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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá studií výstavby a rekonstrukce plynovodních sítí. Seznámí nás 
se základními vlastnostmi plynů, od jejich těžby až po distribuci. V závěru práce 
aplikujeme tyto poznatky na reálné situaci výstavby regulační stanice společně 
s rekonstrukcí přilehlé plynovodní sítě v Tišnově s aplikací 3D programu Revit. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
inženýrské sítě, plynovody, regulační stanice, rekonstrukce sítí, revit,   

ABSTRACT  
The diploma thesis deals with the study of construction and reconstruction of gas pipeline 
networks. It will acquaint us with the basic properties of gases, from their extraction to 
distribution. At the end of the work we apply this knowledge to the real situation of 
construction of the regulation station together with the reconstruction of the adjacent gas 
pipeline network in Tišnov with the application of the 3D program Revit.  
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1  ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je představit problematiku plynovodních sítí. Cílem 
diplomové práce je seznámit se s danou problematikou a následně získané poznatky 
aplikovat na určitý příklad. Z tohoto důvodu je práce rozdělena do dvou částí.  

V první části se věnuji sestavení rešerše dané problematiky. Seznámit se s vlastnostmi 
plynovodních sítí, jejich těžba, úprava a následný rozvod po intravilánu, stejně tak způsoby 
sanace těchto sítí.  

Primárním zaměřením rešerše je výstavba plynovodů. Výběr správného materiálu, 
přesněji převažující užití plastů oproti oceli a jeho důvod. Dále jsou popsány způsoby 
pokládky potrubí a armaturních části s následným uvedením do provozu, údržbou  
a případnou sanací potrubí.  

V druhé části diplomové práce jsem aplikoval získané vědomosti na reálné lokalitě, 
konkrétně v Žatčanech. Jedná se o návrh rekonstrukce regulační stanice pro VTL, včetně 
přilehlé distribuční sítě (plynovodní řad a přípojky). Celá výkresová vizualizace bude 
vytvořena v programu Revit s dopomocí sw AutoCad. Výsledný projekt bude porovnán 
s konvenční tvorbou projektové dokumentace a vynesení výhod a nevýhod použití 
informačních modelů v praxi. 
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2  PLYNOVODY 

2.1 HISTORIE 

Historie plynárenství jako průmyslového oboru je spojována se svítiplynem, vyráběným 
na počátku 19. století především destilací černého uhlí pro účely osvětlování. I když  
o mnoho století dříve dokázali používat přírodní zemní plyn, který naopak dominuje 
plynárenství dnešnímu. Již staří Číňané v 10. století před naším letopočtem dokázali těžit 
zemní plyn až 200 m hloubky a rozvádět jej pomoci bambusových trubek do solivaru,  
do sušáren a do svých příbytků.  

V roce 1805 byla v Londýně založena první plynárenská společnost, která se v roce 1807 
zasloužila o zřízení pokusně prvního plynového osvětlení ulic. V roce 1813 pak byly 
vypracovány technické podklady pro první veřejnou dodávku plynu. Poprvé se plynová 
světla rozsvítila 31. 12. 1813. 

Podobný rozvoj, ne moc opožděný probíhal i v českých zemích. Ke konci 19. století přišel 
pro osvětlení nástup elektřiny. Především na začátku 20. století začal vytlačovat svítiplyn 
nejdříve z interiérového osvětlení a později i z veřejného osvětlení. Paradoxní  
je, že svítiplyn začal elektřině při tomto nástupu sloužit. V roce 1886 došlo k osvětlení 
restaurační budovy pomocí elektřiny, elektřinu však vyráběla malá elektrárna  
se 4 dynamy, poháněnými 3 svítiplynovými motory.  

V roce 1825 až 1927 byla v Praze postavena největší a nejmodernější karbonizační 
plynárna v Evropě. Poslední plynárna tohoto typu byla postavena v roce 1958.  

V prvních letech německé okupace byla postavena první tlaková plynárna v naší republice 
na tlakové zplynování hnědého uhlí kyslíkem a vodní parou. V roce 1941 byl vybudován 
dálkový plynovod z této plynárny do Děčína. 

Po druhé světové válce bylo potřeba přistoupit k obnově našeho plynárenství. Válečnými 
událostmi byly některé plynárny a jejich rozvodné sítě dosti vážně poškozeny  
a plynárenská zařízení byla ve značně zanedbaném stavu. V roce 1950 došlo ke 
znárodnění československého plynárenství a nastala nová vývojová etapa. Hlavní změnou 
byl začátek přechodu ze svítiplynu na zemní plyn. V roce 1953 započalo několik staveb 
dálkovodů pro zemní plyn.  

Další významná etapa rozvoje používání zemního plynu u nás je spojena s rozvojem 
tranzitní soustavy. V roce 1970 schválila vláda ČSSR koncepci výstavby tranzitního 
plynovodu a v témže roce byla v Moskvě podepsána dohoda mezi ČSSR a SSSR o tranzitní 
dopravě sovětského zemního plynu přes území ČSR do Rakouska, NDR a NSR.  

Rozvoj plynárenství by těžko byl úspěšný, kdyby nebyl podepřen příslušnou legislativou. 
V roce 1875 byl nařízením ministra obchodu a vnitra č. 76 vydán první závazný 
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plynárenský předpis upravující práva a povinnosti dodavatelů a odběratelů svítiplynu. 
V roce 1906 byl vydán plynový regulativ, ten řešil nejdůležitější bezpečnostní zásady pro 
zřizování, instalaci a použití plynových zařízení. V roce 1934 byl vydán Československý 
plynárenský zákon č. 177/1934 Sb. který upravoval vztahy mezi dodavatelem  
a odběratelem plynu a který, kromě jiného, umožnoval plynárenským podnikům získat 
právě na užívání cizích nemovitosti v souvislosti, se zřizováním a provozem plynařských 
zařízení. V roce 1960 byl v Československu vydán „Plynárenský zákon“ 67/1960 Sb.  
o výrobě, rozvodu a využití topných plynů. V roce 1994 byl vydán zákon České republiky 
č. 222/1994 Sb. O podmínkách podnikaní a výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a ostatní energetické inspekci – tzv. „Energetický zákon“. 

Dne 12. 3. 1996 ve 12:00 byl definitivně odstaven z provozu vysokotlaký výrobní zdroj 
svítiplynu. Tím skončila po 149 letech výroba svítiplynu v českých zemích.  

V devadesátých letech minulého století došlo k plošné plynofikaci obcí prostředky 
Státního fondu životního prostředí (SFŽP). V téhle době došlo k mohutnému rozvoji 
plynovodní sítě a nárůstu počtu plynofikovaných obcí. Tyto nárůsty byly opravdu 
významné. V jednotlivých plynárenských společnostech (tehdy na úrovni krajů) šlo  
o stovky kilometrů sítí ročně. Řada těchto sítí byla postavena již z polyetylenu.  

Byly to doby „porevoluční“, do země se dostala celá řada (také PE) materiálů, které někdo 
nakoupil, jiný z nich vybudoval plynovod a plynárenská společnost plynovod převzala  
do provozování nebo odkoupila (podle toho, zda se to událo před účinností zákona 
č.222/1944 Sb. nebo až v době jeho účinnosti). [32] 

2.2 ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VELIČINY POUŽÍVANÉ V PLYNÁRENSTVÍ  

Fyzikální stav jakéhokoli plynu určujeme především třemi fyzikálními veličinami. Jsou to: 

- tlak   [Pa] 
- teplota [°C] 
- objem  [m3] 

Tlak 

Tlakem rozumíme (u tekutin, tudíž i u plynu) podíl síly, která působí kolmo k dané ploše, 
a velikosti této plochy. 

Platí tedy vztah: 

𝑝 =
F

S
 

 kde  F tlaková síla [N] 

  S  plocha  [m2] 
  



 
Studie rekonstrukce plynovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku                                                                          Bc. Alessandro Tamborlani 
Diplomová práce                                                                                                                                                                
 

11 

 

V technické praxi se obvykle setkáváme dále s pojmy 

- přetlak; 
- podtlak; 
- absolutní tlak; 
- atmosférický tlak. 

Veličiny přetlaku a podtlaku vyjadřují takový stav plynu v daném místě rozdílem 
absolutního statického tlaku a tlaku okolí. 

Teplota 

Druhou základní veličinou je teplota. Dá se vyjádřit mírou pocitů, jež při styku s fyzikálními 
tělesy vnímáme. Tělesa se nám jeví jako vlažná, teplá, horká, nebo chladná, studená  
a mrazová. Společně se změnou teploty se mění i fyzikální vlastnosti látek – tlak, objem.  

Objem 

Třetí základní veličinou je objem. Vždy je však nutné uvádět velikost objemu ve vztahu 
k teplotě a tlaku. V praxi za ideální plyny považujeme všechny plyny.  

Hustota 

Další používanou jednotkou je hustota plynu, která vyjadřuje podíl hmotnosti k objemu 
plynu. [32] 

2.3 VLASTNOSTI PLYNŮ 

Původní využití topných plynů zajištovalo především osvětlování ulic a budov (svítiplyn 
nebo městský plyn vyráběný z uhlí). Teprve počátkem minulého století se začalo 
s využíváním topných plynu pro přípravu jídel v domácnosti, ohřev užitkové vody a taky 
pro průmyslové účely: otop pecí, sušáren a kotlů. 

V současné době představuje v celosvětovém měřítku nejrozšířenější oblast použití 
topných plynů vytápění budov. Plynofikace vytápění byla umožněna postupným 
nástupem zemního plynu jako dominantního plynného paliva v období po 2. světové 
válce. Kromě zemního plynu se v domácnostech úspěšně uplatnily také zkapalněné 
uhlovodíkové plyny LPG, získávané při zpracování ropy (propan, butan). Moderní způsoby 
použití topných plynů směřují nejen k získávání tepelné energie, ale také jako zdroj 
energie elektrické a mechanické. Základním pochodem při všech uvedených aplikacích 
topných plynů zůstává spalování, tj. exotermická oxidace plynného paliva vzduchem nebo 
kyslíkem. 

Výzkum o spalovacích pochodech zaznamenal největší rozvoj ve 30. až 50. letech 
minulého století. V r. 1956 obdržel ruský vědec N. N. Semenov Nobelovu cenu za chemii 
za objasnění řetězového průběhu spalování uhlovodíků. 
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Důležitým prvkem v současném uplatnění uhlovodíkových topných plynů je využívání 
jejich ekologických předností ve srovnání s ostatními druhy paliv. [32] 

 Topné plyny 

Topné plyny patří mezi látky označované jako paliva. Základní definice paliva říká, že se 
jedná o látky, které jsou schopné uvolňovat technicky využitelné teplo za ekonomicky  
a ekologicky přijatelných podmínek. U topných plynů se dále předpokládá, že jde o látky, 
které jsou za běžných podmínek (atmosférický tlak, 20 °C) plynné. 

Z hlediska původu můžeme topné plyny rozdělit na: 

- primární paliva (fosilní), tj. paliva získávána přímo z primárních nalezišť, která se 
bez přeměny chemického složení dají přímo využít pro získávání energie;  
u fosilních paliv dochází po vytěžení pouze k odstranění nežádoucích příměsí 
(vody, sirných sloučenin apod.); 

- sekundární paliva, získávána zušlechťovacími procesy z primárních zdrojů.  
U sekundárních paliv se mění zásadním způsobem chemické složení paliva a 
získané produkty se vyznačují vyšším stupněm využitelnosti na konečnou formu 
energie (např. teplo). 

Mezi primární plynná paliva patří zemní plyn, případně důlní plyny doprovázející uhlí.  
Do sekundárních plynných paliv zařazujeme svítiplyn, koksárenský plyn, generátorové 
plyny, rafinérské plyny, bioplyn, vodík a další. [32] 
 

 Spalování topných plynů 

Spalovací pochody představují určitou skupinu oxidačních chemických reakcí spojených 
s uvolněním značného množství tepla (silně exotermická reakce).  

Podobně jako pro všechny ostatní chemické reakce, můžeme průběh oxidace vystihnout 
reakčními rovnicemi. Tyto reakční rovnice postihují především počáteční a konečný stav 
probíhající reakce, tedy jaké látky a v jakém vzájemném poměru spolu reagují a jaké 
produkty z reakce vznikají. Takovéto chemické rovnice jsou velmi důležité pro základní 
výpočty spalování, poskytují možnost zjistit, kolik vzduchu potřebujeme ke spálení plynu 
a jaké spaliny (množství, složení) při spalování vzniknou. Jako spaliny jsou označovány 
produkty spalovacích pochodů, tedy oxidačních reakcí mezi topným plynem a vzduchem 
nebo kyslíkem. Chemické rovnice vycházejí vždy z konkrétních definovaných chemických 
sloučenin, takže u topných plynů vícesložkových je nutné brát v úvahu rovnice všech 
v plynu obsažených hořlavých sloučenin. [32] 
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 Vznícená a zapalná teplota 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, vyznačují se spalovací reakce exotermickým 
průběhem, tj. při spalování se uvolňuje teplo v míře, která po rozběhnutí reakce zajišťuje 
její samovolný průběh. [32] 

Pro nastartování spalovacích reakcí s řetězovým průběhem je však nutné na počátku 
hořlavé směsi plynu se vzduchem dodat určité množství energie. Tato počáteční energie 
z vnějšího zdroje má dvojí význam: 

- vede k vytvoření počáteční koncentrace aktivních částic – radikálů v množství, 
potřebném pro zareagování nejbližších podílů směsi plynu se vzduchem,  

- zvýší energetický obsah směsi a tím i její teplotu nad nutnou mezní hodnotu. Tuto 
hodnotu nazýváme zápalnou teplotou a ta představuje minimální teplotu,  
na kterou je směs plynu se vzduchem zahřát, aby došlo k objevení se plamene  
a k dalšímu samovolnému průběhu.  

Celý pochod, který vede k rozběhnutí spalovacích reakcí a objevení se plamene,  
se souhrnně nazývá vznícení. Podmínkou vznícení je zahřátí malé části (elementárního 
objemu) směsi plynu se vzduchem na zápalnou teplotu. Zdroj energie pro vznícení může 
být např. zapalovací plamínek, elektrická jiskra, rozžhavený kovový vodič, případně jiný 
zdroje tepelné energie. Intenzita uvolněné energie a doba působení zdroje zápalu závisí 
na druhu spalovaného plynu a na intenzitě výměny tepla spalovacího zařízení s okolím. 
Obecně však postačí působení vnějšího zdroje řádově v jednotkách sekund. [32] 

Důsledkem vznícení je plamen. Jako plamen označujeme optický jev, který zviditelňuje 
pásmo intenzivně probíhajících spalovacích reakcí. Vzhledem k vysokým teplotám 
v reakční vrstvě dochází ke vzniku záření v rozsáhlém pásmu vlnových délek. Nejvíce  
je samozřejmě zastoupeno záření v oblasti infračervené, část záření vykazuje vlnové délky 
viditelného světla a nejmenší podíl uvolněného záření leží v oblasti ultrafialových vlnových 
délek. Plamen představuje tu část uvolněného záření, která leží v oblasti viditelného světla 
a která vymezuje oblast intenzivního průběhu spalovacích reakcí. [32] 

Plamen je tedy viditelným projevem vznícení a následně probíhajících spalovacích reakcí 
spojených s uvolňováním značného množství tepla. [32] 

Zápalná teplota se definuje jako minimální teplota, na kterou je potřeba zahřát směs 
plynu se vzduchem, aby došlo ke vznícení. Se zvyšující koncentrací vzduchu se zápalná 
teplota poněkud zvyšuje. Zápalné teploty se mohou lišit řádově až o ± 50 °C. Teploty  
se však pohybují kolem 550 °C.  
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2.4 TĚŽBA A ÚPRAVA PLYNU 

Zemní plyn dříve býval spíše doprovodným plynem neboli vedlejším produktem 
vyskytujícím se při těžbě ropy. Jeho širší využití začalo v období mezi světovými válkami, 
přestože se o existenci jeho obrovských zásob vědělo již mnoho let.  

Zemní plyn je z ekologického hlediska velice šetrný primární zdroj energie. Zemní plyn  
se dle výskytu dělí na dva druhy – naftový a karbonský. Naftový zemní plyn je plyn, 
vyskytující se společně s ropou. Jak už označení druhého druhu napovídá, karbonský 
zemní plyn se vyskytuje v uhelných ložiscích.  

Těžba naftového zemního plynu probíhá pomocí vrtů, které jsou vedeny přímo  
do pórovitých ložisek. Ložiska se vyznačují ohraničením nepropustnými vrstvami a vodou. 
Tato ohraničení způsobila nahromadění plynu, a to v průběhu tisíců let. Hloubka vrtu  
se pohybuje většinou do 3 km, některé vrty ovšem dosahují hloubky až 8 km. Co se 
umístění ložisek týče, nacházejí se jak na pevnině (Rusko, Nizozemsko, Alžírsko a další), 
tak pod mořským dnem (např. v Severním moři) 

 

Obr. 2.4.1. Těžba zemního plynu mimo pevninu [18] 

Zemní plyn karbonský, který vznikal miliony let při přeměně prvohorních rostlin na černé 
uhlí, se uvolňuje při těžbě tohoto uhlí a z bezpečnostních důvodů je odsáván jako tzv. 
degazační plyn. Existují ovšem lokality, kde se tento druh zemního plynu těží dlouhodobě. 
Takové těžbě musí předcházet podrobný průzkum vlastností ložiska a uhlí a pro dosažení 
větší výtěžnosti často i umělé zvýšení propustnosti uhelných slojí.  

Před dálkovou dopravou je nutné zemní plyn upravit na požadovanou kvalitu, aby ho bylo 
možné následně komerčně využít. Technologie čištění se přitom liší, jelikož jsou závislé na 
konkrétním složení plynu.  
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Při spalování zemního plynu platí dva fyzikální zákony – zákon zachování hmotnosti  
a energie. Spalování tedy není energie vyráběná, ale probíhá přeměna uložené energie na 
energii tepelnou. 

Při dokonalém spalování zemního plynu dochází k jeho chemické přeměně na směs oxidu 
uhličitého a vodní páry.  Každá chemická sloučenina má přitom určitou hodnotu tzv.  
slučovacího čísla, které udává energetický potenciál sloučeniny v chemické reakci. 

Další důležitou veličinou spojenou se spalování zemního plynu je reakční teplo. Je to teplo, 
které se při reakci vymění s okolím a vypočítá se jako rozdíl sumy slučovacích tepel látek 
vstupujících do reakce a látek z reakce vystupujících. V praxi se pro tyto hodnoty používají 
termíny výhřevnost (pokud je veškerá vzniklá voda ve formě páry) a spalné teplo (pokud 
veškerá vodní pára zkondenzovala na kapalnou vodu). 

Proces spalování zemního plynu lze jednoduše popsat následující chemickou rovnicí: 

CH4 + 2 O2 => CO2 + 2H2O 

[17]  

 Zásobníky plynu 

Podzemním zásobníkem plynu jsou dle ČSN EN 1918-5 veškerá podpovrchová  
a povrchová zařízení nutná pro skladování plynu. Ve většině případů se využívají přírodní, 
případně uměle vybudované prostory v podzemí, které jsou umístěny mezi geologicky 
nepropustnými vrstvami. Podzemním zásobníkem plynu tak může být například starý 
vytěžený důl, nebo cíleně vybudovaný prostor, do kterého se po část roku plyn vtlačuje, 
aby se v případě potřeby mohl opět vytěžit zpět a pustit do plynovodní sítě. [33] 

Dělí se na: 

Porézní zásobníky:  

Jedná se o vytěžená ložiska ropy a zemního plynu. Skladování zde probíhá 
v drobných pórech a trhlinách pevných horní. Při ukládání tedy jde o navrácení 
plynu do míst, kde již původně byl. Specifickým případem takových zásobníků jsou 
pak Aquifery, což jsou podzemní zásobníky vody. Odtlačením vody do větších 
hloubek je možné tyto prostory doplnit plynem a ten v případě potřeby zase 
vytěžit. [33] 

Kavernové zásobníky: 

Jsou to uměle vytvořené zásobníky. Může jít o původně solní, nebo například 
uhelné doly. Výhodou kavernových zásobníků je snadnost řízení a vysoké 
vtláčecí/těžební výkony. [32] 
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Primárním účelem zásobníků je optimalizace využití plynárenské soustavy. Spotřeba 
plynu je totiž v roce proměnná, a pokud by byla infrastruktura dimenzována na maximální 
spotřebu (v zimním období), tak by po dlouhou část roku nebyla celá síť plně využívána  
a docházelo by k neefektivitě. Zásobníky tedy mají primárně vyrovnávat sezónní rozdíly 
ve spotřebě plynu. 

V posledních letech se ovšem často kromě optimalizace využívají i jako „pojistka“ 
energetické bezpečnosti, pro případ přerušení dodávek plynu do ČR. Další podstatnou 
výhodou je i možnost využití plynu v zásobníku pro vykrývání špiček, kdy není třeba 
nakupovat krátkodobě drahý plyn na spotovém trhu. 

V současné době je v ČR v provozu osm podzemních plynových zásobníků, které jsou 
provozovány společnostmi RWE a MND. [33] 

 Komprese 

Kompresní stanice slouží ke zvyšování tlaku plynu buď v rámci přepravního řetězce,  
kdy kompenzují tlakovou ztrátu plynu proudícího potrubím plynovodu, nebo při 
uskladňování plynu na pozemních zásobnících (PZP), pokud se provádí pod tlakem vyšším, 
než je tlak v přívodním plynovodu. [33] 

 

Obr. 2.4.2.1 Kompresní stanice [20] 
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 Přeprava 

V souladu s TPG 702 04, ČSN EN 1594 a ČSN EN 12732+A1 se plynovody zařazují do skupin 
A a B. 

Skupina A – plynovody s tlakem do 16 bar včetně; 

Skupina B – plynovody s tlakem nad 16 bar. 

Dále se skupiny A s B dělí do podskupin takto:  

Podskupina A1 – nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně (NTL); 

Podskupina A2 – nízkotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně (STL);  

Podskupina A3 – vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 16 bar včetně (VTL); 

 

Podskupina B1 – vysokotlaké plynovody nad 16 bar do 40 bar včetně (VVTL); 

Podskupina B2 – vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně (VVTL).  [2] [26] [5] 

 

Pro stavbu se používají v současné době dva základní typy materiálů: 

- pro vysokotlaké plynovody různé typy oceli; 
- pro nízkotlaké a středotlaké plynovody buď nízkolegované nízkouhlíkaté oceli, 

nebo polyetylény. 

Všechny používané materiály musejí splňovat přísné požadavky na kvalitu, proto jsou  
o výrobce doprovázeny atesty materiálových vlastností. 

U ocelových trub dodávaných podle ČSN bývají atestovány následující vlastnosti oceli 

- mez kluzu a mez pevnosti; 
- vrubová houževnatost; 
- materiálové uložení. [32] 

Polyetylénům se více věnujeme v kapitole 2.8. 

 Odorizace 

Odorizace topných plynů – dávkování vysoce zapáchavých látek do plynu má jediný 
význam. Musí varovat osoby při náhodném úniku topného plynu z plynovodu nebo 
odběrného plynového zařízení a zabránit tak nebezpečí požáru, výbuchu, zadušení nebo 
otravy. Zápach musí být dostatečně intenzivní a charakteristický, aby vyvolal rychlou 
reakci smyslů a přinutil osobu k obratnému jednání. Nárazovou odorizací topných plynu 
je možné ověřovat těsnost plynových zařízení.  
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Základními typy odorantů jsou silné sloučeniny merkaptanu, sulfidu, nebo heterocyklů, 
obsahující síru, dále pak sloučeniny prosté síry jako například karbylamin.  

[32] 

2.5 REGULÁTORY, REGULAČNÍ ORGÁNY A ZAŘÍZENÍ REGULAČNÍCH 
STANIC 

Významnou oblast plynárenství zaujímá regulace, která je prakticky základem 
automatizace pracovního pochodu a samočinně zajišťuje udržování veličin, které 
charakterizují výrobní pochod, ve zcela určitých předepsaných hodnotách. [32] 

 Typy regulátorů 

Podle regulačního systému se rozlišují regulátory jako přímočinné a nepřímočinné, u nichž 
většinou jako pohonu i jako snímacího zařízení (čidla) je používána membrána. [32] 

Přímočinné regulátory 

U přímočinných regulátorů je táž membrána využívána nejen jako porovnávací (snímací) 
zařízení (čidlo) k předání impulsu k přestavení regulačního orgánu, ale současně i jako 
pohonu regulačního orgánu. Snímací zařízení je tvořeno membránou, na niž z jedné 
strany působí regulovaný přetlak a z druhé strany vyrovnávací síla velikosti určující 
hodnotu požadovaného přetlaku.  

Vyrovnávací síla, je již nastavená hodnota regulovaného přetlaku a bývá vyvozována buď 
nastaveným přetlakem přímo regulovaného plynu ve zvonu nad membránou nebo 
pružinou, či u starších typů závažím.  

Při vyrovnávací síle vyvozované na membránu přetlakem plynu v prostoru nad 
membránou nastavuje se obvykle výše tohoto přetlaku v uvedeném prostoru ventilovým 
blokem se škrtícím ventilem pro napouštění žádaného přetlaku a druhým škrtícím 
ventilem pro odpouštění přebytečného přetlaku. 

Přímočinné regulátory pracují tak, že membrána spojena s regulačním orgánem reaguje 
na změny průtoku plynu, s nimiž souvisí pokles či stoupnutí regulovaného přetlaku 
změnou polohy odpovídající opětnému vyrovnávání sil působících na ni z jedné strany 
tlakem regulovaného plynu a z druhé strany vyrovnávací silou. Tím se zmenší či zvětší 
průtočný průřez v sedle regulátoru, zmenší či zvětší protékající množství plynu  
a regulovaný přetlak se ustálí na nastavené hodnotě. Ovšem s určitou malou odchylkou, 
odpovídající odchylce vyrovnávací síly dané např. u pružiny jejím jiným stlačením.  

Přednosti přímočinných typů regulátorů jsou jejich menší náchylnost k zamrzání, 
dokonalá stabilita, jejich jednoduchost provedení a s tím souvisí nenáročnost na údržbu. 
Jejich neopomenutelnou předností je pak skutečnost, že mají příznivé dynamické 
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vlastnosti (reagují bezprostředně a rychleji než regulátory nepřímočinné). Proti 
regulátorům nepřímočinným je však většinou přesnost jejich funkce poněkud nižší. [32] 

 

Obr. 2.5.1.1 Přímočinný regulátor (1. regulační šroub) [36] 

Nepřímočinné regulátory 

U nepřímočinných regulátorů je impuls pro přestavení regulačního orgánu modelován 
v řídícím regulátoru a teprve potom převeden k hlavnímu regulátoru. Membrána řídícího 
ventilu působí jako ústřední regulační člen, zatímco membrána hlavního regulátoru 
působí jako pohon. K zajištění bezporuchovosti a vyšší přesnosti funkce bývají tyto typy 
regulátorů vybaveny před řídícími ventily malým prachovým filtrem a při větších tlakových 
rozdílech mezi vstupním a výstupním přetlakem ještě dalším přímočinným regulátorem 
(redukční ventilkem) snižujícím a udržujícím napájecí přetlak do řídícího ventilu  
na konstantní hodnotě.  

U nepřímočinných regulátorů vyrovnávací sílu u pohonu vytváří v prostoru nad 
membránou řídící tlak nastavovaný řídícím ventilem takové hodnoty, aby se změnou 
průtoku, tj změnou polohy regulačního orgánu byla odchylka regulovaného tlaku  
o nejmenší. Nastavování zmíněného řídícího tlaku je realizováno v podstatě připouštěním 
či odpouštěním tlaku řízených membránou řídícího ventilu, který je porovnávacím 
členem. Tato membrána je vyvažována pružinou o tuhosti odpovídající žádané maximální 
přípustní odchylce regulovaného tlaku. Stabilitě funkce regulátoru pak nejlépe vyhovující 
řídící ventily průtočné. Za průtoku plynu hlavním regulátorem je trvalý průtok i řídícím 
ventilem, přičemž v části propojující prostor nad membránou pohonu se vstupním  
a výstupním potrubím hlavního regulátoru je prostřednictvím membrány řídícího ventilu 
a s ní spojeného škrtícího orgánu tlak plynule měně změnou velikosti přítoku a odtoku. 

Regulátor s řídícím regulátorem se vyznačují vysokou přesností. Proti přímočinným 
regulátorům mají však poněkud horší dynamické vlastnosti, neboť reagují s určitým 
opožděním a jsou náchylnější na zamrzání. [32] 
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Obr. 2.5.1.2 Nepřímočinný regulátor (1. řídící regulátor,  
2. hlavní ventil, 3. regulační kuželka, 4. regulační kuželka) [36] 

 Regulace tlaku, teploty a průtoku 

Regulace tlaku je prováděna regulačním orgánem, který je možno si představit jako clonu 
s proměnlivým průřezem, jejichž průtočná plocha se mění v závislosti na vstupní  
a výstupní veličině.  

Regulace tlaku 

Domovní regulátory 

Charakteristickým rysem domovních regulátorů tlaku plynu jsou: 

- přímočinná provedení; 
- malé rozměry; 
- vybavenost zabezpečovacími prvky; 
- jednoduchá obsluha; 
- poměrně nízká cena. 

Konstrukčně se navzájem liší hlavně různou vybaveností zabezpečovacími prvky, kterými 
jsou především pojistné ventily a bezpečnostní uzávěry. Tělesa těchto regulátorů jsou 
většinou řešena jako odlitky lité tlakovým litím do kokil ze slitin hliníku a zinku. Výjimkou 
však nejsou ani odlitky z ocelových slitin či temperované litiny. Většina součástí je lisována 
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z plechů, které pokud nejsou antikorozní, jsou opatřeny povrchovou úpravou a značná 
část dílů je lisována i z plastů s vysokou pevností a tvarovou stálostí. [32] 

Průmyslové regulátory 

Průmyslové regulátory tlaku plynu jsou vyráběny jak v přímočinném, tak nepřímočinném 
provedení až do PN 100. Vyráběna je řada různých typů navzájem se lišících  
jak provedením, tak vybavením. Tělesa vytěžená z nich jsou ocelolitinová s víky v závislosti 
na tlaku buď rovněž ocelolitinovými či hliníkovými nebo lisovanými z ocelového plechu. 
Hlavní funkční části mají řešeny i z barevných kovů. Jako těsnící prvky jsou u nich většinou 
používány pryžové “O“ kroužky, různé plastické materiály a varianty PTFE. Materiálem 
membrán jak plochých, tak tvarovaných je složkám plynu odolávající pryž s tkaninovou 
výztuží nebo dle účelu i bez výztuže o různých tloušťkách. Používané pružiny, pokud 
nejsou z antikorozních materiálů, jsou proti korozi chráněny polyesterovým lakem. [32] 

Vyrovnávací regulátory 

Vyrovnávací regulátory jsou určené pro udržování optimálního tlaku pro provoz 
spotřebičů i při kolísání vstupního přetlaku. Řešeny jsou zásadně jen v přímočinném 
provedení a není u nich požadovaná těsnost v sedle. Tělesa i víka jsou hliníková, ostatní 
části regulátoru jsou vyráběny z materiálů odolávajících korozi, nebo jsou alespoň proti 
korozi chráněny. Materiálem membrán je pryž odolávající topným plynům. [32] 

Výkony regulátoru tlaku plynu 

Výkony regulátoru tlaku plynu určují průřezy v jejich sedlech jako místu nejmenšího 
průtočného průřezu. Průtočné množství tímto průřezem určuje jak známo průtoková 
rychlost proudění, která je převážně závislá na tlakovém spádu daném rozdílem tlaku 
před a za ventilem. 

Regulace průtoku 

Regulaci průtoku zajišťují prakticky regulátorům tlaku podobné regulátory. Liší se hlavně 
pohonem regulačního orgánu, který je většinou řešen elektrickým servomotorem  
a šnekovým pohonem, nastavujícím žádoucí průtočný průřez v sedle.  

Regulace teploty 

Regulace žádoucí teploty v regulačních stanicích plynu s kapalinovými výměníky tepla u 
starších projektů bývala řešena termoregulačními ventily. Rozvoj regulační techniky 
znamenal však přechod k elektrickým regulátorům, které svými výstupy zajištují ovládání 
jak směšovacích ventilů, tak provoz kotlů i funkci čerpadel. Při zajišťování ohřevu plynu 
elektrickými výměníky tepla došlo postupně od tyristorové přes pulsní regulaci teploty 
k regulaci elektrickým regulátorem. [32] 
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 Regulační stanice 

Plynové regulační stanice jsou prakticky souborem zařízení zajišťujícím spolehlivou 
dodávku regulovaného tlaku plynu. Skládají se ze stavební části a souboru kompletního 
strojního zařízení k automatické regulaci kolísajícího vstupního přetlaku na nižší 
konstantní výstupní přetlak. Základní podmínky pro jejich vybavení a provedení stanovují 
platné předpisy a některá ustanovení norem. Jejich strojní zařízení zejména sestává: 

- Z uzávěru na vstupu a výstupu každé regulační řady, přičemž na první pohled musí 
být patrno, zda jsou otevřeny či uzavřeny; 

- z prachových filtrů; 
- automatických regulačních zařízení a pojistných zařízení; 
- z bezpečnostních zařízení k ochraně nedovoleným stoupnutím; 
- z regulátorů tlaku; 
- z potrubních částí; 
- ovladatelnými regulačními ventily; 
- z měřících přístrojů; 
- z elektropříslušenství. 

Dle požadavku bývají regulační stanice vybavovány i měřícím zařízením průtoku plynu. 
V případě žádoucího ohřevu plynu před redukcí jeho tlaku kapalinovými výměníky 
tepla bývá samostatným příslušenstvím regulačních stanic i plynová kotelna k ohřevu 
teplosměnné kapaliny. [32] 

V zásadě rozlišujeme tři typy regulačních zařízení: 

- BRZ – Blokové regulační zařízení zásobuje samostatnou plynovodní síť, sloužící  
k dodávce plynu pro více objektů. 

- PRZ – Posilovací regulační zařízení zajišťuje posílení NTL plynovodní sítě  
z plynovodní sítě STL a doplňuje hlavní zásobovací regulační stanici. 

- RS – Regulační stanice plynu 

 

Obr. 2.5.3.1. Regulační stanice [27] 
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2.6 PROTIKOROZNÍ OCHRANA 

Protikorozní ochrana ocelových plynovodů pasivní, popř. podle okolností také aktivní, 
podle požadavku OSDS, musí odpovídat požadavkům ČSN, TPG (např. TPG 920 21, 920 23, 
920 24, 920 25). 

Řeší se převážně polyetylénovými obaly, bitumenovými obaly, bandáže, nebo smršťovací 
hadice, povlaky z epoxidovaných pryskyřic a obaly s polyuretanovým dehtem. [9] [13] 

 Koroze kovu v atmosféře a půdě 

Základní podmínkou pro vznik a průběh koroze v přírodních, byť lidskými aktivitami 
modulovaných podmínkách, je vlhkost.  

Pod pojmem koroze se rozumí nežádoucí interakce materiálu a prostředí vedoucí  
ke zhoršení až k úplné ztrátě jejich původních vlastností. V užším smyslu se koroze 
vztahuje na kovy, jedná-li se o jiný materiál, je vhodné uvést doplněk, např. koroze betonu. 
K posouzení koroze, nebo agresivity prostředí se zjišťují korozní úbytky ve formě 
hmotnostních změn vztažených na exponovanou plochu nebo změn tlouštěk. Rychlostní 
korozí se rozumí poměr mezi korozními úbytky a dobou expozice. Tyto údaje mají 
jednoznačný význam, dochází-li pouze k plošnému rovnoměrnému napadení, tj. je-li 
homogenní povrch kovu i prostředí. Častěji se však setkáváme s korozí nerovnoměrnou  
a pro jejich posouzení jsou důležitější jiná kritéria.  

Koroze v atmosféře je charakterizována u běžných konstrukčních ocelí dobou ovlhčení, 
úrovní znečištění sirnými sloučeninami, vzdušnou salinitou, průmyslovým prachem, oxidy 
dusíku nebo jinými technologickými produkty. 

Koroze v půdě je charakterizovaná druhem půdy, podílem vyplavitelných součástí, 
stupněm znečištění, rezistivitou, obsahem vody, hladinou pH, regulační schopností. [32] 

 Možnosti protikorozní ochrany  

Existují dva typy protikorozní ochrany – pasivní a aktivní: 

Pasivní ochrana 

Základem ochrany proti korozi kovových zařízení uložených v zemi je opatření povrchu 
chráněného zařízení povlakem, který nazýváme izolací. Izolace pak tvoří bariéru mezi 
chráněným povrchem kovu a okolním agresivním prostředím. Jiným způsobem 
nezasahuje do probíhajících korozních pochodů, a proto se tento způsob protikorozní 
ochrany označuje pasivním. Pod tímto opatřením si můžeme představit i vhodná volba 
trasy potrubí a speciální způsoby uložení potrubí.  
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Aktivní ochrana 

Nejčastějším způsobem aktivní ochrany v zemi uložených zařízení je katodická ochrana. 
[32] 

 Dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek místních sítí 

Dimenzování plynovodu je prováděno tak aby v plynovodech nebyla překročena rychlost 
proudění plynu 13 m/s u STL plynovodu resp. 10 m/s u NTL plynovodů, s ohledem na 
aktuální a předpokládaný provozní tlak.  

Dále je nutno brát v úvahu všechny parametry ovlivňující tlakovou ztrátu a tím  
i dopravované množství plynu tak, aby ke spotřebičům byl přiveden plyn o tlaku 
v toleranci udané výrobcem spotřebiče. 

Pro výpočet DN volíme nejbližší hodnotu k vypočtenému D. Pro výpočet vnitřního potrubí 
je nutno znát: 

- celkovou tlakovou ztrátu domovního plynovodu (Δpc) 
- redukovaný odběr plynu (Vr) 
- ekvivalentní délku plynovodu (Le) 
- relativní hustotu plynu (d) 

𝐷 =
19,4 ∗ 𝑉 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑

𝛥𝑝
∗ 10 

             

Kde: 

D:  Světlost plynovodu (mm) 

Vr:  Redukovaný odběr plynu (m3.h-1) 

Le:  Ekvivalentní délka plynovodu (m) 

d:  Relativní hustota plynu 

Δpc:  Tlaková ztráta v počítaném úseku (Pa) 

Standardní rozměrová řada je u 

 Přípojek – dn32, 40, 50, 63 v SDR 11 
 Plynovodů – dn63 (v SDR 11), dn90, 110, 160, 225, 315, 400 (v SDR 17 či 17,6) 

Výjimečně lze využít i jiných rozměrů při realizaci bezvýkopových technologií (např. 
relining, swagelining, ..) v případech, kdy je to technicky zdůvodnitelné.  

Dimenzování plynovodu (minimální síla stěny) vychází z ČSN EN 12007 – 3. výpočtový 
součinitel odpovídá součinitel bezpečnosti 2,22. 
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Dimenzování plynovodu je provádění tak, aby v plynovodech nebyla překročena rychlost 
plynu 12 m/s u STL plynovodů resp. 10 m/s u NTL plynovodů, s ohledem na aktuální  
a předpokládaný provozní tlak. [16] [6] 

 

DN 50 80 100 150 200 300 

Vnější prům. 60,3 88,9 114,3 168,3 219,1 323,9 

Síla stěny 3,6 3,6 3,6 4,5 4,5 5,6 
Tab. 2.6.3 Tabulka vybraných dimenzí ocelových trubek 

2.7 OCEL V ROZVODU PLYNU 

Výstavba plynovodu z oceli se provádí výjimečně, pouze v odůvodněných případech (např. 
opravy ocelového plynovodu, potřeba nadzemního vedení, potřeba velké dimenze, složitá 
korozní situace v lokalitě…).  

Základní požadavky na materiály plynovodů a kompletačních prvků jsou zakotveny  
v TPG 702 04 a v ČSN EN ISO3183. 

Materiálem trubek může být pouze plně uklidněná ocel se zúročitelnou svařitelností,  
se zaručenou mezí kluzu alespoň 235 MPa. Chemická nečistota ocelového materiálu  
je dána maximálním obsahem S a P (síra a fosfor) do 0,050 %. Nejvyšší hodnota 
uhlíkového ekvivalentu CEiiw je stanovena na 0,43 %. 

Materiál kompletačních prvků může mít srovnatelné vlastnosti s materiálem trubek. [16] 
[26] 

2.8 PLASTY  V ROZVODU PLYNU 

Výstavba, opravy a rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek se provádí 
přednostně z výrobků – materiálů PE, za podmínek splnění příslušných ustanovení  
ČSN EN 12007-1,2,4, a TPG 702 01, návodů výrobců a dalších předpisů. 

Pro výstavbu plynárenských zařízení pro PDS jsou používány výhradně výrobky (PE trubky, 
PE tvarovky na tupo, PE elektrotvarovky, PE kulové kohouty). [3] [6] 
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 Požadavky na materiály plynovodu a plynovodních přípojek 
místních sítí 

Pro výstavbu, opravy a rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek v tlakové hladině 
do 4 barů včetně se používají následující PE materiály: 

 Trubky v následujících konstrukcích: 
o K1 – jednovrstvé trubky z PE 100 (bez ochranného pláště) 
o K2 – jednovrstvé trubky z PE 100 v modifikacích s oddělitelným ochranným 

pláštěm 
o K3 – trubky z PE 100-RC (bez ochranného pláště) 
o K4 – trubky z PE 100-RC v modifikaci s oddělitelným ochranným pláštěm 

 Tvarovky na tupo a elektrotvarovky z materiálu PE100 či PE100 RC a mechanické 
spojky (přechodka ISIFLO (HUP), opravy sítě z Litenu PL 10 a oprava poškození  
3. stranou u plynovodních přípojek dn25, 32 a 40 

 Ostatní kompletační prvky z PE 100 nebo PE 100RC 
 Armatury s PE přivařovacími konci.  

S PE materiály musí být nakládáno v souladu s pokyny uvedenými v návodu výrobce.  
PE materiály jsou vzájemně spojovány svarovým spojem. Použití mechanických spojek  
je možné pouze ve výjimečných případech např. spojování nesvařitelných PE /Liten PL 10) 
(kromě ukončení plynovodní přípojky přechodkou ISIFLO a musí být povoleno 
regionálním pracovištěm. Kromě případů použití mechanických spojek při odstraňování 
některých případů narušení integrity plynovodu a přípojek v rámci pohotovostní služby.  

Každá dodávka trubek je dokladována od výrobce inspekčním certifikátem 3.1 podle ČSN 
EN 10204 (pro každou výrobní šarži samostatný certifikát). [3] [16] 

 
Uložení v otevřeném výkopu 

K 1 K 2 K 3  K 4 
Materiál 
tvarovek 

Podsyp (10 cm) a obsyp (dn+20 cm) pískem 
reps. materiálem bez ostrohranných částic s 
ojedinělými zrny do 16 mm*) 

ano ano ano ano PE100 

Podsyp (10 cm) a obsyp (dn+20 cm) výkopem s 
ojedinělými zrny do 63 mm *) 

ne ano ano ano PE100RC 

Podsyp (10cm) a obsyp výkopem bez omezení 
zrnitosti za předpokladu že nebude narušena 
tvarová stabilita trubky (SN) *);**) 

ne ne ne ano ne 

Výkopem - ukládání nového potrubí pluhováním ne ano ano ano ne 
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*) zásypový materiál musí být bez cizorodých částic (beton, cihly, keramiky, kovy 
apod.) 
**) konce trubek konstrukcí K2, resp., K4 k odstranění ochranným pláštěm budou 
před uložením  
opatřeny tímto ochranným pláštěm, který bude zafixován páskou tak, aby při obsypu 
setrval. 
Šíře/hloubka podsypu a obsypu od stěny plynovodu/přípojky musí být alespoň 10 cm, 
viz TPG 702 01. 

Tab. 2.8.1.1 Podmínky pro ukládání PE potrubí v otevřeném výkopu [13] 
Bezvýkopové metody výstavby potrubí K 1 K 2 K 3 K 4 
Relining do PE 
Ukládání nových PE trubek do stávajících PE potrubí 
větší dimenze prokazatelně bez ostrohranných 
výstupků (tato skutečnost musí být ověřena vizuální  
inspekcí (kamera) před realizaci. 

ano ano ano ano 

Compactpipe, Egeliner, Dynatec 
Vtahování PE trubky vyrobené na míru do vyčištěného 
tubusu hostitelské trubky (closefit) 

ano ne ano ne 

Relining do oceli 
Ukládání nových PE trubek do ocelového potrubí větší 
dimenze 

ne ano ne ano 

Berstlining 
Ukládání nových potrubí do stávajícího potrubí s jeho 
podélným rozrušením (Berstlining, Pipebursting) 

ne ano ne ano 

Pluhování 
Ukládání nových potrubí bez ochranné trubky tzv.  
zaoráním do půdy (pluhování, raketování, …) 

ne ano ne ano 

HDD 
Ukládání nových potrubí do nově vytvořené dutiny 
/protlak, propichování, mikrotunelování,  
horizont,/řízené vrtání s výplachem, aj) 

ne ano ne ano 

Pozn. 1: U reliningu, nebude, kromě zvláštních případů, uvnitř tubusu umístěný žádný 
spoj. 
Případné elektrotvarovky se umísťují mimo tubus do volného výkopu. 
Pozn. 2: U technologií "closefit" je realizace popsána v manuálu příslušné technologie 
a umísťování spojů a jejich provedení je předmětem PD, která musí být zpracována se 
znalostí předmětného dokumentu.  

Tab. 2.8.1.2. Podmínky pro ukládání PE potrubí bezvýkopovou metodou [16] 
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 Legislativa – nová technická pravidla ČPS TPG 

V roce 1993 vyšly první TPG 702 01 a 702 02. Tato technická pravidla byla velmi důležitá 
proto, aby v dobách, kdy si nestavěly plynovody pouze plynárny a velcí specializování 
zhotovitelé (doby těsně před a těsně po roce 1989) existovala nějaká pravidla – standardy 
pro nové, v oboru začínající firmy. V tom případě šlo o pravidlo i pro např. projekční 
organizace a provozovatele PZ. Šlo pořád ještě o nový materiál, který tenkrát měl ambice 
překonat v té době stále ještě používanou ocel. [34] 

 Standardizace evropské normy EN 1555 

Jedná se o produktovou normu, jež se dělí na celkem 6 částí. Částí se zabývají typem 
materiálů, trubek, tvarovkami, armaturami, podmínek pro využití systému a průvodce pro 
posuzování shody. Tato norma se aktuálně nachází ve stavu novelizace v CEN TC 155 
WG12. Důvodem k novelizaci je zejména technologický vývoj výroby trubních materiálů, 
které předběhly EN. Jedná se zejména o materiál PE100RC, opláštěné a vícevrstvé trubky 
a požadavky na jejich zkoušení. [34] 

 Konstrukce trubek 

Prvním výrobkem byla ještě jednovrstvá PE trubka v tyčovém provedení, pevnostně kolem 
MRS 5 (5 MPa,). Tyto pevnosti ale rostly a dostaly se přes hodnotu MRS 8 až MRS 10, kde 
se vývoj zatím pozastavil. Dalším výrobkem byla PE trubka jednovrstvá s oddělitelným 
ochranným pláštěm. V těsném závěsu PE trubka s jednou a dále i více koextrudovanými 
vrstvami vně, tak i uvnitř trubky. Tyto trubky již nebyly tyčové, ale začaly se objevovat první 
náviny. Důležitým faktorem byl i poměr SDR (vnější průměr/ síla stěny). U první trubek šlo 
o tzv. těžké řady SDR 11, avšak s příchodem materiálů PE100(MRS10), bylo také možné 
SDR zvětšit a ustálit jej na hodnotě 17,6. SDR11 je však stále využívání pro trubky o dn25, 
32, 40, 50 a 63, to je z důvodu, aby u návinu bylo možné dodržet předepsanou ovalitu. 
Nástup této technologie v ČR v roce 2000 způsobil snížení ceny PE trubek. [34] 
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Trubky se vyrábí v normou stanovených řadách SDR (Standard Dimension Ratio): 

 

𝑺𝑫𝑹 =
𝒅𝒏

𝒆𝒏
  

dn = vnější průměr trubky; en = tlouštka stěny 
trubky 

Používá se rovněž označení potrubí řada (série) S 

Série je definována: 

𝑆 =
𝒅𝒏 − 𝒆𝒏

𝟐𝒆𝒏
=  

𝑺𝑫𝑹 − 𝟏 

𝟐
 

Výpočet maximálního provozního tlaku  

(Maximum Operating Pressure MOP): 

𝑀𝑂𝑃 =
(2 ∗ MRS)

(SDR − 1) ∗ C
 [𝑀𝑃𝑎] 

C = koeficient bezpečnosti, pro plyn C ≥ 2,5 

 

Dalším rozlišovacím faktorem je barva trubek. Ta bývá upravena národním předpisem 
(TPG 702 01). Vedle trubek černých s koextrudovanými podélnými pruhy (žluto-
oranžovými u PE100) se můžeme setkat s pigmentovými trubkami (žluto-oranžová stěna) 
nebo s trubkami se žluto-oranžovou vrstvou 10 % na povrchu. Typ trubky s 10% vnější 
barevnou stěnou, slouží i v praxi pro určení hloubky vrypu, pro následné odříznutí vnější 
části pro svařování. Existují ale i výjimky pro svařování trubek s pláštěm.  

Vícevrstvé trubky jsou rozšířené při dodávkách vodíku (mohou zamezit permeaci 
(propustnosti) molekul vodíku. Existují výrobci, jenž dokážou redukovat permeaci 
(přídavkem polyamidu) až z 90 %. Využívání je i ve vodárenství, a to z hygienických důvodů.  

Kvalita PE potrubí se odráží převážně na technických specifikacích, jako jsou: zásobování 
extruderu pouze ze sil, důsledné provádění vstupní kontroly surovin, kontrola výrobního 
procesu, důsledná vstupní kontrola a její dokumentace, zavedené jednoznačné 
identifikace výrobku a to až na úrovni šarže granulátu (některé plynárny vyžadují německý 
atest 3.1 podle EN 10 204, ten slouží primárně pro ocelové potrubí, ale zahrnuje  
i vlastnosti použitého granulátu, který ovlivňuje svařitelnost daná hmotnostním indexem 
taveniny), skladování a balení, návody k manipulaci, skladování a montáž v ČJ a které 
odpovídají české platné legislativě. [3] [34]  
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 Poslední vývojový stupeň HDPE -  PE100RC 

Chemický průmysl je dnes schopen vyrábět materiály s předem stanovenými vlastnostmi, 
případně jejich vlastnosti modifikovat podle požadavků z praxe. Posledním vývojovým 
stupněm HDPE jsou trubní materiály RC (Resistant to Crack), výrazně zvyšující provozní 
spolehlivost trubních řadů.  

Přinášejí především zvýšenou odolnost proti praskání, tj proti tzv. pomalému šíření trhliny 
(Slow Crack Growth – SCG). Současně mají také vyšší odolnost proti korozi pod napětím. 
Velmi dobře proto vzdorují únavovým poruchám, způsobeným vysokým bodovým 
zatížením. RC materiály zvyšují také odolnosti proti rychlému šíření trhliny (Rapid Crack 
Growth – RCP), tedy proti důsledku působení extrémních napěťových rázů. Ty se vyskytují 
zřídka, jsou však nebezpečné tím, že v určitých podmínkách selhává trubka okamžitě.  
A to i na dlouhém úseku, nezávisle na počtu a druhu spojů. Přínosem RC polyetylénů  
je rovněž zvýšená spolehlivost svarů, neboť méně kvalitní svar lze považovat také za jistý 
druh poruchy/trhliny. Materiál PE100 RC je v současnosti nejdokonalejší vývojovou řadou 
PE100. Základní vlastnosti jsou sice shodné s PE 100, stejná je i pevnostní charakteristika 
(MRS, pevností izotermy). RC však nabízí výrazně nižší poruchovost, což je vhodné jak pro 
montážní firmy, tak pro provozovatele nových sítí.  [31] 

 Zkoušky materiálu PE100RC 

Vizuálně ani materiálovými zkouškami nejde rozlišit PE100 od PE100RC. Pro hodnocení 
RC materiálů byl v roce 2009 v Německu vypracován předběžný, tzv. Veřejně přístupný 
dokument s názvem PAS 1075:2009 (Publicly Avaliable Specification). PAS 1075 však nebyl 
od roku vydání aktualizován a nezahrnuje nové zkušební postupy a operativní zkoušky 
popsané v nových normách (ISO 18 488 a ISO 18 489). Přesto zůstává uznávaným 
pravidlem pro dokladování vlastností RC materiálů (granulátů i trubek) [31] 

Základní všeobecně uznávané požadavky, definující RC materiály: 

- Zvýšená odolnosti proti vzniku trhlin, deklarována zkouškou trvající minimálně 
8760 hodin (1 rok) při NFTC testu 

 

Obr. 2.8.5.1 FNCT – princip zkoušky 
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- Zvýšená odolnosti proti vzniku poruchy, deklarovaná odolností 8760 hodin (1 rok) 
při testu bodovým zatížením, tzv. Point Load Testu (PLT) 

 

Obr. 2.8.5.2 PLT – princip zkoušky 

 

 
Obr. 2.8.5.3 Porovnání vlastností PE100 a PE 100RC 

 
Trubky z RC materiálů jsou nejvhodnějším řešením pro současné vyšší nároky 
staveb, tj. pro: bezpískovou výkopovou pokládku, bezvýkopové pokládkové 
technologie. [31] 
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 PE100RC – Konstrukční typy 

 

Obr. 2.8.7.1 Typy PE 100 RC trubek, dle konstrukce [31] 

 Výhody a nevýhody 

V plynárenství byla pro výrobu trubek po dlouhá léta používána ocel a tvárná litina. Plasty 
se prosadily pro své nesporné výhody, kterými jsou: 

- nízká měrná hmotnost; 
- chemická odolnost a korozivzdornost; 
- ohebnost; 
- snadné spojování svařováním; 
- možnost barevných odlišení potrubí pro různá media; 
- hladký povrch; 
- houževnatost; 
- rázová odolnost; 
- spojování svařováním a mechanickými spojkami; 
- viskoelasticita; 
- výroba tvarovek ze stejných druhů materiálů; 
- snadná a reprodukovatelná výhoda; 
- snadná opravitelnost potrubních systémů; 
- opravy stávajících ocelových plynovodu zatažením plastového potrubí, anebo 

pomocí rukávce; po vytvrzení vznikne laminátové potrubí; 
- nízká cena. 
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Výše uvedené vlastnosti předurčují plasty pro výrobu potrubí rozvodů různých medií pro 
pokládku do země. Vzhledem k nízké měrné váze nejsou pro běžné dimenze potrubí 
potřebné zdvihací mechanismy. Ani v agresivních zeminách, anebo lokalitách s bludnými 
elektrickými proudy není potřeba ani pasivní ani aktivní protikorozní ochrana, která  
je slabým místem ocelových plynovodů, zvláště v městských aglomeracích s tramvajovou 
dopravou. Ohebnost potrubí je výhodou využívána při pokládce potrubí a při změně 
směru. Tato výhoda je zvláště patrná při použití bezvýkopových technologií, zvláště pak 
při řízeném mikrotunelování s využitím možnosti změny směru vrtu. Značná flexibilita 
umožňuje použití vinutých potrubí, kdy je možné položit stovky metrů potrubí  
bez jediného svaru. Provádění svaru je další silnou stránkou výstavby plynovodů z plastů. 
Používané technologie svařování omezují do značné míry vliv lidského faktoru, snižují 
požadavky na zručnost svářeče a mohou dokladovat pomocí protokolu o svaru dodržení 
technologických podmínek svařování. Houževnatost plastů je využívána pro odstavení 
potrubí z provozu jeho prostým zmáčknutím a po provedení opravy uvedením  
do původního kruhovitého stavu. Ceněnou vlastností je také schopnost relaxace napětí 
v potrubí, které může vzniknout například při poklesu zeminy. Viskoelastické chování 
plastů sníží takto vzniklé napětí na úroveň, při které nedojde k výraznému snížení 
životnosti potrubí. Hladké vnitřní stěny jsou zárukou malého tření dopravovaného média 
a zvýšení přepravní kapacity ve srovnání s ocelovými trubkami, které mají navíc tendenci 
k zanášení.  
[32] 

 Výroba 

Plasty se nejčastěji vyrábějí syntézou nízkomolekulárních organických sloučenin. Tyto jsou 
obvykle získávány z ropy krakováním, nebo tepelným rozkladem uhlí bez přístupu 
vzduchu.  

Počet monomerních jednotek bývá u trubkových typů PE HD typicky v rozmezí 5000  
až 20000. Všechny typy trubkových polyetylenů jsou v podstatě kopolymery butenového 
nebo hexanového typu. Komonomer je do reakce přidáván záměrně, protože zvyšuje 
počet krátkých větví na lineární mikromolekule a zlepšuje tak dlouhodobou pevnost 
materiálu a snižuje stupně krystaliniky. Polyetyleny třetí generace (PE 100) jsou vyráběny 
syntézou ve dvou stupních, což vede k bimodálnímu rozdělení distribuce molekulových 
hmotností. Dvoustupňová syntéza samozřejmě zvyšuje cenu výsledného produktu,  
ale umožňuje získat lepší vlastnosti z hlediska dlouhodobé pevnosti a odolnosti proti 
šíření trhlin jak pomalému, tak rychlému. 
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Výsledkem syntézy je polymer ve formě prášku, do kterého se přidávají další komponenty 
pro získání nebo zlepšení požadovaných vlastností. Mezi ně patří například: 

- UV stabilizátory; 
- stabilizátory termodegradace; 
- antioxidanty; 
- plastifikační činidla; 
- nadouvadla; 
- antistatika; 
- retardéry hoření; 
- barviva; 
- plniva. 

Přísady jsou do polymerní matrice zamíchávány pomocí hnětacích strojů, nebo míchacích 
šnekových strojů a na granulační lince je výsledná směs zpracována na granulát, který  
je základem většiny výrobků z termoplastů. Prvky trubních rozvodu z PE se vyrábějí 
vytlačováním (trubky), nebo vstřikováním (tvarovky). 

Šnekový vytlačovací stroj je základním prvkem linky pro kontinuální výrobu trubek.  
Za vytlačovacím strojem následuje kalibrace zařízení, která má za úkol vytlačovanou 
trubku ochladit na teplotu, kdy jsou dosaženy požadované rozměry, a získaný profit  
je stabilní. Používají se dva typy kalibrace: 

- přetlaková – přetlakem vzduchu je profil roztahován proti chlazenému pouzdru 
- vakuová – přisátím vytlačovaného profilu stěny pouzdra pomocí podtlaku, 

Pro výrobu trubek z PE se převážně používají dva typy kalibrace: 

- přetlaková – přetlakem vzduchu je profil roztahován proti chlazenému pouzdru; 
- vakuová – přisátím vytlačovaného profilu stěny pouzdra pomocí podtlaku. 

Dále v lince následuje chlazení vytlačené trubky, což se děje ostřikem vody definované 
teploty, aby nedocházelo k příliš rychlému chlazení profilu a k “zamrzání“ napětí v trubce. 
Chladících sekcí bývá několik a zvětšují celkové rozměry linky. Výkonnost chladící jednotky 
předurčuje celkový vytlačovací výkon linky. Následuje odtahování zařízení, obvykle 
s housenkovou konstrukcí. Malé průměry trubek se odtahují dvojicí housenkových pásů, 
pro větší průměry jsou používány 3, nebo 6 housenkových pásů. Pomocí odtahu je také 
možné ovlivňovat rozměry trubky. [32] 
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2.9 VÝSTAVBA PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK 

Vedení plynovodů můžeme rozdělit dle umístění na podzemní a nadzemní. 

Plynovody uložené v půdě 

Výstavba a obnova je realizována pouze z trubního materiálu s PE, továrně zhotovenou 
(extrudovanou) izolací. Po dokončení je izolační systém plynovodu kontrolován v souladu 
s TPG 920 21, na bezporéznost elektrojiskrovou zkoušku podle TPG 920 24 na 100% 
povrchu. Velikost zkušebního napětí musí odpovídat druhu izolace.  

Použití mechanické ochrany izolace tzv. FZM (obetonování) izolovaných ocelových trubek. 
Pro liniové části plynovodu se používají přednostně továrně vyrobené trubky vč. FZM 
vrstvy. Na trubních obloucích, svarech a krátkých částech liniových úseků se použijí 
výrobcem doporučené FZM materiály (systémy – jde o kompozit. Jejich aplikace musí být 
provedena v souladu s návodem výrobce. [9] [13] [20][24]  

Plynovody vedené nad terénem (na vzduchu) 

Plynovody pro nadzemní vedení budou opatřeny nátěrovým systémem proti 
atmosférickým vlivům podle TPG 920 23. Při volbě vhodného nátěrového systému bude 
vyžadováno doporučení ČSN EN ISO 12944-5 (příklady nátěrových systémů jsou uvedeny 
v příloze 1 TPG 920 23- Nátěrový systém bude vyroben jedním výrobcem, bude splňovat 
kritéria stupně korozní agresivity C4 (vysoká), životnost nátěru H (vysoká). Provedení 
přechodu „země-vzduch“ bude provedeno podle Přílohy 2 TPG 920 23. Barva nátěru může 
být volena v souladu s projektem. Podmínkou je, aby v případech, kdy bude barva nátěru 
nadzemního přechodu odlišná od „sírová žlutá RAL 1016 matná“ byly na obou koncích 
nadzemního přechodu, provedeny pruhy šíře 0,3-0,5 m barvou „sírová žlutá RAL 1016 
matná“. 

Umístění a provedení nadzemního přechodu řeší projekt. V projektu musí být řešena také 
protikorozní ochrana nadzemního přechodu a jeho ochrana před bleskem s odvoláním 
na příslušné ČSN při přiměřeném respektování TPG 702 04. 

Nově budované nadzemní přechody PZ musí splňovat požadavky ČSN EN 1090. [20] [22] 
[23] [24] [26] [27] 

 Volba trasy 

PE plynovody nesnáší zvýšenou teplotu (+30 °C) a vysokou (100 °C) nebo extrémně 
vysokou (1000 °C) už vůbec ne. Bez ochranného pláště neodolává mechanické abrazi (je 
měkký). Dimenze dn63, 80 a 100 bez ochranného pláště nesnáší bodové zatížení 
v podsypu, obsypu nebo nadsypu. V místech, kde nejsou dodržené odstupňované 
vzdálenosti  
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je nutno použít technická opatření jako např. izotermické bariery, aby nedošlo 
k poškození PE potrubí zejména exotermickými projevy, např. zkrat el. kabelu.  

Vzdálenosti potrubí od podzemních vedení a jeho krytí, mimo vyústění přípojky 
k nadzemní skříni hlavního uzávěru se řídí ustanoveními ČSN 73 6005, ČSN 75 4030, 4.9.2 
a 4.9.3. Tam kde nelze v chodníku nebo ve volném terénu stanovené nejmenší krytí 
dodržet, je možné se souhlasem budoucího provozovatele snížit krytí nad 0,4m, popř. při 
uložení potrubí do ochranného potrubí lze snížit krytí na 0,25 m. Krytí se rozumí 
vzdálenost vnějšího líce nechráněné trubky, nebo vnějšího povrchu ochranné konstrukce 
od povrchu komunikace, zpevnění plochy, původního či upraveného terénu.  

Krytí větší než 1,5 m je možné jen se souhlasem budoucího provozovatele plynovodu. 
Potrubí se chrání před dlouhodobými tepelnými účinky ostatních vedení bud umístěním, 
nebo vhodnou ochranou tak, aby teplota jeho povrchu nepřesáhla 20°C. V případech,  
kdy povrchová teplota potrubí může přesáhnout 20 °C, bude projekt stavby obsahovat 
výpočet v souladu s přílohou A, Tabulky 1, ČSN EN ISO 13760.  

Nejmenší krytí musí být u potrubí uloženého pod dnem vodního toku nebo nádržích min. 
2 m.  

Nejmenší vzdálenost potrubí od budov je 1 m, kromě zaústění přípojky a vnějšího části 
domovního plynovodu, jimž je budova připojena. Vzdálenost se měří od povrchu potrubí 
k vnější straně obvodové zdi budovy. [5] [34] 

 Ukládání potrubí 

Bezvýkopové technologie 

Bezvýkopové technologie výstavby nebo obnovy jsou navrhovány ve všech případech,  
kdy je příslušná technologie reálně proveditelná a kde je efektivnější než konvenční 
výstavba v otevřených výkopech. Příklady technologií jsou uvedeny např. v TPG 702 01.  

Realizace konkrétní bezvýkopové technologie (např. egeliner, Dynatec, Primus-Lune, …)  
se řídí pravidly stanovenými certifikáty příslušné technologie (např. v Německu existuje 
certifikát, že příslušná technologie je technologií pro sanaci plynovodů). Kopie takového 
certifikátu musí být součástí technické dokumentace stavby. Pro realizaci konkrétní 
bezvýkopové technologie může být použité speciálních jednoúčelových strojů.  

Současný trend – rychlost a efektivita – stále více vede při realizace nových nebo 
rekonstrukci stávajících sítí k využití tzv. bezvýkopových technologií. RC trubky jsou pro ně 
velmi vhodné. Odpadají tak vysoké náklady na výkopy, obnovu povrchů a na omezení 
silničního provozu. Lze použít tyto metody: 

 Relining – vtahování nového potrubí pomocí navijáku do stávajícího 
 Pluhování – přímá pokládka potrubí bez provedení výkopu 
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 Frézování rýhy pro potrubí v zemi 
 Protlaky  
 Berstlining (též burstlining, cracking) – rozrušovací metoda, kdy nástroj rozbíjí 

stávající potrubí, vytěsňuje jej do okolní zeminy a současně vtahuje nové potrubí. 

Ve velmi nepříznivých podmínkách je i u „šetrných“ technologií (relining, frézování, řízené 
mikrotunelování) nutno zvážit míru rizika a případně použít trubky s ochranným pláštěm.  

U protlaku je riziko závislé na konkrétních podmínkách, trubky RC jsou doporučeny.  

Berstlining představuje největší riziko poškození trubek, lze použít trubky s ochranným 
pláštěm. [31]  

Zatahování trubek, zatahovací síly 

Při zatahování je nutné kontinuálně sledovat a zaznamenávat zatahovací sílu, který 
prokazatelně nesmí překročit maximální povolenou hodnotu Fmax. Hodnota je vztažena 
na plochu zatahovaného potrubí (průřez) a max. dovolené napětí pro daný typ materiálu: 

𝑭𝒎𝒂𝒙 ≤ 𝑺 ∗  𝝈  

S = velikost zatahované plochy v mm2 

𝑆 =  𝜋(𝐷 − 𝑑 )/4 

D – vnější průměr trubky [mm] 

d – vnitřní průměr trubky [mm] 

σ pro PE100RC = 10 MPa (MRS) 

Zatahovací síly jsou shodné pro všechny druhy PE 100 trubek včetně provedení RC,  
tj. s ochranným pláštěm a jsou závislé na dalších faktorech, jako např. teplota a stanovený 
bezpečností koeficient. Max. zatahovací síly pro materiál PE100 RC jsou pro teplota 20°C 
a bezpečností koeficient K=1,25. 

Životnost trubky se nesnižuje, dojde-li při pokládce nebo během použití k protažení  
o celkové hodnotě max. 5 % (poklesy terénu a poddolovaná území, v ohybech).  
Při zatahování se musí ochranný plášť na začátku trubky zajistit pro shrnutí, například 
speciální smršťovací manžetou, smršťovacím rukávcem, nebo jinak dle zkušenosti 
zhotovitele.  

Před uvedením do provozu musí být neporušenost instalovaného potrubí věřena podle 
platných norem. Toto ověření zpravidla zahrnuje tlakovou zkoušku potrubí, předložení 
stavební dokumentace a výkresu hotového stavu a potvrzení o provedení předběžné 
přejímky. [27] [31]  
  



 
Studie rekonstrukce plynovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku                                                                          Bc. Alessandro Tamborlani 
Diplomová práce                                                                                                                                                                
 

38 

 

Výkopové technologie 

Výkop:  
Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou, její bezpečné spojení  
a zhutnění zeminy v okolí trubky, které odpovídá podmínkám a účelu použití. Závisí na 
průměru trubky a hloubce výkopu. Potrubí se ukládá do středu výkopu.  

Účinná vrstva (UV) je zemina pod trubkou (lože trubky L) a do 20 cm nad horní okraj trubky 
(krycí zásyp KO). Násyp a hutnění se provádí po obou stranách trubky, u větších průměru 
po vrstvách. Hutné se ručně nebo lehkou hutnící technikou. Přímo nad trubkou  
se do výšky 30 cm nehutní. Při hutnění se potrubí nesmí výškově nebo stranově posunout.  
Podloží trubek:  

Trubky se ukládají do výkopu na upravené lože o šířce minimálně o 10 cm větší,  
než průměr trubky. Dle potřeby se trubky podsypávají materiálem stanoveným pro celou 
účinnou vrstvu, v minimální tloušťce L = 10 cm.  

Lože musí zajistit předepsaný spád potrubí. 

Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu nebo do kaluží na povrchu lože (ani zmrzlých). 
Musí na terénu ležet v celé délce, bez bodových styků na výčnělcích horniny nebo na 
hrdlech – pro elektrotvarovky se vytvoří montážní jamky. Úhel uložení, tj. styku s ložem, 
má být větší jako 90° (1/4 obvodu) 

Trubky, ani z RC materiálu, nelze pokládat přímo na beton (betonovou desku, pražce); 
pokud se deska použije (např. v neúnosných zeminách), musí se na betonu vytvořit výše 
popsané lože L. 

Obsyp potrubí 

Zemina se zde sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí a hutní 
po vrstvách. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny (platí i pro RC trubky). Pro zásyp tedy 
nelze použít materiály, které mohou během doby měnit objem, nebo konzistenci – zeminu 
obsahující kusy dřeva, led, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou  
se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy.  

Potrubí musí být označeno žlutou výstražnou folií ve vzdálenosti 30 – 40 cm nad vrcholem 
trubky.  

Horní zásyp potrubí: 

Použije se materiál o způsobu hutnění, který odpovídá použití dané plochy. Od 30 cm  
se krytí lze hutnit i nad trubkou. Viz řezy Obr. 2.8.9.1 a Obr. 2.8.9.2 [16] 
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 Zemní práce, podsyp a obsyp potrubí 

Provádění zemních prací definuje TPG 702 01, TPG 702 04, ČSN 73 6133 a Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci na staveništi. Materiál pro podsyp a obsyp je volen podle konstrukce trubního 
materiálu. Možnosti použití jiných materiálů, to však musí být schváleno výrobcem. [3] 
[16] [26] 

 Montážní práce 

Montáž musí být prováděna v souladu s požadavky TPG 702 01 (PE), resp. TPG 702 04 
(ocel). Dodavatel stavby musí zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot do potrubí. 
Při ukončení nebo při přerušení montážních prací na stavbě, kdy není potrubí pod přímým 
dozorem zhotovitele (montážní organizace) je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek 
mechanickou zaslepovací látkou nebo navařovací záslepkou. [3] [16] [26] 

 Kotvení potrubí a armatur 

PE potrubí většinou nevyžaduje jištění ohybů a spojů proti posuvu (s výjimkou 
segmentově svařených tvarovek). Při pokládce ve strmém svahu však je možno zvážit  
i ve výkopu kotvení trubek k podloží, pokud – například při odplavení zeminy – mohou být 
zatíženy nepředpokládanými silami. 

Armatury je nutno zabudovat tak, aby jejich hmotností nebo silou potřebnou pro jejich 
obsluhu nebylo potrubí zbytečně namáháno. Doporučuje se fixace armatur „pevným 
bodem“, tj. použitím betonového bloku a podobně. [31] [23] 
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Na obrázcích je znázorněno doporučení jak ukládat PE potrubí od výrobce Pipelife. 
Důležité je, že v bezprostředním okolí PE trubky, zejména neopláštěné, je proveden 
podsyp nejemnějším materiálem a bezprostředně nad trubkou je pásmo 30 cm, kde  
se nemá hutnit.  

 

Obr. 2.9.5.1 Schéma uložení potrubí GASLINE RC1 a RC2 ve výkopu [31] 

 

Obr. 2.9.5.2. Schéma uložení potrubí GASLINE RC ROBUST ve výkopu [31] 
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2.9.5.1.1 Spojování trubek z PE 

Lze svařovat na tupo, nebo elektrotvarovkami, polyfúzní svary nejsou pro plyn povoleny. 

Svařovat lze PE materiály, jejichž index toku taveniny MFR 190 °C/5 kg dle ČSN EN ISO 
1133-1 , leží mezi 0,2 – 1,4 g/10 min. Bez omezení lze vzájemně svářet trubky a tvarovky 
z HDPE, tj. z PE 100 (a PE100+). PE 100RC, případně i z PE 80. 

Na kvalitu svaru má vliv: teplota, čas ohřevu a svařování, čas chlazení, tlak při svařování 
na tupo.  

Svařování elektrotvarovkami je jedinou povolenou metodou pro sváření trubek 
z návinů a umožnuje spojování trubek s rozdílnou tloušťkou stěny. Řídí se německým 
předpisem DVS 2207. Elektrotvarovkami lze spokojovat i trubky o různých tloušťkách stěn. 
Elektrotvarovka je přesuvné hrdlo, opatřené topnou spirálou jako zdrojem tepla nutného 
pro svařování. Po přivedení energie je dosažena svařovací teplota trubek i tvarovky  
a vytvoří se nutný spojovací tlak. Před spojovník trubky s pláštěm je nutné nejdříve 
odstranit ochranný plášť. 

 

Obr. 2.9.5.1.1.1 Odstranění ochranného pláště pro sváření [31] 
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Obr. 2.9.5.1.1.2 Trubka musí být ve styku s plochou topné spirály [31] 

 

Obr. 2.9.5.1.1.3 Sváření elektrovarovkou [31] 

Svařování na tupo 

Na tupo, lze svařovat jen trubky se stejnou tloušťkou stěny. Obě trubky k sobě musí být 
upnuty, přičemž upínací zařízení nesmí poškodit povrch trubky, zároveň posuv trubky 
nesmí váznout.  

 

Obr. 2.9.5.1.1.4 Svařování na tupo [Wavin CZ Youtube] 

Potrubí musí být v ose a jejich konce musí být před svářením ohoblovány, aby štěrbina 
mezi konci trubek opírajících se o sebe nepřesahovala 0,5 mm, u trubek nad 400 mm  
1 mm. Konce trubek musí být čisté a zbavené sebemenší nečistoty. Nesmí být vlhké ani 
se nijak rosit.  

Připraví se svařovací zrcadlo (teplota 200 – 220 °C). To je následně umístěno mezi potrubí, 
na které přitlačíme oba konce trubek nastaveným tlakem. Vlivem tlaku a teploty se obě 
čelní strany trubek nataví. Po prohřátí se trubky od zrcadla odtáhnou a po vyjmutí zrcadla 
jsou obě trubky čelně spojeny k sobě zvýšeným tlakem, tím dojde k prolnutí vrstev  
a navaření. Necháme vychladit a svar je hotový. [31]  
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Tlak i teploty jsou tabulkové dle typu potrubí, ale za daného diagramu.  

 

Obr. 2.9.5.1.1.5 Svařovací diagram pro svařování na tupo [31] 

Svar je následně zafixován smršťovací manžetou.  

 

Obr. 2.9.5.1.1.6 Smršťovací manžeta [31] 

2.9.5.1.2 Signalizační vodiče 

Signalizační vodič se vždy ukládá souběžně na všech PE plynovodech a přípojkách  
ve smyslu TPG 702 01. Barva signalizačního vodiče nesmí být zaměnitelná s uzemňovacím 
vodičem (zeleno - žlutá). V konkrétních případech lze řešit např. ovinutím izolované části 
konce signalizačního vodiče izolační páskou např. červené barvy. Minimální průřez vodiče 
je 2,5 mm2, provedení CYY (plný měděný vodič + pracovní + vnější izolace). Využití 
signalizačního vodiče vloženého pod plášť PE trubky je možné pouze pro účel 
bezvýkopových technologií bez ochranné trubky. Použití signalizačního vodiče 
integrovaného ve výstražné folii je na všech stavbách nepřípustné.  

Připojení signalizačního vodiče plynovodní přípojky nebo odbočky na signalizační vodič 
plynovodu se provádí tak, aby signalizační vodič plynovodu nebyl přerušen. Spoj musí být 
vodivý, musí být proveden pájením nebo mechanickou svorkou a musí být izolován. Druh 
izolace se volí tak aby odpovídala předpokládané životnosti plynovodu. Tepelná aplikace 
izolace na spoj signálního vodiče nesmí ohrozit PE trubku. V lokalitách s aktivní PKO,  
v lokalitách zatížených výskytem tzv. bludných proudů a při vkládání PE potrubí  
do ocelového při opravách je nutno tento vliv kompenzovat vhodným způsobem (aby 
nedocházelo k nadměrnému proudovému zatěžování signalizačního vodiče). 
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Signalizační vodiče, které se používají pro zatahování, mají menší průřez mědi, vrstva 
polyesteru na vodiči umožní větší tahovou odolnost. V případě elektrického výboje se pak 
vodič jen přepálí, místo toho, aby propálil samotné potrubí. [3] 

Ukončení signalizačního vodiče: 

u plynovodu je ukončení signalizačního vodiče možné realizovat různými způsoby.  
Na nadzemních objektech, nejčastěji orientačních sloupcích ve firmě zásuvek či zdířek 
(např. propojovací objekty firmy SON-NEK). Na zemních objektech např. v uličních 
poklopech se zaizolovaným koncem (svitek). 

u plynovodní přípojky budou jednotlivé konce signalizačních vodičů ukončeny 
v objektech HUP. Konce signalizačních vodičů ve skříni HUP budou odizolovány  
a uchyceny např. bernard svorkou (signalizační vodič musí být „volný - nenapnutý“), tak 
aby signalizační vodič nebyl vodivě propojen na OPZ. Pokud bude bernard svorka 
upevněna na PE, musí být pod dotahovacím páskem podložka po celém obvodu, aby 
nedošlo k poškození PE. [16] 

2.9.5.1.3 Markery 

Při výstavbě plynovodu z PE nebo oceli v místech zatížených cizími proudovými poli, které 
vlivem interference znesnadňují lokalizaci trasy pomocí signalizačního vodiče, budou při 
výstavbě PE plynovodu umísťovány paralelně (zároveň se signalizačním vodičem) tzv. 
pasivní markery (žluté – kulové, nebo ve tvaru „volantu“) s vyhledávácí frekvencí 83 kHz. 

Rovněž při potřebě označit jednoznačně některá významná místa na stávajících 
plynovodech z PE nebo oceli (umístění armatur, opakovaně použitelných balonovacích 
hrdel, …), budou používané aktivní markery (žluté – kulové, nebo ve tvaru „volantu“) 
s vyhledávácí frekvencí 83 kHz nebo aktivní markery, s možností záznamu informace.  

Použití marketů u nových staveb, jejich umístění a druh navrhne projektant při zpracování 
PD.  

Kulové markery fungují spolehlivě do cca 1,5 m hloubky. Orientace v případě kulového 
markeru nehraje roli. Markery se umísťují vždy nad plynovod, ideálně v ose plynovodu  
do místa, jehož poloha má být vyznačena (např. liniový T-kus). Kulový marker se umístí  
na plynovod např. pomocí gumového O-kroužku (pozice koule na válci není stabilní)  
a následně se fixuje na PE plynovod lepící PVC páskou šíře cca 50 mm. Cílem je zajistit 
polohu markeru při provádění zásypu. [16] [10] 
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Obr. 2.9.5.1.3.1 Pasivní kulový marker [16] 

Markery ve tvaru „volantu“ se používají pro větší hloubky uložení. Orientace markeru 
je velmi důležitá. Marker musí být orientován „vodorovně“, tak aby jeho osa procházela 
osou plynovodu v místě, které má být vyznačeno. Markery se umísťují vždy nad plynovod. 
Marker ve tvaru „volantu“ se umístí nad plynovod, podloží se vhodnou podložkou, měkkou 
bez ostrých hran, např. ve tvaru plastové misky a následně se zafixuje na PE plynovod 
pomocí lepící PVC pásky šíře cca 50 mm. Cílem je zajistit polohu markeru při provádění 
zásypu. [16] [10] 

 

Obr. 2.8.9.1.3.2 Pasivní marker ve tvaru „volantu“ [16] 

2.9.5.1.4 Výstražné fólie 

K zasypané výkopové rýze se plynovod označuje výstražnou fólií tak, jak stanoví  
ČSN 76 6006 a ČSN EN 12613. Přičemž výstražná fólie se současně klade minimálně 0,2 m 
(obvykle 0,3 – 0,4m) nad potrubí. Fólie přesahuje šířku plynovodu o 50 mm (u trubek do 
d400).  

Je to důležitá informace při ruční dokopávce, protože nám oznamuje, kdy jsme  
v bezprostřední blízkosti potrubí. Pro plynovod se používá žlutá barva fólie. Pokud  
je plynovod opatřen chráničkou, musí mít tato chránička rovněž žlutou barvu. Při použití 
ochranné trubky se fólie nepoužívá. Může být nahrazena žlutými plastovými deskami. [7] 
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Obr. 2.9.5.1.4.1 Výstražná folie [36] 

2.10 ARMATURY 

Slouží k regulaci nebo změně toku dopravované látky v jednotlivých částech potrubí. 

 Trasové uzávěry, armatury  

Trasové uzávěry na místních sítích se používají např. pro oddělení obcí nebo jejich částí 
(samostatných větví místní sítě). Při jejich řešení je nutné respektovat ustanovení: 

 TPG 935 01 a TPG 70204 u ocelového potrubí 
 TPG 702 01 u PE potrubí 

Armatury umístěné v linii plynovodu pod terénem budou ve všech případech vybaveny 
zemní soupravou v teleskopickém provedení.  

Armatury umísťované pod terénem na nových plynovodech se používají v provedení 
s přivařováními konci. [3] [8] [16]  

 Druh použíté armatury 

Podle účelu použití armatury, její stavební délky, tlakové hladiny a předpokládané četnosti 
manipulací s armaturou je nutno navrhnout optimální technicko-ekonomické řešení, tak 
aby bylo jasné, kterou armaturu vhodně použít. 
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Dvoupolohové armatury: kulové kohouty: 

 na aplikace, kde stačí dvoupolohová regulace (otevřeno/zavřeno) a není problém 
případným tlakovým rázem, je vhodné použít kulová kohout z PE se zemní 
soupravou.  

Armatury s omezeně regulační charakteristikou: šoupátka, klapky, ventily: 

 pro nejnáročnější místa na STL a NTL sítí, poblíž RS, … - šoupátka, 
 pro krátké stavební délky a armatury pouze s občasnou manipulací, … ventily, 
 pro velmi přesnou regulaci tlaku na plynovodech bez úsad, … ventily. [8] [16] [27]  

 Trasové uzávěry, armatury umístěné na místních sítích z PE 

V dimenzích potrubí dn ≤ 90 se používají výhradně PE kulové kohouty vyrobené v souladu 
s ČSN EN 1555-4, přednostně v plnoprůtokovém provedení (vrtání koule). 

Dále armatury s PE přivařovanými konci a pro větší dimenze není druh armatur limitován.  
[16] 

 Trasové uzávěry, armatury umístěné na MS z oceli 

Zde se používají ocelová (litinová) šoupátka, případně ocelové kulové kohouty. [16] 

 Pasivní protikorozní ochrana kovových armatur na místních sítích 

V případě šoupat, klapek a kohoutů (ocelo-litina) je nezbytné řešit protikorozní ochranu 
těchto armatur.  

Pokud budou armatury osazeny v PE plynovodu nebo v ocelové sítí obce bez trakčních 
tratí (provoz kolejové trakce = elektrifikovaná železnice), městské tramvaje a katodické 
protikorozní ochrany postačuje jako protikorozní ochrana vrstva spékaného epoxidového 
povlaku o tloušťce alespoň 250 mikrometrů. Jde o tzv. GSK těžkou protikorozní ochranu 
podle ČSN EN 14 901. Tento povlak je možné kontrolovat jiskrovým defektoskopem 
s napětím max. 1,5 kV.  

V ostatních případech musí být armatury opatřeny dále vrstvou nejlépe PU nástřiku  
či nátěru.  

Obecně pro ukládání armatur do výkopu lze doporučit jejich opatření povlakem 
z geotextilie, který může zabránit v poškození křehké protikorozní ochrany armatur 
během zásypu ve výkopu. [16] 
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 Uliční poklopy 

Uliční poklopy se přednostně projektují v provedení plastu (těleso poklopu z plastu, víko 
z ocelolitiny) dle TPG 702 04. Provedení uličních poklopů bude přednostně v barvě žluté 
či oranžové, vždy s nápisem “plyn“ nebo “gas“. [16] [26] 

  Chráničky, ochranné trubky 

Pravidla pro použití chrániček a ochranných trubek stanoví Vyhláška č. 48/1982 Sb., 
nařízení vlády č.101/2005 Sb., TPG 702 01, TPG 700 21, TPG 702 04. Chráničky a ochranné 
trubky se používají v provedení z plastu, výjimečně na požadavek cizího subjektu (např. 
správce, provozovatel drážního tělesa, vodního toku, aj.) v provedení z oceli (pro 
plynovody z PE – vždy z materiálu PE). [3] [16] [26] 

Na již provozované místní sítí lze výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele,  
se souhlasem provozovatele osadit podélně dělené ochranné trubky či chráničky. 

Je zakázáno používat podélně dělené chráničky a ochranné trubky na nově budovaných 
PE plynovodech. [16] 

 Orientační sloupky 

Orientační sloupky jsou projektovány: 

 v extravilánech pro označení lomových budou a na přímých trasách plynovodu tak, 
aby byla zachována přímá dohlednost jednotlivých sloupku. Sloupky budou proti 
poškození ve volném terénu tam, kde se provádí intenzivní zemědělská činnost 
chráněny vhodným způsobem, např. betonovou skruží; 

 v intravilánech, pouze v odůvodněných případech, např. v místech trasových 
uzávěrů, nadzemních vývodu s plastovou izolací (PE) [16] 

 Mechanické spojky 

Použití mechanických spojek na plynovém zařízení z materiálu PE řeší TPG 702 01. 
Mechanické spojky se používají pro ukončení plynovodních přípojek v nadzemní části 
(přechodka např. ISIFLO se svěrným spojem) a v rámci obnovy místních sítí tam, kde není 
zaručena vzájemná svařitelnost stávajících a nově pokládaného potrubí (např. potrubí 
z materiálu LITEN PL10). Pro tyto účely bude použito výhradně mechanických spojek, 
které nevytváří vrubové namáhání při jejich aplikaci na potrubí (např. spojky WAGA MULTI 
JOINT). [3] [16] 
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 Izolační spoje 

Jejich provedení musí být v souladu s TPG 702 04. Konkrétní případy musí být projednány 
s výjimkou umístění izolačních spojů před RS. [16] [26] 

 Kompenzátory 

Kompenzátory se používají výjimečně (pouze na ocelových plynovodech) V případě vedení 
potrubí na nestabilním terénu (poddolované území, území s nestabilizovanou vrstvou 
výsypkové zeminy, svážné území). [16] 

 Přechodky ocel/PE 

Přechodky ocel/PE ve smyslu TPG 702 01 se používají při přechodu z materiálu ocel  
na materiál PE. Jde o výrobky, které mohou být použity v souhlasu s pokyny výrobce. 
Přechodky ocel/PE se nepoužívají při křížení horkovodu, ale při křížení parovodu vždy. [3] 
[16] 

 Segmentová kolena PE 

Tvarovky svařené v továrních podmínkách ze segmentu se používají jen po předchozí 
dohodě s budoucím provozovatelem. Maximální změna úhlu na jednom segmentu je 30°. 
Kolena musí splňovat požadavky TPG 702 01. [3] [16] 

 Odvodňovač 

Jde o svařenec složený z T-kusu v poloze „6 hodin“, PE potrubí a tvarovek ukončený 
kulovým kohoutem s přechodkou a zátkou vyústěný do uličního poklopu v úrovni terénu. 
Dimenzování odvodňovače je nutno odvozovat od dimenze plynovodu. [16] 

 Závitové spoje a jejich těsnění 

Těsnící materiály musí zajišťovat těsnost a musí být odolné proti působení plynu. 
Materiály určené k těsnění závitových spojů musí umožňovat jejich rozebíratelnost. [16] 

  Bezpečnostní armatury 

V českých zemích je bezpečnostní armatura ne příliš používaná pojistka proti úniku plynu 
na plynovodních přípojkách v případě poruchy. GAS STOP je běžně používaný 
bezpečnostní ventil na STL plynovodních přípojkách v Německu a Rakousku. Jedná  
se ventilovou konstrukci, která na základě rozdílu tlaku před a za bezpečnostní armaturou 
automaticky uzavře průtok plynu do OPZ. [34] 
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Obr. 2.10.16.1 GAS STOP Bezpečností armatura [34] 

2.11 UVEDENÍ DO PROVOZU 

 Čištění potrubí 

Všechny plynovody a přípojky musí být předány k provozování s čistým a suchým vnitřním 
povrchem.  

Potrubí lze čistit čistícím pístem, nebo profukováním.  

Čištění pístem se rozumí protlačení čistícího pístu pomocí stlačeného vzduchu celou 
délkou plynovodu. Tím se docílí vytlačení vody, hrubých i jemných nečistot a zároveň  
je ověřena průchodnost vzduchu 

Čištění profukováním vyžaduje důkladné ruční pročištění jednotlivých trubek nebo části 
potrubí před jejich svařením a důsledné dodržení přísné technologie kázně před montáží 
a při montáži. Potrubí z navíjených trubek se po pokládce a před vysazením odboček 
vyčistí čistícím pístem podle daných požadavků.  

Potrubí je potřeba následně vysušit, k tomu mohou sloužit metody sušením: vysoce 
suchým vzduchem nebo vakuem. 

Sušení vysoce suchým vzduchem spočívá ve vhánění stlačeného vzduchu do potrubí, 
do tohoto vzduchu se voda v potrubí odpařuje a spolu s ním z potrubí vystupuj. Za vysoce 
suchý vzduch se považuje vysušení vzduch TRB při běžném atmosférickém tlaku pod  
- 60 °C. 

Sušení vakuem spočívá ve snížení (absolutního) tlaku v potrubí na hodnotu tenze syté 
páry vody, cca 1 kPa (10 mbar). Voda v potrubí při tomto tlaku začne vřít již při teplotě 
okolní zeminy a vzniklá vodní pára se z potrubí odsává. [21] 

 Tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky se provádí v souladu s: 

 TPG 702 04 a ČSN EN 12327 – ocelové místní sítě 
 TPG 702 01 – místní sítě z PE. 
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2.12 PREVENCE HAVÁRIÍ A JEJICH IDENTIFIKACE 

Prevence havárií je založena na předpokladu, že pro přijetí odpovídajících efektivních 
opatření v oblasti prevence vzniku a dopadů havárií je nezbytné provádění analýz rizika  
a jejich promítnutí do navazujících oblastí, jako je havarijní plánování a řízení 
nebezpečnosti podniku, včetně motivace a přípravy zaměstnanců. 

Legislativu v oblasti bezpečnosti řeší propracovaný legislativní systém v oblasti technické 
bezpečnosti potrubí, včetně systému dozoru. Při zpracování havarijního plánu se vychází 
ze zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci a likvidací havárií. [18] [31] 

 Analýza rizik 

Pro analýzu rizik se používají metody kvalitativního, kvantitativní a relativního hodnocení 
rizik. Kvalitativní metody pomáhají k pochopení logické struktury poruchových stavů  
a slouží pro identifikaci zdrojů rizik systému. Kvantitativní metody používají dostupná data 
o poruchách komponent, odhadují vliv lidských chyb a umožňují předpovědět 
pravděpodobnost výskytu nehod. Relativní metody zařízení rizik hodnotí procesy pomocí 
indexů, které umožňují navzájem porovnat procesy a stanovit pořadí pro další detailnější 
analýzy rizika.  

V praxi volba typu analýzy posuzování systému závisí na účelu analýzy, na složitosti 
systému, finančních zdrojích, dostupnosti dat a poruchách na míře, ve které je zahrnut 
vliv lidského faktoru, atd.  

Pro hodnocení rizik se v zásadě hledají odpovědi a nabízí postupy pro nalezení  
na následující otázky: 

- Co se může porouchat? 
- Jaké jsou příčiny? 
- Jaké jsou důsledky? 
- Jak je to pravděpodobné?  

[31] 

 Detekce plynů 

Detekce plynu je díky jeho odorizaci jednodušší detekovat ve větší rozloze, k přesnější 
detekci úniku nám však pomáhají různé moderní technologie. Od fyzické inspekce  
po speciální detektory plynu. [31] 

- Laserové detektory 
- GasCam 
- Monitoringy kamerou 
- Monitoringy ježkem 
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 Stanovení technického stavu potrubí 

Technický stav potrubní sítě se zjišťuje pozorováním fyzického stavu potrubí pomocí 
provozních výkonů nebo diagnostických sond.  

Při klasifikaci technického stavu potrubí se hodnotí vždy: 

- stav izolačního systému; 
- způsob uložení plynovodu; 
- korozní napadení; 
- nebezpečí plynovodu pro okolí; 
- dosavadní výskyt poruch.  

Tato jednotlivá kritéria jsou klasifikována bodovací stupnicí 0 až 5 bodů, kde 5 značí 
nejvyšší stupeň degradace nebo ohrožení. 

Zaznamenané hodnocení jsou předány programu, který s dosaženými body porovná  
se srovnávacím součtem, což je součet maximálních anebo maximálně únosných počtů 
bodů všechna zjištěných kritérií a provede klasifikaci. Hodnocení plynovodu dle této 
kategorie je následující: 

- 0 až 12,5 % - velmi dobrý stav 
- 12,5 % až 37,5 % - dobrý stav 
- 37,5 % až 62,5 % - vyhovující stav 
- 62,5 % až 87,5 % - dostatečný stav 
- 87,5 % až 100 % - nedostatečný stav 

[28] 

2.13 SANACE PLYNOVODU 

 Aktuální způsoby sanace 

V případě výskytu poruchy na plynovodním řadu, lze postup oprav rozdělit do několika 
fází 

- odstavení potrubí (pokud to je nutné) 
- posouzení druhu poškození potrubí a navržení způsobu opravy 
- provedení opravy určenou metodou 
- vpuštění plynu do opravovaného úseku a provedení tlakové zkoušky topným 

plynem 
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Odstavení potrubí 

Některé opravy menšího rozsahu je možno provádět bez přerušení průtoku plynu 
v potrubí. Rozsah poruch, u kterých je to možné, a podmínky provedení oprav jsou předně 
stanoveny. V ostatních případech je nutno potrubí před zahájením opravy odstavit.  

Způsob odstavení potrubí je stanoven technickými předpisy. Uzavíracích armatur  
lze použít v omezeném počtu případů, jinak je nutné podstavení provést pomocí 
stlačovacího zařízení nebo uzavíracích balonů.  

Stlačovacím zařízením se potrubí ve vhodném místě stlačí do té míry, že dojde k přerušení 
průtoku plynu, ale materiál potrubí se nenaruší. Proto je velmi důležité pro tuto práci 
používat zařízení, u něhož je ověřeno splnění zvedených požadavků. Po ukončení opravy 
a odstranění stlačovacího zařízení se doporučuje zpevnění stlačeného místa např. 
upevněním mechanické záplaty nebo přivařením vhodné tvarovky. Ve stejném místě 
nesmí být potrubí opakovaně stlačeno. Proto se místo stlačení vhodně označí.  

Při uzavírání potrubí pomocí balonů je nutno posoudit veškeré podmínky jako je průměr 
potrubí, druh plynu a jeho tlak, předpokládaný způsob opravy a podle toho volit vhodný 
typ balonu a pracovní postup. Balony jsou do potrubí vkládány vždy pomocí speciálních 
tvarovek, a to buď ručně, nebo pomocí balónovací soupravy. [32] 

Posouzení poruchy a návrh opravy 

Pro navržení způsobu opravy je velmi důležité stanovit příčinu vzniku poruchy. Ta může 
být někdy zjevná např. při mechanickém poškození nebo trhlinách při provádění zemních 
prací, jindy vyžadující bližší posouzení např. při poruchách vyvolaných nesprávným 
postupem při montážních pracích nebo dokonce posouzení ve specializované zkušebně 
při poruchách vyvolaných závadami materiálu trubek. 

Při mechanickém poškození nebo trhlinách povrchu trubky je důležité posoudit rozměry 
poškození. Obecně platí, že oprava poškozené trubky je možná jen při určitém charakteru 
poškození a do stanovené velikosti poruchy (hloubky vrypu, rozměrech trhliny nebo 
průrazu). Jinak je nutno poškozený úsek potrubí vyříznout a nahradit novým.  

Po vyhodnocení poruchy je nutno zvolit nejvhodnějším za daných podmínek použitelný 
způsob opravy. [32] 

Provedení opravy 

Vlastní opravu je nutno provést při dodržení přesně stanovených postupů za použití 
materiálů a zařízení, která byly pro tento účel posouzeny. [32] 

Používají se metody oprav 

- mechanickými záplatami 
- opravárenskou elektroobjímkou s použitím zátky 
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- opravárenskou elektroobjímkou (jen na odstaveném plynovodu) 

Provedení tlakové zkoušky 

Po dokončení opravy musí být ověřena těsnost opraveného úseku potrubí. Pokud bylo 
v průběhu opravy prováděno svařování plastů je možno tlakovou zkoušku zahájit teprve 
po uplynutí nejméně jedné hodiny po uplynutí doby chladnutí posledního svaru.  
Ve většině případu umístění poškozeného místa dovolí použití tlakovou zkoušku topným 
plynem. Tam kde je to možné, je doporučení provést tlakovou tkoušku vzduchem, nebo 
intertním plynem. [32] 

Bezvýkopové metody výstavby rekonstrukce 

U klasických metod výstavby a rekonstrukce plynovodního vedení v otevřených výkopech 
je provádění zemních prací zejména v centrech měst a obcí spojeno se značnými zásahy 
do života v příslušné oblasti. Jedná se zejména o dopravní omezení, znečištění životního 
prostředí a narušení nebo znehodnocení povrchových úprav (komunikace, zpevněné 
plochy, zeleň). Proto soupá zájem o provádění těchto prací tzv. bezvýkopovými metodami, 
při kterých jsou nepříznívé zásahy minimalizovány. [32] 

Výstavba nových vedení 

Pomocí speciálních zařízení se v zemině vytváří otvor buď jejím roztlačením, nebo 
obtěžením, případně kombinací těchto způsobů. Do takto vytvořeného otvoru se vtahuje 
ochrané potrubí nebo vtlačuje chránička a do ochranného potrubí, nebo chráničky  
se ukládá vtahování nebo vtlačováním vlastní plynovodní vedení (plynovod nebo 
přípojka). 

Technologie se nazývá mikrotunelování. Podle toho, zda lze v průběhu výstavby průběžně 
kontrolovat a opravovat postupu, se dělí na neřízené a řízene mikrotunelování.  

Neřízené mikrotunelování zahrnuje řadu metod, které jsou většinou vhodné pro ukládání 
chrániček pod silničními komunikacemi, nebo drážními tělesy v deélce řadově desítek 
metrů. 

Řízené mikrotunelování umožňuje ukládání ochranných plastových potrubí v délkách 
úseků do délky 150 m i více a vnějšího průměru 315 mm. Zařízení nejprve vytvoří v zemině 
tzv. horizontální vrt, který se následně rozšiřuje a do kterého se vtahuje ochranné potrubí. 
Směr horizontálního vrtu lze v průběhu výstavby z porvchu kontrolovat a v určitých 
mezích řídit.  

Do takto uloženého ochranného potrubí se vtahuje vlastní potrubí plynovodů a přípojek. 
Ochranné potrubí zabraňuje poškození plynovodního potrubí při pokládce v důsledku 
přítomnosti ostrých předmětů v zemině, chrání před boedovým tlakem, který může mít 
původ v nevhodné okolní zemině a náhodnými nárazy při provádění zemních prací.  
Do určité míry plní i výstražnou funkci. [32] 
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Rekonstrukce vedení 

Bezvýkopové metody umožňují při minimálním narušení terénu rekonstrukci plynovodu 
a přípojek jejichž technický stav neodpovídá současným požadavkům na bezpečnost  
a provozuschopnost. Podle prováděné úpravy rekonstruovaného potrubí je lze rozdělit 
na: 

- metody, při nichž je vnitřek starého potrubí posouzen, případně upraven (čištění, 
odstranění nerovností povrchu) a následně vtaženo nové plynovodní potrubí 

- metody při nichž je prováděna destrukce stávajícího potrubí na jeho místo uloženo 
potrubí nové 

- metody při nichž je stávající potrubí odstraněno a nahrazeno novým 

U všech těchto metod je důležité zabránit poškození povrchu potrubí při vtahování a jeho 
neporušenost důsledně kontrolovat. [32] 

 Požadavky na provádění oprav  

Balónování 

Uzavírání průtoku plynu pomocí technologie balónování se provádí dle RPG 702 06, Z1, 
v souladu s návodem výrobce a konkrétním technologickým postupem. 

Uzavírání průtoku plynu pomoci ručně vkládaných balonů, se provádí na NTL plynovodech 
a přípojkách vždy vložením dvou balonů z každé strany uzavírané strany. Počet balonů při 
uzavírání průtoku plynu pomocí balónovacích souprav, stanovuje návod výrobce.  

 

Obr. 2.13.2.1 Balónování [11] 
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Opravy místních sítí z PE 

Při opravách se postupuje dle TPG 702 01. 

Při dělení již provozovaného PE potrubí je nutní vždy uzemnit dělící zařízení (pilka, nůžky, 
gilotina). Při opravách plynovodů a přípojek vybudovaných z materiálu Liten PL 10  
se postupuje v souladu s přílohou v TPG. [3]  

2.14 UKONČOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PROVOZOVANÝCH PLYNOVODŮ 

 GDO - Geografický informační systém 

Plynovod odstavený z provozu po ukončení životního cyklu může být použit např. jako 
ochranná trubka pro uložení některého podzemního úložného zařízení. Z tohoto důvodu 
ale nejen proto musí být (pokud těleso zůstane v zemi) nadále zobrazen v GDO (např. 
odlišnou barvou). [32] 

 Technické řešení 

Ukončení životního cyklu plynovodu je možné řešit těmito způsoby: 

 Odstranění plynovodu (fyzické vyjmutí tělesa plynovodu) 
 Ponechání plynovodu v původní poloze, odstavení plynovodu z provozu 

 Novinky ve světě sanací 

Compact pipe 

Dodávané potrubí je často vyráběno speciálně pro danou akci. Principem této dnes již 
oblíbené technologie je zatažení přetvarovaného PE potrubí do stávající ocelové trubky, 
následně pomocí páry dochází k prohřívání PE trubky, která se díky tvarové paměti vrací 
zpět do kruhového tvaru a těsně dosedá k vnitřní straně ocelové trubky, vzniká tzv. Close-
fit efekt, tzn., že mezi stávajícím a novým potrubím nevzniká volné mezikruží. Propojení 
jednotlivých úseků v montážních jámách se provádí svařováním, pomocí elektrotvarovek 
a standardního PE100 RC potrubí. [40] 

Pluhování 

Pokládku PE trubního materiálu, je možné realizovat několika způsoby. Jedním z nich  
je metoda pluhování – speciální bezvýkopová technologie, která se provádí za pomoci 
pluhového zařízení a je ideální tuto propojovat s technologií řízených výplachových vrtů. 
Kombinací těchto dvou technologií je možné při výstavbě nových plynovodů dosáhnout 
značných úspor jak finančních, tak i časových. Zatímco metoda řízených protlaků  
se používá při pokládce produktovodů i chrániček v obcích a ve zpevněných plochách 
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(asfaltové pokrývky, beton, dlažba), pluhové soupravy se nasazují ideálně v nezpevněných 
plochách nebo v trasách přivaděčů a jsou vhodné i pro souběh s komunikací. [29] 

Sanace kevlarovým rukávcem 

Příkladem je technologie Primus Line určená pro sanaci potrubí pracující v tlakovém 
režimu přepracující vodu, plyn, nebo ropu. Technologie je certifikovaná pro styk s pitnou 
vodou. Vzhledem k nízkému součiniteli drsnosti, který je dosažen velmi hladkým vnitřním 
nánosem a také možnosti sanace nízkotlakých, středotlakých i vysokotlakých potrubí  
je Primus Line ekonomickým řešením sanace stárnoucích systémů. Systém se skládá  
z bezešvé flexibilní kevlarové hadice a speciálně vyvinutých koncových armatur. Není 
spojen se sanovaným potrubím a je samonosný. Mezi sanovaným potrubím a vložkou 
vzniká volný meziprostor. 

2.15 IMPLEMENTACE BIM VE STAVEBNICTVÍ 

 BIM 

Building Information Modeling (BIM, informační model budovy) je moderní, inteligentní 
proces pro tvorbu a správu projektů založených na modelu. Usnadňuje výměnu informací 
v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožnuje tvořit  
a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury – rychleji, 
ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Moderní softwarové nástroje 
pomáhají naplňovat procesy a metodiku BIM. BIM software nabízí široké portfolio řešení 
pro návrh, vizualizace, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací 
inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky 
v procesech stavebnictví.  

Díky využití jednotného informačního modelu budovy (BIM) lze snadno sdílet data mezi 
jednotlivými projekčními nástroji a přistupovat na kompletní data pro celou dobu 
životního cyklu stavby.  

I v samotné fázi projektování přináší BIM podstatné výhody ve snazší týmové spolupráci 
a řízení projektu - výhody důležité zejména pro střední a větší projekty (i když podle 
průzkumu NBS neexistuje žádná “minimální“ velikost projektu pro BIM. U všech typů 
projektů však BIM poskytuje bohatší a hodnotnější vstupní materiály – nejen pouhou 
výkresovou dokumentaci. BIM je rovněž fakticky nutným předpokladem pro efektivní 
využití konceptu IPD (Integrated Project Delivery) [1] 



 
Studie rekonstrukce plynovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku                                                                          Bc. Alessandro Tamborlani 
Diplomová práce                                                                                                                                                                
 

58 

 

 Hlavní výhody 

Hlavními výhodami BIMu je zvýšena produktivita práce, celková úspora času a eliminace 
chyb. Management má taktéž kontrolu nad celým projektem. Výsledný projekt má vyšší 
konkurence schopnost a firmě přináší vyšší zisky. [1] 

 Rozdíl CAD x BIM 

Tradiční CAD aplikace jsou založeny na nástrojích pro kreslení 2D výkresů nebo tvorbu 
geometrických 3D modelů. BIM nabízí nový způsob práce využívající inteligentní prvky 
informačního modelu. Jakékoliv změny a úpravy modelu se projeví ve všech aspektech 
projektu najednou, data zůstávají konzistentní, koordinovaná a přesněji popisuje 
vlastnosti projektu pro všechny členy projekčního týmu či investory stavby. [1] 

 Zavedení BIM mandátu 

Zatím dosud jen teoretický milník českého stavebnictví se úspěšně přibližuje své realizaci. 
Koncepce zavedení BIM v České republice se již dostala do fáze zahájení pilotních 
projektů, jejich realizace, ověřování metodik a standardů a případných korekcí podle 
zpětné vazby. 

Zavedení BIM mandátu v ČR (2022) bude přínosem ekonomickým, hodnotovým i časovým. 

BIM neboli proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během jejího životního cyklu  
na základě plánovaného zavedení BIM mandátu přináší projektům jasné ekonomické, 
časové a hodnotové přínosy. Koncepci zavedení BIM v České republice schválila před 
třemi lety Vláda ČR a její realizací pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu, které 
realizací vybraných odborných opatření pověřilo Českou agenturu pro standardizaci (ČAS) 
spadající do oblasti působení ministerstva. [1] 

V současné době je k dispozici návrh zákona č.47/2020 o právu na digitální služby, kde  
je od 1. 7. 2023 zakotvena povinnost pracovat s digitální technickou mapou a schvalovat 
jen digitalizované podklady. Digitalizace stavebního řízení nesporně přinese i vyšší nároky 
na stavební správu jak ve vybavení HW, tak SW.  

 BIM nástroje 

Softwarové nástroje pomáhají naplňovat procesy BIM metodiky. Cílem BIM spolupráce 
využívající moderní BIM nástroje je eliminovat ztrátu informací předávaných během 
jednotlivých etap života stavby. Existuje celá řada různých BIM nástrojů, protože každý 
účastník procesu výstavby a správy stavby a každá profese pracuje s informacemi o stavbě 
v BIM databázi jiným způsobem, neboť má jiné pracovní potřeby. [1] 
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Mezi nejznámějšími nástroji pro práci v BIMu jsou: Revit, Plant 3D, Naviswork, Civil 3D, 
SketchUp, MicroStation a další. Všechny SW poté mohou být sdruženy přes web cloud 
služby typu BIM 360, nebo BIM Cloud.  

Web cloud technologie slouží k sdílení, analýze a zpracování projekčních dat a jejich 
plynulý tok od koncepčního návrhu a schvalování, přes projekci až na staveniště. 

IFC Formát 

Jak jíž bylo popsáno výše; nástrojů pro práci s BIM je v dnešní době již velké množství. 
Spousta těchto SW však pochází z dílen různých tvůrců a jejich výstupy jako takové, 
nemusí být kompatibilní.  

K tomu slouží formát IFC. IFC umožňuje výměnu dat mezi autorskými BIM aplikacemi 
různých výrobců. Naprostá většina návrhových software podporuje export i import dat  
v IFC formátu a je tedy na této bázi možné spolupracovat. Je však třeba si uvědomit několik 
základních faktů. Obsahem IFC souboru jsou jednak grafická data a jednak popisné 
informace. 

Je důležité si však uvědomit, že stejně jako např. Revit, i samotný výstup do formátu IFC 
funguje správně, jen když jej nastavíme, jak má být. Může pak dojit ke ztrátě informací.  

Při výstupu do tohoto formátu, se zachová bezproblémová geometrie, model jako takový 
však ztratí své parametrické vlastnosti a nelze očekávat, že přenosem získáme 
plnohodnotný model, který jsme použili při tvorbě projektu.  
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 Implementace BIM v plynárenství 

Pohled na pojem BIM může být ve stavebnictví velice individuální. V rámci plynárenství  
se však preferuje se k tomuto systému vyjadřovat jako k IM, tedy jen informační model. 
Jelikož se většinou nejedná o stavbu budov, ale inženýrské sítě a strojní vybavení.  

Tvorba informačních modelů se v plynárenství nachází v raném stádiu. V současné době 
existuje několik vizualizací tvořených v Revitu, ne však s kompletní informační vybaveností 
pro tvorbu projektové dokumentace. [1] 

Příkladem je projekt výstavby regulační stanice Q=10000 m3/hod a vedení dvou plynovodů 
DN300 z této RS k budoucím fluidním kotlům. Vymodelován byl kompletní stávající stav 
(stojky, potrubní mosty, horkovody, stávající objekty) a v rámci projektu byl vymodelován 
nový návrh – 3x plynovod včetně úprav OK a nový RS. Investorem akce byla společnost 
Veolia. 

 
Obr. 2.15.7.1 Model nadzemního plynovodu [35] 

Dalším projektem byla předávací stanice mezi v Dolních Bojanovicích mezi slovenským  
a českým distributorem plynu.  

 

Obr. 2.15.7.2 Předávací stanice Dolní Bojanovice [35] 
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 Prostor pro zlepšení 

Největším prostorem pro zlepšení projekce v prostředí informačních modelů je ochota 
výrobců dodávaných materiálů a armatur sdílet své informační modely s širší veřejností. 
Celá projekční činnost v těchto programech je založená na již vytvořených prvcích, které 
obsahují veškeré informace pro investora, projektanta i zhotovitele. Každý má 
samozřejmě vytvořit prvky vlastní, ale tím upadá samotná podstata toho systému, tedy 
šetřit čas všem ve stavebnictví. V nejlepším případě by se o takovou nápravu měl zasadit 
stát a vytvořit jednu z podmínek pro dodávku na staveniště, a to, že dodá v rámci projekce 
své informační modely. V případě, že by se tato praxe zavedla ve veřejných zakázkách, 
došlo by k rozšíření počtu firem, které budou sdílet své modely.  

BIM softwary jsou ale ve výsledku pouze nástroj a jejich schopnost pracovat, se odvíjí  
od naší práce vložené do naší pracovní šablony. Schopnosti těchto programů jsou  
ve výsledku nekonečné a je tedy velmi důležité si nastavit se zadavatelem hranice 
takového projektu. Zjednodušeně řečeno, je zásadní si vymezit, zda stačí, pokud je ve 
výkazu materiálu zahrnutý pouze počet tvarovek a armatur, nebo je potřeba v něm mít  
i poslední šroubek nebo střešní tašku.  

 Pilotní projekt regulační stanice a místních sítí 

Praktickou částí přikládané diplomové práce je vypracování typové regulační stanice. 
Typový projekt bude vypracován v programu Revit a to jeho stavební i strojní část, včetně 
rekonstrukce přilehlé sítě a připojení na ni. Stávající RS se nachází v Žatčanech u Brna  
a reguluje tlak plynovodu z VTL na STL s návrhovým hodinovým průtokem do 1200 m3/h.  
 
Dle datového skladu Centrálního distribučního dispečinku jsou maxima průtoku Qp 
v jednotlivých měsících topného období (duben až září) následující:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.15.8 Průměrné hodinové průtoky na stávající RS 

Měsíc             Maximum z Q 
IV 142 
V 95 
VI 28 
VII 14 
VIII 13 
IX 62 
Maximum 142 m3/h 
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Navrhovaná RS má max. návrhový průtok 1200 m3/h. Tento průtok je na první pohled 
excesivní. Tato regulační stanice je však jediným zásobním místem pro obec, ve které  
se podle generelu počítá s rozšířením plynofikace jak pro obyvatelstvo, tak pro průmysl.  

 

 

Obr. 2.15.8.1 Vizualizace stávajícího stavu 

 

Obr. 2.15.8.2 Foto reálného stavu [39] 



 
Studie rekonstrukce plynovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku                                                                          Bc. Alessandro Tamborlani 
Diplomová práce                                                                                                                                                                
 

63 

 

  

Obr. 2.15.8.3 Půdorysný pohled na reálný stávající stav a 3D vizualizaci. [39] 
 

Tvorba šablony 

Každý projekt v Revitu musí být založen na šabloně. Šablona udává, v jaké stavební oblasti 
se nachází a jakým směrem se projekt bude uchylovat.  

Revit disponuje základní architektonickou šablonou, která je vhodná pro tvorbu staveb 
pozemního stavitelství. Není však vhodná pro tvorbu inženýrských sítí a jejich objektů.  
Pro danou šablonu je tedy potřeba si nadefinovat parametry, kategorie a mnoho dalších 
informací, podle kterých se následně projekt bude tvořit. V řešeném případě, se jedná  
o šablonu pro tvorbu plynovodů. Má v sobě nadefinované potřebné prvky a hlavně,  
ve kterém systému (potrubí) bude operovat. Také disponuje potřebnými vzory pro tvorbu 
výkresových částí a výkazů materiálů. 

Tvorba topografie 

Na začátku tvorby prostorového modelu bylo třeba vytvořit topografii okolí. Ta byla 
v tomto případě vytvořena z předpřipraveného geodetického zaměření, který byl dodán 
ve formátu DGN a pomocí nástroje v softwaru AutoCAD byl vyexportován seznam bodu 
s výškovou informací. Tento seznam je možné importovat do Revitu, který je schopný data 
zpracovat a vytvořit prostorový model topografie.  

Z poznatků při tvorbě topografie jsem zjistil, že dodané zaměření je výškově až příliš 
detailní a v rámci relativně ploché topografie spíše pro přehled škodí. Je tedy lepší 
topografii „zjednodušit“.  
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Vytvořenou topografií lze pak pomocí nástrojů rozdělit na části dle povrchů pro lepší 
přehlednost.  

Následně byla doplněna situace o významné prvky, jako jsou výšková el. vedení, stromy, 
domy a jiné. Ty slouží lepší orientaci při osazování prvků v rámci stavby, ale i pro 
bezpečnost práce při samotné stavbě.  

Tvorba stavební části 

Program Revit je v základu dobře fungující sw pro tvorbu projektů pozemního stavitelství. 
Ve výsledku je to však jen nástroj, který si každý uživatel může upravit dle své potřeby  
a cíle stavby. Co se týče ale samotné stavební částí, jako je domeček pro vystrojení, 
základové desky a jiné, bylo využito již v základu implementovaných prvků Revitu.  

 

Obr. 2.15.8.4 3D vizualizace stavební části RS 

Torba strojní části 

Revit disponuje základním systémem pro tvorbu potrubních sítí, jedná se však většinou  
o domovní instalace jako jsou dešťové a odpadní svody, vodovodní rozvody, nebo plynové 
rozvody. Nedisponuje však širokou škálou armaturních prvků a typů potrubí pro tvorbu 
větších strojních částí jako jsou např. vodojemy, čerpací stanice, nebo v tomto případě 
regulační stanice.  

Spousta výrobců disponuje vlastními online katalogy rodin s jejich prvky, nebo využívají 
veřejných knihoven. Výrobci plynovodních prvků, však v současné době nejsou příliš 
ochotní poskytnout jimi vyráběné 3D prvky a tudíž je potřeba v několika případech vytvořit 
prvek sám. Což se většinou dělá pomocí podložených DWG souborů, nebo fotografií.  
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Samotná tvorba strojní části byla tvořena po vzoru typového návrhu vystrojení regulační 
stanice. Do půdorysu a řezů byly podloženy výkresové dokumenty, které jsem měl 
k dispozici a pomocí vymodelovaných armatur a potrubí jsem prvky pospojoval, vše 
v rámci zachování předlohy. Při tvorbě však byly zjištěny ve vzorovém výkresu chybné 
kóty, které byly díky takovému postupu opraveny.  

 

Obr. 2.15.8.5 Porovnání výstupu z Revitu a typového výkresu 
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Výsledná strojní část může vypadat takto. 

 

Obr. 2.15.8.6 3D pohled na strojní část 

Tvorba místní sítě 

Byla vytvořena kratší trasa místní sítě v oblasti regulační stanice. Hlavní řad pro přívodní 
VTL plynovod v jedné výšce a zásobní plynovod STL pro obec Žatčany včetně tří přípojek 
v druhé výšce. Trasa je osazena o potřebné armaturní prvky a ochranné trubky.  

 

Obr. 2.15.8.7 3D Vizualizace trasy plynovodu včetně napojení na RS 
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Tvorba výkresové části 

Tvorba výkresové části je již započata při tvorbě šablony. Jsou vytvořeny výkresy 
s razítkem a seznamem požadovaných informací. Po vytvoření našeho 3D modelu, lze pak 
jednoduše nakreslit řezové čáry a řezy připojit k našemu výkresu. V dalším kroku jen 
určíme, které informace o modelu chceme mít ve výkresu obsaženy (označení armatur, 
legenda, seznam armatur atd.). 

Razítko výkresu funguje jako samostatná šablona připojená k projektu, tudíž je možné  
ji kdykoliv vyměnit v rámci zakázky.  

Ukázka výkresu může být příloha D.5 

Informační hodnota modelu 

Informační kapacita modelu je téměř nekonečná, důležité je si na začátku projektu a již 
při tvorbě šablony uvědomit rozsah informací, potřebných k tvorbě projektové 
dokumentace. Prvky a potrubí tedy obsahují základní rozměrové parametry, výrobce  
a odkaz na něj. Neobsahují už však informace jako je váha, cena a jiné podrobné 
informace, které jsou buďto irelevantní, nebo nemohou být obsaženy v projektu 
z legislativních důvodů. 

Naším primárním požadavkem je v tomto případě vědět název a počet užitých prvků.  

Tyto informace pak mohou posloužit při tvorbě výpisu materiálů, nebo při tvorbě 
výkresové dokumentace, kde mohou být požadované prvky označený, např. číslem.  

Kde Revit nestačí  

Revit je velmi nápomocný při tvorbě stavebních a strojních částí. Kde však jeho možnosti 
nestačí, jsou při tvorbě místních sítí. Nedisponuje totiž větším množstvím rozlišovacích čar 
pro inženýrské sítě a nelze jej importovat z AutoCADu. Výsledné trasy jsou ve výsledku 
zobrazené jako plné, či čerchované čáry, což však pro naši tvorbu není dostačující. 
Možností pro znázornění inženýrských sítí je rozšiřující doplněk, který jsem však neměl 
možnost odzkoušet a nemohu tak posoudit, zda by pro naše účely vyhovoval.  

Další nevýhodou je neschopnost připojit dálkové potrubí k topografiím, a tím tak 
optimalizovat sklon a udržovat minimální krytí. V případě jednoduché topografie je možné 
si vytvořit referenční rovinu. Takový způsob už ale není aplikovatelný na členěné území. 
K tomuto nedostatku se pojí i absence výpočtu výkopových kubatur, které mohou být 
v některých případech cenou informací projektové dokumentace. 

Tyto nedostatky je schopen teoreticky vyřešit software Civil3D. Ten však v současné době 
umí pracovat pouze s kanalizačními systémy, a to hlavně těmi gravitačními. Externí firmy 
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však pracují na doplňcích, které by mohly pracovat s tlakovými sítěmi (tlakové kanalizace, 
vodovody, plynovody, horkovody).  

Výstupy z Revitu a Civilu pak mohou být následně spojeny v informačním modelu a tvořit 
tak stavební celek. 

 

Obr. 2.15.8.7 Finální 3D Vizualizace provedení 
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 Identidikační údaje 

Údaje o stavbě 

a) Název stavby: REKO VTL RS Žatčany 

b) Místo stavby  

Adresa: Žatčany, parc. č. 294/2 

Vymezení stavby: 
V západním okraji Žatčan se nachází stávající „VTL RS Žatčany“ 
na pozemku p.č. st. 294/2 (vlastník – GasNet, s.r.o.) 

Katastrální území: Žatčany [794724] 

Parc. čísla 
pozemků: 

294/2 

c) Předmět 
dokumentace: 

Nahrazení stávající regulační stanice „VTL RS Žatčany“ 
vybudovanou v roce 1986 o celkovém max. výkonu 1200 m3/h 
(dvouřadá, jednostupňová RS v plechovém kiosku), výstupní 
tlak 100 kPa, novou regulační stanicí (RS). 

Údaje o žadateli 

Obchodní firma: GasNet, s.r.o. 
Adresa sídla: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 272 95 567 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Obchodní firma: IGEA s.r.o. 
Adresa sídla: Na Valše 47/3, Přívoz, Ostrava 
IČ: 46580514 
Hlavní projektant: Ing. Petr Zíma 
Číslo autorizace: 1005964 
Obor: IT00 – Technologická zařízení staveb 
Vypracoval: Bc. Alessandro Tamborlani  
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 Členení stavby na objekty a technologická zařízení 

Stavba je samostatným celkem členěna na provozní soubory: 

C - Situační soubory 

- C.1 Situace širších vztahů  
- C.2 Katastrální výkres 
- C.3 Situační výkres 

D - Regulační stanice VTL/STL - strojní část  

- D.1 Technologie – Půdorys 
- D.2 Technologie – Řez A-A 
- D.3 Technologie – Řez B-B 
- D.4 Technologie – Řez C-C 
- D.5 Technologie – Vstupní potrubí do RS 

 Seznam vstupních podkladů 

- Technicko-ekonomické zadání stavby, 
- směrnice, metodické pokyny a požadavky z kontrolních výborů GasNet,s.r.o. 
- mapové podklady stávajících plynovodů a ostatních inženýrských sítí, 
- snímek katastrální mapy a informace o parcelách KN, 
- údaje z místního šetření lokality, fotodokumentace 
- geodetický podklad – polohopisné a výškopisné zaměření v souřadnicovém 

systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání zpracovaný firmou GEHER GEO 
s.r.o., Vítkovická 3335/15, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 084 35 821. 

  



 
Studie rekonstrukce plynovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku                                                                          Bc. Alessandro Tamborlani 
Diplomová práce                                                                                                                                                                
 

71 

 

3.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Charakteristika území 

Budoucí staveniště se nachází na kraji zastavěného 
území obce Žatčany. Nová regulační stanice (RS)  
je navržena k umístění na stejném pozemku jako 
stávající regulační stanice (p.č. st. 294/2 (vlastník 
GasNet, s.r.o.)), k.ú. Žatčany. Jedná se o částečně 
zatravněné plochy.  

 

 

 

 Rekognoskace stávajícího stavu 

Na podzim roku 2020 byl proveden průzkum oblasti stávající regulační stanice a blízké 
plynovodní sítě. 

Požadavek na průzkum vznikl na popud již nevyhovujícího stavu regulační stanice,  
na které probíhá několikrát ročně kontrola provozem plynárenské společnosti. 

Stávající samotný objekt, již 100 % neplní svojí funkcí, a včetně špatně uzavíratelných 
hlavních uzávěrů stanice a rozpadajícího se oplocení stavby.  

Samostatná přilehlá plynovodní síť VTL se nachází v dobrém stavu a bez úniků. Část STL 
zásobující obec Žatčany je ve stavu dostatečném s občasnými úniky. Obec Žatčany plánuje 
v této oblasti opravu místní komunikace. Jsou tedy dva hlavní důvody k obnově stávajícího 
ocelového potrubí DN150, novým potrubím z PE včetně přípojek až po hlavní komunikaci 
obce. Další etapu obnovy plynovodní sítě obce bude tak možné napojit na nový plynovod. 

 Celkový popis stavby 

Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. 

Novou stavbou bude regulační stanice (RS) v místě stávající regulační stanice. Více viz 
bod f).  
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b) Účel užívání stavby. 

Účelem stavby je nahrazení stávající technicky nevyhovující regulační stanice (RS) plynu  
za novou regulační stanici (RS). 

c) Trvalá nebo dočasné stavba. 

Jedná se o trvalou stavbu inženýrských sítí. 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby. 

Propojovací plynovody (VTL a STL) budou v celé své délce uloženy pod zemí. Výjimky 
z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nejsou řešeny. 

e) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

Ochranné pásmo plynovodu je 1 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Plynovod bude 
uložen pod zemí. Není dále řešeno. 

• VTL plynovod v zastavěném území obce     - 4 m 
• STL plynovod v zastavěném území obce     - 1 m 

f) Navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 
dopravovaného média apod. 

Nová regulační stanice (RS) je navržena na výkon až 1200 m3/hod. Jedná se typový 
přízemní výrobek. Vnější rozměry objektu jsou 3950 x 2200 x 2470 mm (š x h x v). Nová 
budova bude z pórobetonu. Jedná se o typový výrobek určený pro umístění technologie 
regulačního zařízení. Nové regulační zařízení bude regulovat tlak VTL/STL, bude dvouřadé, 
jednostupňové. 

g) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění  
na etapy. 

 Realizace stavby se předpokládá v termínu   09/2023 

Realizace by měla proběhnout bez komplikací v zadaném termínu, včetně výstavby 
a schválení. 

h) Orientační náklady stavby. 

Cena bude stanovena na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
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 Základní technický popis stavby 

Účelem stavby je nahrazení stávající technicky nevyhovující regulační stanice plynu  
za novou RS umístěné na stávající místo. 
Regulační stanice VTL/STL - stavební část  

Nová regulační stanice (RS) bude umístěna do prefabrikované stavby z pórobetonu (jedná 
se o typový výrobek dodávaný společností Montgas a.s.). Vnější rozměry objektu jsou 3950 
x 2200 x 2470 mm (š x h x v). Okolo objektu RS bude vybudována zpevněná plocha  
ze zámkové dlažby pro zajištění odvodu vody od zařízení. Dlažba bude ukončena 
chodníkovou obrubou ve vzdálenosti 0,5 m od skříně RS (okapový chodník okolo skříně 
RS), před skříní bude zpevněná plocha (parkovací stání) šířky 3,0 m napojená na stávající 
komunikaci (na hranici povrchů bude umístěna silniční obruba). 

 
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Budova regulační stanice je navržena jako prefabrikovaný objekt z železobetonu vnějších 
půdorysných rozměrů 3,95 m x 2,20 m s valbovou střechou. Výška budovy bude 3,47 m 
nad okolním terénem (upraveným terénem).  

Dispoziční řešení budovy vychází z potřeb technologie RS a je členěno do dvou místností, 
které jsou od sebe odděleny plynotěsnou příčkou. Ve větší místnosti bude umístěno 
technické zařízení na regulaci tlaku plynu (dále jen technologie RS), v menší místnosti bude 
elektrický rozvaděč. 
Objekt nemá trvalou obsluhu. Pravidelná kontrola se provádí dle TPG 905-01 min. jednou 
za 14 dní odpovědným pracovníkem, pověřeným uživatelem. 

Kolem regulační stanice ve vzdálenosti dle situace stavby bude provedena dlážděná 
úprava povrchu (zámkovou dlažbou), zbylá část povrchu bude vysypána kačírkovým 
posypem. Zpevněná plocha je spádována směrem od regulační stanice  
v 
e spádu 2%. Odvod dešťové vody ze zpevněné plochy je řešen vsakem do zatravňovacích 
dlaždic, odvod vody ze střechy RS je řešen pomocí potrubí PVC-KG dn110 do vsakovací 
šachty.  

Kolem RS ve vzdálenosti 3 m se provede oplocení včetně vstupní branky. Příjezd k RS 
je po veřejné komunikaci, napojení na komunikaci bude provedeno parkovacím stáním 
před oplocením RS.   
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Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
se nepředpokládá, jedná se o technický objekt, vstup nepovolených osob je zakázán.   

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 

Velikost objektu regulační stanice je dostačující navrženému technologickému zařízení. 
- zastavěná plocha:      8,69 m2 

- obestavěný prostor:     29,55 m3 

- počet nadzemních podlaží:     1 

- dlážděný povrch (zámková dlažba):  41 m2 

- obsyp kačírkem:      23 m2 

- celková plocha RS:     81 m2  

- délka oplocení:     36 m 

Potrubní rozvody – plynovod 

Návrh řeší propojení nového RS se stávajícími rozvody plynu v lokalitě. Stavba je umístěna 
v těsné blízkosti VTL a STL plynovodu. Napojení RS na ocelový VTL plynovod DN80  
se provede oc. potrubím DN80 L245 NE v délce 6,5 m. Napojení RS na STL plynovod ocel 
DN150 se provede oc. potrubím DN150 L245 NE v délce 6,5 m.  

GasNet, s.r.o. se jako majitel a provozovatel regulační stanice Žatčany rozhodl 
rekonstruovat stávající RS z důvodu zastaralého technologického vybavení a nahradit  
ji novou RS vybudovanou na stejném místě. Vstup do nové regulační stanice je nutno 
napojit na vysokotlaký plynovod a výstup z ní na středotlakou síť. 

Stávající VTL plynovod DN80 je veden do stávající RS. Nový VTL plynovod bude napojen 
na stávající potrubí ve vzdálenosti cca 5 m od nové RS. Veškeré armatury, které se zde 
nacházejí, budou odstraněny a nahrazeny novými umístěnými v areálu RS. Do regulační 
stanice vede plynovod pod základem budovy RS a do místnosti technologie vstupuje 
podlahou, kde je vyhotoven průchod o průměru 250 mm. Nový plynovod v dimenzi DN80 
( 89,0x3,6 mm) je napojen na stávající potrubí DN80 a pokračuje v trase stávajícího 
plynovodu až do objektu RS. Vstupní plynovod je ukončen v místnosti technologie 
napojením na přírubu potrubí DN80 PN40. Před vstupem plynovodu do RS bude umístěn 
na potrubí izolační spoj SCHUCK s integrovaným jiskřištěm v zámkovém provedení DN800 
PN40 vč. propojovacího objektu (POIS) umístěného na stěně RS. Stávající část odpojeného 
VTL plynovodu bude ze země odstraněna, odplyněna, profouknuta inertním plynem  
a zlikvidována včetně armatur nacházejících se na potrubí (odvodňovač, vstupní uzávěr).  

Nový STL plynovod začíná výstupní přírubou DN150 PN16, plynovod DN150 vystupuje 
z RS průchodem v podlaze o průměru 350 mm a pod základem budovy RS. Výstupní 
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plynovod ocel DN150 ( 159,0/4,5 mm) je v délce cca 3,0 m od RS napojen na šoupátko 
HAWLE E2 DN150 PN 16 s PE výstupy pomocí přechodky PE dn160/ocel DN150 a ocelové 
přesuvky SCHUCK DN150. Za uzávěrem bude následovat PE potrubí dn160 v délce cca 3,5 
m, kde bude veden ve stávající trase až k hlavní komunikaci obce. Signalizační vodič  
ze stávajícího potrubí PE bude propojen s novým vodičem a vyveden do poklopu 
výstupního šoupátka. Potrubí PE dn160 bude propojeno se stávajícím STL plynovodem 
OC DN150 pomocí přechodky. Stávající část odpojeného STL plynovodu bude ze země 
odstraněna, odplyněna, profouknuta inertním plynem a zlikvidována. 

Při provedení stavby nové RS je nutné zapojit náhradní zásobovací zařízení, které 
bude zásobovat plynem obec Žatčany.  

Technické parametry VTL vstupního potrubí  

dopravované médium: zemní plyn 

max. dovolený přetlak plynu 4,0 MPa 

materiál L 245 NE 

rozměr potrubí DN80 ( 59,0x3,5 mm) 

izolace potrubí PE–N-v dle DIN 30 670 

celková délka plynovodu, DN80 5 m 

Technické parametry STL výstupního potrubí  

dopravované médium zemní plyn 

max. dovolený přetlak plynu 0,4 MPa (400 kPa) 

materiál L 245 NE / PE100 SDR17,6 

rozměr potrubí DN150 ( 159,0/4,5mm)  

rozměr potrubí - oblouky DN150 ( 159,0/4,5mm)  

izolace potrubí PE–N-v dle DIN 30 670 / PE100 SDR17,6  

celková délka plynovodu DN150   6,5 m 

Situování stavby plynovodu v lokalitě je patrno z celkové situace 1:250 (příloha C.2 a C.3). 

Staveniště trasy VTL plynovodu je přehledné, dobře přístupné dopravní technikou  
a mechanizací. 

V trase VTL plynovodu se nenacházejí inženýrské sítě jiných správců. 

Staveniště trasy STL plynovodu je přehledné, dobře přístupné dopravní technikou  
a mechanizací. V trase STL plynovodu se nacházejí inženýrské sítě jiných správců. Situační 
vedení trasy nového plynovodu vč. zakreslení stávajících podzemních sítí  
je patrno z výkresu C.2 a C.3.  
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 Trasa plynovodu 

Vstupní VTL plynovod začíná v místě napojení na stávající vysokotlaký podzemní 
ocelový plynovod DN80 ve vzdálenosti cca 6,5 m od nové RS. VTL plynovod DN80 vede ve 
stávající trase odpojeného VTL plynovodu, do areálu RS vstupuje pod oplocením  
a plynovod končí se vstupní přírubou v místnosti technologie RS. V areálu je umístěno 
odvodňovací zařízení a zemní navařovací KK AUDCO DN80 PN40. Vstup plynovodu  
do budovy RS je pod základem budovy RS a průchodem v podlaze v místnosti technologie 
o průměrů 250 mm v plastové ochranné trubce PEHD dn125 a dn225, plastová izolace 
potrubí bude ukončena min. 10 cm nad touto ochrannou trubkou a dále bude navazovat 
nátěr potrubí. 

Výstupní STL plynovodní potrubí ocel DN100 začíná přírubovou redukcí DN100/150 
v místnosti technologie a následuje vedení plynovodu průchodem v podlaze o průměru 
350 mm pod podlahu a pod základem budovy RS (viz výkres D.5). Ocelové potrubí DN150 
délky 3 m je vedeno k novému výstupnímu uzávěru v areálu RS. Od uzávěru je vedeno 
potrubí délky cca 3,5 m až k místu napojení na stávající plynovod DN150. Nové STL potrubí 
je vedeno cca ve stávající trase, stávající STL potrubí bude ze země odstraněno včetně 
veškerých armatur.  

Plynovod bude do RS vstupovat a vystupovat přes betonovou podlahu v plastové 
ochranné trubce PEHD dn120 a dn225, plastová izolace potrubí bude ukončena min.  
10 cm nad touto ochrannou trubkou a dále bude navazovat nátěr potrubí. 

Plynovod bude od nového zemního uzávěru veden rovnoběžně se stávající trasou  
za oplocení, kde bude navrácen do původní trasy. Odtud bude veden původní trasou  
až k hlavní komunikaci. 

Celá trasa se bude v době stavby nacházet v zeleném pásu a bude tak uložena 
technologií pluhování. 

Celková délka nového STL plynovodu je 45 m. 

 Plynovodní přípojky 

V rámci stavby dojde k obnově tří plynovodních přípojek. Veškeré přípojky budou vedeny 
ve stávající trase. Jedna přípojka bude křížit komunikaci, a tak bude využito otevřeného 
výkopu, rozděleného na poloviny pro zachování využitelnosti komunikace.  

První přípojka trase pro blízké zemědělské družstvo bude obnovena v celé délce (22 m)  
až po stávající HUP ve skříni. 

Druhá přípojka na trase bude obnovena po zelený pás na druhé straně komunikace 
v délce 12,5 m, kde bude napojena na stávající potrubí. 
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Třetí přípojka pro menší nemovitosti bude obnovena v celé délce (3,6 m) včetně 
vybudování nového objektu HUP na hranici pozemku.  

 Křížení inženýrských sítí 

Při křížení a souběhu plynovodu s podzemním vedením (kabely, vodovod, kanalizace) 
je nutno dodržet nejmenší vzdálenost v souladu s TPG 702 04. Situování jednotlivých sítí 
a křížení s plynovodem je zřejmé z výkresu C.3. Dojde ke křížení následujících sítí: 

 
Nedojde ke křížení inženýrských sítí jiných správců.  

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu plynovodu (do 0,4 MPa): 
- sdělovacím kabelem 0,4 m 
- silovým kabelem 22kV, 6kV 0,6 m 
- plynovodem 0,4 m 
-  

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení plynovodu (do 0,4 MPa): 
- sdělovacím kabelem 0,10 m 
- silovým kabelem 22kV, 6kV 0,20 m (kabel v chráničce) 
- plynovodem 0,10 m 

 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu plynovodu (1,6 - 4 MPa): 
- meliorační potrubí neurčuje se 
- sdělovacím kabelem 2,0 m 
- silovým kabelem 22kV, 6kV 4,0 m 
- plynovodem 3,0 m 

 

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení plynovodu (1,6 - 4 MPa): 
- meliorační potrubí 0,10 m 
- sdělovacím kabelem 0,30 m 
- silovým kabelem 22kV, 6kV 0,30 m 
- plynovodem 0,30 m 
 [35] [5] [35] 
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 Zemní práce 

Zemní práce se provedou dle ČSN EN 1594 a TPG 702 04 pro VTL plynovod a ČSN EN 
12007-1 a ČSN EN 1610 a TPG 702 04, TPG 702 01 pro STL plynovod. Výkopy budou 
prováděny strojně jako zářez pro podzemní vedení. V blízkosti podzemních vedení a tam, 
kde je strojní výkop zakázán z bezpečnostních důvodů, se budou zemní práce provádět 
ručně při dodržení všech bezpečnostních předpisů a opatření. V trase je předpokládána 
zemina v třídě těžitelnosti I. 

Podzemní vedení budou vytyčena jejich správci a poloha případně potvrzena ručně 
kopanými sondami. 

 Šířka dna výkopu bude 0,8 m. Zemina z výkopu se bude ukládat minimálně 0,5 m  
od okraje výkopu na opačnou stranu, než z které bude prováděna montáž.  

Při zemních pracích prováděných ve větší hloubce než 1,2 m musí být výkop (jáma nebo 
rýha) zajištěn proti sesutí pažením příložným nebo bude výkop svahován (zářez pro 
podzemní vedení). Výkop bude proveden jako zářez pro podzemní vedení. Pracovní jámy 
pro napojení na stávající plynovod musí být opatřeny výběhy a paženy. Rozměry pro 
propojení nového VTL a STL plynovodu na stávající plynovod viz výkres C.3. 

Dno rýhy bude před položením potrubí vyrovnáno, budou odstraněny ostré a tvrdé 
předměty. Potrubí bude na loži (10 cm) z písku a obsyp bude proveden rovněž pískem do 
výšky min. 20 cm nad potrubí (písek je pro ocelové plynovody použit dle čl. 19.6.2.1  
a 16.1.2 TPG 702 04). Zbývající zához potrubí bude proveden hutněným materiálem 
z výkopu. Zatravněné plochy budou opět osety travním semenem v období od dubna do 
září. 

Nad obsyp bude položena výstražná perforovaná folie žluté barvy dle ČSN 73 6006, jejíž 
šířka bude min. 50 cm. Výstražná folie bude uložena 0,3 m nad horní hranou položeného 
plynovodního potrubí. Před konečným záhozem zhotovitel stavby vyzve zástupce 
provozovatele ke kontrole uložení potrubí.   

Před zásypem potrubí se provedou přesná měření potřebná pro vyhotovení 
dokumentace skutečného stavu. Zaměření trasy se provede v souřadném systému  
S – JTSK se zakreslením do situace 1:250 v souladu s technickými podmínkami 
provozovatele (v digitální formě). [5] [6] [35] 

 Potrubí, materiál 

Ocelové potrubí plynovodu bude svařeno z ocelových trub bezešvých tvářených  
za tepla z materiálu L 245 NE dle ČSN EN 3183. Oblouky budou vyrobeny ze stejného 
materiálu s poloměrem ohybu R=6xD. Oblouky za vstupním nadzemním uzávěrem budou 
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provedeny s poloměrem ohybu R=1,5xD (koleno 90°). Tloušťka stěny oblouku 7,1 mm. 
[35] 

 Pro přímé úseky a rovněž ohyby budou použity trubky 89,0x3,5 mm (DN80)  
a 159,0/4,5mm (DN150). 

Trubky z materiálu L 245 NE musí být vyrobeny, zkoušeny a dodány dle ČSN EN 3183 
s příslušným atestem, celý úsek plynovodu bude opatřen polyetylénovou izolací zesílenou 
PE-N-v dle DIN 30670. [35] 

V areálu RS bude na plynovodu umístěno odvodňovací zařízení DN200 délky 1 m 
(objem cca 30 l), zemní navařovací KK AUDCO DN150 PN40 se zemní soupravou a izolační 
spoj DN150 PN40. Odvodňovací zařízení musí být svařený jako celek podle svářecího 
plánu. Hlavní část odvodňovacího zařízení je z materiálu L 360 NE, délky 1 m, vývodové 
trubky jsou z L 245 NE. Odvodňovací ventil je DN25 PN40 C26 101 540. Armatury musí být 
od výrobce v provedení pro zemní plyn s dokumentací dle ČSN 13 3060. Odvodňovací 
zařízení bude zaizolováno, lze použít smršťovací manžety STTE a WPC. [35] 

 Vlastnosti použitých materiálů (pro potrubí, tvarovky, příruby, spojovací materiál) musí 
odpovídat ČSN EN 1594. [35] 

Před vstupem do RS (cca 1,0 m) bude umístěn na potrubí izolační spoj SCHUCK 
s integrovaným jiskřištěm v zámkovém provedení DN150 PN40 vč. propojovacího objektu 
(POIS) umístěného na stěně RS. [35] 

Potrubí před vstupem do RS bude uloženo v ochranné trubce příslušné dimenze. 
- pro potrubí DN80 bude použita ochranná trubka PEHD dn125 celková délka 1 m 
- pro potrubí DN150 bude použita ochranná trubka PEHD dn225 celková délka 3 m 

Lomy potrubí budou označeny v terénu plastovými sloupky (BOS).  

Výroba, montáž a zkoušení potrubí a armatur se provádí dle ČSN EN 1594  
a souvisejících ČSN, technických pravidel a předpisů. Montáž potrubí musí být provedena 
organizací s oprávněním pro montáž rozvodů technických plynů. [5] [35] 
Při manipulaci nesmí docházet k ohybům potrubí o poloměru menším, než uvádí TPG 702 
01, čl.4.11.3., volné konce musí být utěsněny proti vnikání vody a nečistot. [35] 

Po spuštění potrubí do výkopu je nutno neprodleně provést zásyp do výše min. 0,3 m 
mimo spoje, které nebyly odzkoušeny na těsnost. Před uložením potrubí do výkopu musí 
být provedena kontrola rýhy. Potrubí nesmí být uloženo do rýhy zaplavené vodou mimo 
křížení vodních toků. [35] 

Pro identifikaci potrubí bude na plynovodní potrubí upevněn signalizační vodič o průřezu 
4,0 mm2 s izolací CYY. Umístění vodiče na potrubí bude v souladu s TPG 702 01, uchycení 
vodičů k potrubí bude s max. roztečí 1,5 m. Vodič bude napojen na vodič stávajícího 
potrubí v místech propojení. [35] 
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 Protikorozní ochrana 

Pasivní ochrana 

Ocelový plynovod bude opatřen polyetylénovou izolací zesílenou PE-N-v dle DIN 30670. 
Místa svárů jednotlivých trubek se doizolují smršťovacími manžetami Raychem HTLP 60 - 
třívrstvý systém. [35] 

Oblouky, příp. další tvarovky se budou izolovat na stavbě rovněž pomocí izolační pásky 
Flexclad s překrytím 66 %. Místo přechodu PE a stávající asfaltové izolace bude ošetřeno 
páskou Serviwrap s překrytím 66 %. [35] 

U dodavatele trub nutno zajistit 100 % kontrolu kvality izolace elektrojiskrovou 
zkouškou. Dále je nutná dvojí následná kontrola jiskrovou zkouškou, při skládce potrubí 
a těsně před ukládáním do rýhy. [35] 

Min. 3-6 měsíců po zhutnění zásypové zeminy bude provedena kontrola izolace 
Pearsonovou metodou, a to v záruční době zhotovitele. Případné vady budou odstraněny 
na náklad zhotovitele. [35] 

V případě PE plynovodu se protikorozní ochrana neřeší. 

Na celé sestavě armatur (odvodňovací zařízení, kulový kohout AUDCO podzemní  
a izolační spoj) bude proveden nástřik izolace Protegol. [35] 

Plynovody budou do RS vstupovat přes betonovou podlahu RS v plastové ochranné 
trubce PEHD, plastová izolace potrubí bude ukončena min. 10 cm nad touto ochrannou 
trubkou a dále bude navazovat nátěr potrubí. [35] 

Aktivní ochrana 

Nový VTL plynovod bude napojen na stávající VTL plynovod DN80, který je katodicky 
chráněn ze stávající SKAO. Po provedení korozně průzkumného měření (3-6 měsíců  
po ukončení stavby) bude dle těchto měření provedeno nastavení resp. vyregulování 
ochranných potenciálů na VTL plynovodu. [35] 

 

 Montáž, kontrola svarů, čištění 

Montáž VTL plynovodů smějí provádět organizace s oprávněním pro montáž rozvodů 
technických plynů a s pracovníky s odbornou způsobilostí na tyto rozvody. 
Svařování potrubí, kontrola svarů a montáž potrubí se provádějí dle ČSN EN 1594, ČSN 12 
007 a ČSN EN 12732. [5] 
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Po dobu realizace stavby bude prováděno zásobování obce Žatčany pomocí 
náhradního zásobování, které bude umístěno na obecním pozemku a bude napojeno 
potrubím DN50 na stávající STL plynovod DN150. Na STL plynovodu se provede navrtávka 
pod tlakem. Za navrtávkou dojde k zabalování STL plynovodu a zaslepení konce potrubí. 

Po vybudování nového výstupního STL plynovodu dojde k propojení se stávajícím STL 
plynovodem pomocí balonování. 

Způsob propojení bude proveden dle technologického postupu zpracovaného zhotovitelem 
a odsouhlaseného provozovatelem plynovodu. 

Kontrola svarů radiografickou metodou se provede u 100 % z celkového množství svarů 
na VTL plynovodu. Rovněž bude prováděna 100 % vizuální kontrola všech svarů 
svářečským inženýrem. [35] 

Dodavatel provede vyčištění plynovodu po stavbě dle svého technologického předpisu 
polyuretanovým dělitelem, vytěsnění vody manžetovým pístem a polyuretanovým pístem 
a vysušení stlačeným vzduchem. Koncentrace vodní páry ve vystupujícím vzduchu  
ze sušeného potrubí musí odpovídat teplotě rosného bodu t = -20 °C, případě teplotě 
nižší. [35] 

 Regulační stanice VTL/STL - strojní část 

Obsahuje technologii pro regulaci tlaku plynu z VTL na STL hladinu. Technologie bude 
typová určená pro typovou skříň (dodává společnost Montgas a.s.). Technologie obsahuje 
dvě regulační řady a bude jednostupňová. Projektovaný výkon Q=1200 m3/hod. 

Technologické zařízení bude umístěno na ocelovém rámu a s ním namontováno  
do připravené budovy s valbovou střechou, která je součástí dodávky RS. v 

Zařízení bude dvouřadé, jednostupňové, pracující automaticky. Sestává z filtrace, 
předehřevu plynu, dvou regulačních řad a měření průtoku plynu na STL hladině 100 kPa. 
Předehřev plynu je zajištěn elektrickým předehřívačem. Přístup pro obsluhu do místnosti 
technologie z venkovního prostoru je řešen vraty z delší i čelní strany budovy. Přístup 
k rozvaděčům elektro, které jsou umístěné v samostatné místnosti, je řešen dvoukřídlými 
vraty z boční strany budovy. [35] 

Vlastní regulační stanice bude napojena na VTL plynovod DN80 přírubovým spojem 
DN 80, PN 40. Z regulační stanice bude zhotoven STL výstup DN 150 o provozním tlaku 
100 kPa napojený na STL plynovodní síť ocel DN150 pro obec Žatčany. 

Při realizaci musí být respektována ustanovení platných ČSN EN 12 186, TPG 605 02  
a norem souvisejících. [35] 

Vlastní strojní zařízení RS je navrženo jako dvouřadé jednostupňové se STL výstupem 
100 kPa až 300 kPa. Obě regulační řady jsou vybaveny zabezpečovací technikou v souladu 
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s ČSN EN 12 186 a jsou vzájemně plně zastupitelné. Regulační stanice není vybavena 
celkovým obtokem. Uzávěry před RS a na STL výstupu za RS jsou řešeny v samostatné 
části projektu včetně osazení izolačních spojek a vývodů POIS. [35] 

Strojní zařízení RS začíná vstupní přírubou DN 80, PN 40, za níž následuje vstupní 
uzávěr - uzavírací kulový kohout DN 50, PN 40 v bezpřírubovém provedení. Filtrace 
vstupního plynu bude zabezpečena přes plynový VTL filtr DN 50, PN 40 napojený  
na vstupu RS před elektrický předehřívač plynu. V případě výměny filtrační vložky v tomto 
filtru je možno RS provozovat přes záložní filtrační řadu osazenou stejným filtrem. Filtr  
na provozní a záložní řadě bude vybaven měřením tlakové diference. Spínač diferenčního 
tlaku bude vybaven beznapěťovým přepínacím kontaktem pro signalizaci překročení 
tlakové diference do telemetrické stanice. Počítáme s jiskrově-bezpečnostním obvodem. 
U výrobce filtru se zjistí informace o tlakové ztrátě na filtru a nastavení spínače, tyto 
hodnoty budou poskytnuty provozovateli RS. [35] 

Pro zajištění předehřevu plynu je v RS osazen elektrický předehřívač plynu DN 50, PN 
40 o výkonu 6 kW. Předehřev plynu bude automaticky řízen regulátorem předehřevu (dle 
požadavku zadavatele). V případě opravy elektrického předehřívače plynu je možno  
RS provozovat přes záložní filtrační řadu. [35] 

Za předehřev plynu následují dvě stejně vybavené regulační řady osazené dvěma 
bezpečnostními rychlouzávěry a regulátorem. Typ těchto armatur bude podle platného 
výběrového řízení GasNet.  

Za regulátory bude potrubí rozšířeno na DN 100, ze kterého budou vyvedeny odfuky 
vybavené kulovými kohouty G ¾‘‘, PN 6, odfuky budou vyvedeny mimo prostor RS.  
Na výstupním potrubí z regulátoru provozní řady je osazen kontrolní pojistný ventil (KPV) 
G 1‘‘ společný pro obě regulační řady, který slouží k odpuštění redukovaného množství 
plynu nepřípustných hodnot výstupního provozního tlaku. Odfukové potrubí z tohoto 
ventilu je zaústěno do odfuku DN32. Mezi KPV a výstupním potrubím z regulátoru jak 
provozní, tak záložní řady jsou osazeny uzavírací armatury KK G 1‘‘, které umožní kontrolu 
pojistného ventilu bez nutnosti přerušení provozu RS. Dále se obě řady spojují potrubím 
DN 100 a následuje měřící trať. [35] 

Měření průtoku plynu bude zajištěno turbínovým plynoměrem osazeným na STL 
potrubí za regulačními řadami ve svislé poloze. V případě výměny či opravy plynoměru 
bude možno RS provozovat přes obtok plynoměru. Vlastní technologická část RS  
je ukončena výstupní přírubou DN 100, PN 16. [35] 

RS bude dále vybavena návarky se zátkami případně jímkami pro montáž snímačů 
elektronického záznamníku dat, který bude zaznamenávat proteklé množství plynu, 
výstupní teplotu a vstupní a výstupní tlak. [35] 
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Pro uzemnění strojního zařízení RS bude provedeno na vstupním potrubí navaření 
uzemňovacího drátu metodou alumitermického navaření. [35] 

Veškeré technologické zařízení RS je uloženo na ocelovém rámu. Výška technologické 
části RS činí cca 2300 mm bez odfukového potrubí, které se napojuje po instalaci 
technologie v budově RS. Umístění vstupní a výstupní příruby z technologického zařízení 
RS je zřejmé z výkresové dokumentace. [35] 

Strojní zařízení bude opatřeno nátěrem AMERON, základ: Amerlock 400 AL - 100 μm, 
vrchní: Amerlock Color - 100 μm v suchém stavu, RAL 7035, povrch Sa 2,5, nátěr použít  
na strojní zařízení kromě veškerých štítků, bezpečnostních rychlouzávěrů a regulátorů 
(pokud není původní nátěr poškozen). Základový rám a podpěry technologie budou 
opatřeny stejným nátěrem. [35] 

Předehřev plynu 

Pro zajištění předehřevu plynu je v RS osazen elektrický předehřívač plynu DN 50, PN 
40 o výkonu 6 kW. Chod předehřevu bude automaticky řízen dle teploty plynu  
na společném potrubí za regulačními řadami, dle teploty na výstupu a impulzů 
z plynoměru.  

Zabezpečovací zařízení RS 

Proti překročení a poklesu nastaveného výstupního přetlaku bude každá z regulačních 
řad chráněna dvěma bezpečnostními rychlouzávěry. V případě stoupnutí tlaku na výstupu 
dojde k aktivaci kontrolního pojistného ventilu, který je společný pro obě regulační řady  
a v případě dalšího vzestupu tlaku dojde k aktivaci bezpečnostního rychlouzávěru  
a automaticky se uvede do chodu záložní řada. Přesné hodnoty nastavení bezpečnostních 
rychlouzávěrů určí provozovatel dle dynamických vlastností soustavy složené z RS, 
výstupních plynovodů a spotřebičů při funkční zkoušce RS. Základní nastavení je pak 
uvedeno v dalším textu. 

Proti vzestupu výstupního tlaku při nulovém odběru je provozní regulační řada 
chráněna kontrolní pojistným ventilem, který slouží k odpuštění redukovaného množství 
plynu nepřípustných hodnot výstupního provozního tlaku. 

Proti překročení teploty v systému předehřevu plynu je systém chráněn provozním  
a havarijním termostatem elektrického předehřívače a tepelnou pojistkou.  

Pro potřeby odvzdušňování a seřízení je každá řada vybavena kulovým kohoutem 
G 3/4", který umožní odpouštění přebytečného přetlaku do odfukové trubky v případě 
seřizování a odvzdušňování RS. [35] 
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Materiál potrubí a přírub 

Veškeré plynové rozvody v RS budou zhotoveny z trubek ocelových bezešvých, 
materiál L 245 NE, s atestem 3.1, dle požadavků ČSN EN 12 186, odpovídající tloušťky stěny 
a vyhovující pro nejvyšší pracovní přetlak příslušné části RS. 

Pro impulsní potrubí bezpečnostních rychlouzávěrů a regulátorů bude použito 
ocelových, nerezových trubek. 

Pro VTL stupeň budou použity příruby přivařovací s krkem odpovídající světlosti, PN 
40 nebo ANSI 300 s hrubou těsnící lištou. 

Pro STL rozvody budou použity příruby přivařovací s krkem odpovídající světlosti 
PN 16 s hrubou těsnící lištou. 

Veškeré potrubí RS bude označeno dle ČSN 13 0072. 

Zkoušky a uvedení RS do provozu 

Navržená RS bude podrobena kombinované zkoušce pevnosti a těsnosti  
dle požadavků ČSN EN 12 186. Nebylo-li zařízení uvedeno do provozu do 6 měsíců  
po ukončení zkoušek, provede se kontrola těsnosti a funkční zkoušky se v celém rozsahu 
zopakují. 

Po připojení RS na plynové potrubí se provede odvzdušnění, funkční zkoušky  
a uvedení do provozu. Všechny tyto zkoušky se provádí dle TPG 605 02 a předpisů pro 
bezpečný provoz a údržbu jednotlivých zařízení celé RS. 

Prvotní podmínkou pro zahájení zkoušek a uvedení do provozu je stavební 
připravenost RS dle projektu a výchozí revizní zpráva o správném provedení 
elektroinstalace a uzemnění. [35] 

Kombinovaná zkouška pevnosti a těsnosti 

Před započetím zkoušky musí být učiněna vhodná opatření k vyloučení případného 
ohrožení osob a okolí. Nepovolané osoby nesmí během zvyšování tlaku vstupovat  
do blízkosti zkoušené části RS, ani na ní provádět jakékoli práce. V případě potřeby  
se rozmístí výstražné tabulky. 

VTL část: 

U VTL části bude provedena hydraulická tlaková zkouška vodou dle metody založené 
na měření tlaku. Před hydraulickou tlakovou zkouškou se musí provést defektoskopická 
kontrola prozářením u 20 % svarů a dále bude provedena předběžná zkouška vzduchem 
při nízkém tlaku 50 kPa. Tato předběžná zkouška nenahrazuje zkoušku těsnosti. 
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Pokud se RS nachází v zastavěné oblasti, bude dle ČSN EN 12 732 (tab. 4) podrobeno 
defektoskopické kontrole prozářením 100 % svarů – toto a popř. i další zkoušky musí 
stanovit provozovatel RS. 

Vlastní zkouška pevnosti se provede napuštěním VTL části zkušebním médiem - 
vodou a natlakováním nejprve na přetlak 500 kPa. Bude zkontrolována těsnost  
a po odstranění případných netěsností se tlak zvýší na hodnotu zkušebního tlaku (CTP) 
5,5 MPa. Zkušební tlak bude měřen deformačním manometrem o průměru pouzdra 
nejméně 160 mm, třídě přesnosti 0,6 % a měřícím rozsahem odpovídajícím 1,5násobku 
zkušebního tlaku (t.j. 10,0 MPa). Při zkoušce je třeba provést opatření, aby nedošlo 
k poškození měřících přístrojů. 

Doba trvání zkoušky pevnosti musí být alespoň 1 hodina po ustálení tlaku a odpojení 
od zdroje tlaku, teprve pak se provede první odečet tlaku. Hodnoty tlaku se zaznamenají 
na začátku a na konci zkoušky. Zkouška je úspěšná, nedojde-li po dobu zkoušky k poklesu 
tlaku. 

Na zkoušku pevnosti bude navazovat zkouška těsnosti – zkušební médium i tlak 
zůstávají. Doba trvání zkoušky těsnosti nesmí být kratší než 6 hodin. Hodnoty tlaku  
se zaznamenají na začátku a na konci zkoušky. Zkoušená část je považována za těsnou, 
nedojde-li po dobu zkoušky k poklesu tlaku. 

Pokud je tlaková zkouška neúspěšná, musí se způsobem uvedeným v písemném 
postupu vyhledat netěsná místa – viz ČSN EN 12 327, čl. 4.5 Vyhledávání úniků. 

Po ukončení zkoušek bude potrubí zbaveno vody a řádně vysušeno profukováním 
stlačeným vzduchem. [35] 

STL část: 

STL část RS bude také podrobena kombinované zkoušce pevnosti a těsnosti (viz ČSN 
EN 12 007-1). Zkouška bude pneumatická - vzduchem - dle metody založené na měření 
tlaku. I zde je možno provést předběžnou zkoušku při nízkém tlaku - nejvýše 50 kPa 
(viz ČSN EN 12 327, čl. 4.4.1) - tato předběžná zkouška nenahrazuje zkoušku těsnosti. 

STL část RS se natlakuje na 600 kPa. Zkušební tlak bude měřen deformačním 
manometrem o průměru pouzdra nejméně 160 mm, třídě přesnosti 0,6 % a měřícím 
rozsahem odpovídajícím 1,5násobku zkušebního tlaku (t.j. 1 MPa). Při zkoušce je třeba 
provést opatření, aby nedošlo k poškození měřících přístrojů. 

Doba trvání zkoušky nesmí být kratší než 1 hodinu. Hodnoty tlaku se zaznamenají na 
začátku a na konci zkoušky. Zkouška je úspěšná, nedojde-li po dobu zkoušky k poklesu 
tlaku. 

O výsledku každé zkoušky vyhotoví revizní technik protokol s příslušným 
zhodnocením průběhu zkoušky. [35] 
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 Regulační stanice VTL/STL - elektro část 

Provedení nového uzemnění strojní části. 
V době rekonstrukce bude k místu RS dovedena nová NN přípojka, včetně osazené nové 
el. skříně umístěné na hranici pozemku. Při stavbě bude nová RS napojena  
na předpřipravenou el. skříň. Pro napojení bude použit kabel CYKY-J 4x16 mm2, který bude 
uložen v zemi. Při křížení plynovodů bude kabel uložen v betonovém žlabu TK1. V celé 
trase bude kabel v plastové chráničce FXK65. Kabel bude veden k regulační stanici, kde 
bude zapojen do nového elektroměrového pilíře RE osazeného do oplocení regulační 
stanice. Před a za pilířem bude provedena zpevněná plocha šířky minimálně 800mm. 
Z elektroměrového pilíře bude potom kabelem CYKY-J 5x6 mm2 zapojen rozvaděč 
regulační stanice. Také tento kabel bude v celé trase uložen v plastové chráničce FXK50. 
Spolu s přívodním kabelem bude v trase uložen zemnící pásek FeZn 30/4 mm. 
 
Dle dokumentu EON – Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav  
u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí provedení části měření 
elektroměrového rozvaděče bude elektroměr osazen volně, nekrytý žádným zákrytem. 
Rozdělení sítě z TN-C na TN-C-S bude v RE. [35] 

 Základní popis technických a technologických zařízení 

Technické požadavky na výstavbu jsou dodrženy respektováním příslušných technických 
norem při zpracování PD a volbou takových materiálů a technologií výstavby zajišťujících 
bezvadné provedení díla v souladu s těmito technickými normami. 

 

 



 
Studie rekonstrukce plynovodní sítě vybrané části urbanizovaného celku                                                                          Bc. Alessandro Tamborlani 
Diplomová práce                                                                                                                                                                
 

87 

 

4  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce je představit poznatky z oblasti plynovodní soustavy. Od těžby 
plynovodu, přes jeho úschovu až po distribuci. Další řešenou částí diplomové práce je 
aplikace informačních modelů v plynárenství a popis toho, jaké přináší výhody a nevýhody 
a v čem je prostor pro zlepšení. 

Sesbírané informace se týkaly jak současných znalostí, tak nových poznatků z oblasti 
výstavby plynovodů. Potřebné získané vědomosti pak byly aplikovány při návrhu 
rekonstrukce regulační stanice pro VTL/STL plynovod v Žatčanech včetně přilehlé 
distribuční soustavy (plynovodní řad a přípojky).  

Řešená lokalita v Žatčanech se nachází na okraji zastavěné části obce, a tak nezasahuje do 
každodenního života občanů, což umožnilo volnější ruku při návrhu rekonstrukce. 

Výstup z této rekonstrukce se dá rozdělit na dvě části. První část se věnuje poznatkům 
z tvorby projektové dokumentace ze softwaru Revit, kdy je patrný rozdíl postupu při 
tvorbě projektu, v porovnání s konvenčními metodami. Další část představuje běžný 
výstup projektové dokumentace na úrovni „DÚR“. Jedná se tedy o tvorbu průvodní a 
technické zprávy a výkresová dokumentace zahrnující situační výkres, výkres širších 
vztahů, výkresy strojní části a výkres napojení RS na rozvodnou síť. 

Výsledkem předkládané diplomové práce je ucelená analýza plynovodních soustav v 
České republice a také představení nových přístupů v této oblasti, které by usnadnily 
nejen tvorbu projektů, ale i samotné realizace. To odráží samotná praktická část 
rekonstrukce regulační stanice v Žatčanech. 
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SUMMARY 

The goal of the diploma thesis is to present knowledge from the field of gas pipeline 
system. From the extraction of the pipeline, through its storage to distribution. Another 
part of the thesis is the application of information models in the gas industry and  
a description of what advantages and disadvantages it brings and where is room for 
improvement. 

The information collected concerned both current knowledge and new knowledge in the 

field of gas pipeline construction. The necessary acquired knowledge was then applied in 

the design of the reconstruction of the control station for the HPG(High pressure gas)  

/ MPG(Medium pressure gas) gas pipeline in Žatčany, including the adjacent distribution 

system (gas pipelines and connections). 

The solved locality in Žatčany is located on the edge of the built-up part of the village and 

thus does not interfere with the daily life of the citizens, which enabled a freer hand in the 

design of the reconstruction. 

The output of this reconstruction can be divided into two parts. The first part deals with 

the findings from the creation of project documentation in Revit software, where there is 

a clear difference in the process of creating a project, compared to conventional methods 

(CAD). The next part presents the common output of project documentation at the "DÚR" 

level. It is therefore the creation of an accompanying and technical report and drawing 

documentation including a situation drawing, a drawing of wider relations, drawings  

of the machine part and a drawing of the RS connection to the distribution network. 

The result of the submitted diploma thesis is a comprehensive analysis of gas pipeline 

systems in the Czech Republic and also the introduction of new approaches in this area, 

which would facilitate not only the creation of projects, but also the implementation itself. 

This is reflected in the practical part of the reconstruction of the control station in Žatčany. 


