/EU, podléhá 

zvláštním předpisům
6)

. 
 
5.2 Pro zabudování a zprovozňování filtračních zařízení platí ustanovení příslušných technických 

předpisů
4)

 nebo projektové dokumentace na předmětné zařízení. 
 
 
6 ROZSAH ZKOUŠEK A KONTROL 
 
6.1 Vizuální kontrola svarů 
 

Vizuální kontrola svarů se provádí podle ČSN EN ISO 17637. Vyhodnocení a stupeň přípustnosti je 
dán ČSN EN 12732+A1. 

 
6.2 Kapilární nebo magnetická kontrola svarů 
 

Kontrola povrchových a podpovrchových vad svarů se provádí podle ČSN EN ISO 3452-1 pro 
kapilární zkoušení a podle ČSN EN ISO 17638 pro magnetické zkoušení. Rozsah zkoušek je dán 
ČSN EN 12732+A1. Je požadován stupeň přípustnosti „2X“ podle ČSN EN ISO 23277, resp. ČSN EN 
ISO 23278 nebo splnění požadavků ČSN EN 12732+A1; platí přísnější kritérium. 

                                                           
6) Zákon č. 90/2016 Sb., nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 
 



 
TPG 959 01 – konečný návrh 11. 9. 2017 

 

Platnost od:  10 

 
 
6.3 Kontrola svarů prozařováním 
 

Provádí se podle ČSN EN ISO 17636-1 a 2, rozsah zkoušení podle ČSN EN 13445-1,2,3/A2,4/A1,5, 
nejméně však 20 % obvodových svarů pro filtry s PS > 16 bar. Je požadován stupeň přípustnosti „2" 
podle ČSN EN ISO 10675-1 nebo splnění požadavků ČSN EN 12732+A1; platí přísnější kritérium. 

 
6.4 Zkouška pevnosti tělesa 
 

Provádí se hydraulicky tlakem, který nesmí být menší než větší ze dvou následně uváděných tlaků: 
 

 Ptest = 1,25 . PS . fa / f [bar], (5) 
 
 nebo 
 

 Ptest = 1,43 . PS [bar], (6) 

 

kde je Ptest zkušební hydraulický tlak [bar]; 

PS nejvyšší dovolený tlak [bar]; 

fa dovolené namáhání pro konstrukční podmínky při teplotě zkoušky [bar]; 

f dovolené namáhání pro konstrukční podmínky při nejvyšší dovolené 

 teplotě [bar]. 
 
 Doba trvání zkoušky je minimálně 60 minut. 
  
 Zkouška pevnosti je považována za úspěšnou, pokud během a bezprostředně po zkušební době 

nedojde k deformaci nebo destrukci pláště filtračního zařízení nebo znatelnému poklesu zkušebního 
tlaku.  

  
6.5 Zkouška těsnosti tělesa 

 
Těsnost tělesa se ověřuje pěnotvorným roztokem nebo ponořením do vodní lázně pneumatickým 
tlakem o hodnotě minimálně 6 bar po dobu minimálně 5 minut. Zkouška těsnosti je považována za 
úspěšnou, pokud v průběhu zkoušky nedojde k tvorbě bublinek vlivem průniku zkušebního média 
svary a rozebíratelnými spoji nebo znatelnému poklesu zkušebního tlaku. 

 
6.6 Kontrola komplexnosti  
 

Kontrolou komplexnosti se prokazuje provedení výrobku podle výkresové dokumentace, požadavků 
odběratele a technických dodacích podmínek. 

 
 
7 DOKUMENTACE 
 
7.1 Technické dodací podmínky 
 

Technické dodací podmínky musí obsahovat: 
a) rozsah a podmínky použití; 
b) popis zařízení a funkce; 
c) rozměrové a hmotnostní parametry; 
d) technické parametry, viz 4.3.1; 
e) návod k montáži (instalaci), obsluze a údržbě, zejména podmínky vpouštění plynu, vypouštění 

odloučených nečistot, čištění a výměnu filtračních materiálů, způsob čerpání kondenzátu apod.; 
f) zkoušky prováděné výrobcem; 
g) pokyny pro objednání; 
h) seznam základního vybavení. 

 
7.2 Průvodní dokumentace 
 
 Průvodní dokumentace musí obsahovat: 

a) technické dodací podmínky; 
b) inspekční certifikát dle ČSN EN 10204, mimo jiné se záznamem o použitých materiálech a prove-

dených zkouškách; 
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c) kopie prohlášení o shodě; 
d) záruční list. 

 
Na základě dohody výrobce s odběratelem mohou být doloženy i jiné doklady, zejména: 
– kopie atestů použitých materiálů; 
– záznam o svarech s osvědčením svářečů; 
– protokol o vizuální kontrole svarů; 
– protokoly o zkoušce pevnosti a těsnosti; 
– kopie protokolů o nedestruktivních zkouškách. 

 
7.3 Značení filtračních zařízení 
 

Označování filtračního zařízení musí odpovídat ustanovení nařízení vlády č. 219/2016 Sb. Kromě 
značení CE musí být uvedeny tyto informace: 
a)  název a adresa či jiný způsob identifikace výrobce; 
b)  rok výroby; 
c)  identifikace tlakového zařízení podle jeho povahy, například typ, série nebo identifikace výrobní 

dávky a výrobní číslo; 
d)  základní nejvyšší nebo nejnižší pracovní meze. 

 
7.4 Provozování filtračního zařízení 
 
 Při provozování filtračního zařízení je nutno zachovávat níže uvedené zásady: 

– dodržovat podmínky uvedené v návodech výrobce; 
– pracovní přetlak plynu nesmí překročit nejvyšší dovolený tlak zařízení PS; 
– při obsluze filtru dbát zvýšené opatrnosti, zejména při odtlakování a zvláště pak při vymístění 

pevných a kapalných nečistot tlakem plynu z těles zařízení, kdy je nutno brát zřetel na reakční 
síly způsobené nečistotami vytlačovanými plynem; 

– při použití filtrů a separátorů v regulačních a měřicích stanicích vybavit uvedená zařízení přístroji 
pro sledování diferenčního tlaku nebo množství úsad v tělese zařízení a v souladu s doporu-
čeními výrobce včas a řádně provádět výměny nebo čištění filtračních vložek filtrů a čerpání 
pevných nebo kapalných nečistot ze separátorů; 

– filtry a separátory bez zařízení pro sledování diferenčního tlaku nebo množství úsad v tělese 
zařízení provozovat na omezenou dobu podle rozhodnutí provozovatele nebo tam, kde zařízení 
plní doplňkovou funkci, např. filtr před kotlem teplovodního předehřevu plynu v RS.     

 
 

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Činnosti a zařízení provedené podle technických pravidel odpovídají stavu vědeckých a technických 
poznatků. Odchýlení se od těchto pravidel při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spo-
lehlivosti, která je deklarována ustanovením těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní odpověd-
nost s vědomím skutečnosti, že splnění bezpečnosti a spolehlivosti musí prokázat. 

 
 
9 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
 
9.1 České technické normy  
 
ČSN EN 45020 Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník  
(01 0101) 
ČSN EN ISO/IEC 17000 Posuzování shody – Slovník a základní principy 
(01 0106) 
ČSN EN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím 
(01 5011) filmu a rentgenového nebo gama záření – Základní pravidla 
ČSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška – Část 1: Obecné zásady 
(01 5018) 
ČSN EN 13018 Nedestruktivní zkoušení – Vizuální zkoušení – Obecné zásady  
(01 5037)  
ČSN EN ISO 9934-1 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Část 1: 
(01 5046) Obecné principy 
ČSN 05 0211 Tepelné a mechanické spracovanie zvarových spojov nelegovaných a nízkolegova-

ných ocelí. Všeobecné zásady 
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ČSN EN ISO 17636-1 Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 1: Metody 
(05 1150)  rentgenového a gama záření využívající film  
ČSN EN ISO 17636-2 Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení – Část 2: Metody 
(05 1150)  rentgenového a gama záření využívající digitální detektory 
ČSN EN ISO 23277 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení kapilární metodou – Stupně  
(05 1176) přípustnosti 
ČSN EN ISO 10675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – 
(05 1178)  Část 1: Oceli, 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 EN ISO 23278 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení magnetickou práškovou metodou –  
(05 1183) Stupně přípustnosti 
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
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 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení  
(33 2000) – Všeobecné předpisy 
ČSN EN 60079-10-1 ed.2 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné  
(33 2320) plynné atmosféry 
ČSN EN 60079-14 ed.4 Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací 
(33 2320)   
ČSN 38 6405 Plynová zařízení – Zásady provozu 
ČSN EN 12732+A1 Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční  
(38 6412) 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 10204 Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly 
(42 0009) 
ČSN 42 0284 Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy 26, 

užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za 
normálních nebo zvýšených teplot 

ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla (části: Materiál, Výpočty) 
ČSN EN 13445-1 Netopené tlakové nádoby – Část 1: Obecně 
(69 5245) 
ČSN EN 13445-2 Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály 
(69 5245) 
ČSN EN 13445-3/A2 Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet 
(69 5245) 
ČSN EN 13445-4/A1 Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba 
(69 5245) 
ČSN EN 13445-5 Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení 
(69 5245) 
 
9.2 Technická pravidla a technická doporučení 
 
TPG 201 01 Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu 
TPG 605 02 Regulační stanice plynu 
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TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu 
TPG 703 01 Průmyslové plynovody  
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně 
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz  

 
9.3 Právní předpisy 
 
174/1968 Sb.  Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 
85/1978 Sb.  Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů 
18/1979 Sb.  Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková 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  
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změ-

ně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné  
 bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
254/2001 Sb.        Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochran-

ných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů 
406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu  
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracov-

něprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění  pozdějších předpisů 

592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů 

201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění 

pozdějších předpisů 
219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 

 
9.4 Zahraniční předpisy 
 
2014/68/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh 

http://am5.plyn-portal.cz/Portals/0/HTMLReader/isgas/tpg/tpg934_01.pdf

