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ANOTACE 

Sedláček, T.: Integrovaný systém managementu plynovodů. Bakalářská práce, 

Ostrava VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 

 

Klí čové slova: zemní plyn, regulační stanice, Integrovaný systém managementu 

produktovodů (PIMS), analýza rizik. 

 

V práci jsou shrnuty informace o přístupu k zajištění bezpečnosti plynovodů 

v EU i ČR. Pozornost je věnována především systému managementu PIMS (Pipeline 

integrity management system), který je následně blíže vysvětlen a rozebrán. Aplikace 

konkrétního procesu PIMS - Bezpečnost, je provedena pro regulační stanici plynu.  

K analýze nebezpečí vybrané technologie byla použita metoda What if, s cílem posoudit 

stávající zajištění bezpečnosti. 

 

ANNOTATION 

Sedláček, T.: The Integrated Gas Pipeline Management System. Bachelor work, 

Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2008. 

 

Keywords: natural gas, control station, Pipeline integrity management system 

(PIMS), risk analysis 

 

The information about safety access to pipeline in EU and Czech republic are 

summarized in the thesis. The thesis is focused upon PIMS system management 

(Pipeline integrity management system), which is explained and analysed there. 

Application of process - The Safety is applied to control station of gas. For the safety 

analysis we have used metode What if with the aim of consideration of the current 

safety. 
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1 Úvod 

Plynárenství je v současné době považováno za obor s největším růstovým 

potenciálem. V současné době se zásoby zemního plynu odhadují cca až na 200 let 

dopředu, zatímco zásob ropy a uhlí rapidně ubývá. Nemalý problém týkající se těžby 

zemního plynu se skrývá v dopravě. V ČR se ročně vytěží méně než 1 % roční spotřeby 

ZP, což nás činí závislé na dovozu. Pro ČR je hlavním dodavatelem ZP Rusko               

a Norsko. 

Import z těchto zemí je veden přes několik států, což způsobuje legislativní 

problémy. V rámci EU byla přijata Ekonomickou radou spojených národů (UNECE –  

- United Nations Economic Commission for Europe) směrnice Doporučené postupy 

provozování produktovodů (Safety guidelines/goods practices for pipelines). Tato 

směrnice určuje základní bezpečnostní požadavky pro provozování produktovodů. 

V ČR neexistuje předpis pro plynovody, který by se zabýval zajištěním komplexní 

bezpečnosti. V současné době je v ČR platná Směrnice Rady 96/82/EC, tvz. Seveso II 

direktiva a její novelizace, jež se zabývá prevencí a připraveností na závažné 

průmyslové havárie, produktovody však neřeší. Dále jsou pro řešení problematiky 

plynovodů k dispozici návrhy technické komise CEN/TC 234 - Systém dodávek plynu. 

Obsah technických doporučení CEN/TC 234 vychází z platných norem (EN ISO 14001, 

EN 1594). Pro plynárenství v ČR platí Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 

Cílem této bakalářské práce je shrnout informace o přístupu k zajištění 

bezpečnosti plynovodů v EU i ČR. Je známo, že by bezpečnost plynovodů měla být 

řešena Pipeline integrity management systémem. Z tohoto důvodu bude provedena 

aplikace vybrané části PIMS pro regulační stanici. 
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2 Havárie 

2.1 Havárie ve světě 

Výbuch plynu, Bratislava – Slovenská Republika, 2006 

V úterý 10.01.2006 došlo na ulici Stará Vajnorská v Bratislavě k výbuchu 

plynového potrubí. Při výbuchu prasklo potrubí s průměrem 150cm. Pravděpodobnou 

příčinou byla únava materiálu. Poškozeno bylo několik desítek automobilů v okolí         

a v blízkém autobazaru. V okolních domech byla vyražena okna. Silná exploze nikoho 

nezranila, hasiči ale museli během opravy evakuovat lidi z okolních domů, vypnout 

dodávku elektřiny a odklonit dopravu. Majitel autobazaru vyčíslil škodu na autech 

předběžně na 15 miliónů slovenských korun.  [5] 

 

 

Obrázek 1 Výbuch plynu Bratislava  [5] 

 

Výbuch plynovodu, Ghislenghien (Belgie), 2004 

Při výbuchu plynovodu Fluxys v průmyslové oblasti Ghislenghien u města Ath 

bylo 24 lidí usmrceno a dalších 132 lidí bylo zraněno. Velikost výbuchu ilustruje 

obrázek 2. Potrubím se přepravoval zemní plyn z přístavu Zeebrugge na belgickém 

pobřeží do Francie. Pravděpodobnou příčinou havárie bylo poškození potrubí 

stavebními stroji několik týdnů před událostí. Potrubí prasklo poté, co v něm 

30. července 2004 začal provozovatel navyšovat tlak.  [1], [7]  
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Obrázek 2 Výbuch plynovodu Fluxys u Ghislenghienu  [7] 

 

Výbuch plynovodu, Carlsbad – Mexico, 2000 

19. Srpna 2000 blízko Carlsbad NM bylo roztrženo plynovodní potrubí, které 

následně explodovalo. 12 lidí bylo zabito při explozi plynovodu společnosti El Paso 

Natural Gas Company. Otřesy byly zaznamenány na místě vzdáleném od výbuchu 

60mil. Jako příčina havárie byla určena koroze potrubí, která vedla k jeho následnému 

roztržení. Na potrubí nebyla provedena vnitřní inspekce od jeho vybudování roku 1950. 

Společnost EL Paso dostala za porušení zákona 2.52 milionů dolarů.  [1] [7] 

 

Výbuch plynovodu, San Juan – Mexico, 1996 

Při úniku a následné explozi plynu ze suterénu obchodního domu v San Juan 

bylo usmrceno 33 lidí a 69 vážně zraněno. Exploze poničila budovu natolik, že musela 

být následně nařízena demolice. Společnost Enron Gas Pipeline obdržela za předešlý 

týden několik stížností na zapáchající plyn v oblasti nákupního centra. Zaměstnanci 

společnosti však místo úniku nenašli. Společnost Enron Gas Pipeline byla následně 

kritizována za nedostatečný výcvik svých zaměstnanců a neefektivní monitoring úniku 

plynu.  [1]  

 

Koch Gas Pipeline Explosion, Lively TX, August 24, 1996 

Při explozi a následném požáru plynovodu společnosti Koch Gas Pipeline 

zemřeli dva obyvatelé města Lively v Texasu. Hlavní příčinou havárie bylo roztržení 
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potrubí způsobené korozí. Jako zdroj iniciace byla určena jiskra, která vznikla při 

nastartování dodávky, když chtěli oběti odjet z domu. O korozi se před událostí vědělo, 

nevěnovala se ji však zvýšená pozornost. Po této události společnost Koch Gas Pipeline 

začala zavádět antikorozní ochranu na svých plynovodech jako účinnou obranu proti 

korozi.  [1]  

 

Výbuch plynovodu, Edison – New Jersy, 1994 

Okolo půlnoci 23. března 1994 v satelitním městečku ve městě Edison 

explodoval plynovod společnosti Texas Eastern Transmission Corp. Při následném 

požáru plameny dosahovaly výšky 400-500stop. Z místa havárie muselo být 

evakuováno přibližně 1500 obyvatel. Bylo zničeno 14 domů. Okolo 100 lidí bylo 

zraněno, jeden následkům podlehl. Pravděpodobnou příčinou bylo narušení potrubí při 

dřívějších stavebních pracích. Dalším nedostatkem bylo chybějící automatické zařízení 

na odpojení přívodu plynu. Manuální odpojení bylo přiliž složité.  [1]  

 

2.2 Havárie v ČR 

Únik plynu, Praha, 2007 

Dne 25.10. došlo k úniku plynu v hotelu Hilton na Rohanském nábřeží v Praze. 

Stavební firma při práci narušila plynovodní potrubí, ze kterého ihned začal unikat plyn. 

Ten se prostřednictvím klimatizačního systému dostal do hotelu. Bez plynu se ocitly 

stovky lidí. Kvůli narušení plynového potrubí a úniku plynu muselo být evakuováno 

1700 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Evakuováni byli také lidé v okolních budovách, celkem 

muselo opustit stavby na 2500 osob. Jednalo se o největší jednorázovou evakuaci               

v posledních několika letech v Praze.  [5] 

 

Výbuch plynu, Praha, 2006 

V sobotu 18.02. v Praze na Arbesově náměstí v Preslově ulici došlo k výbuchu 

plynu, a to v domě, kde sídlí restaurace U Arabesa. Příčinou výbuchu bylo navrtané 

plynové potrubí. Potrubí navrtali omylem dělníci provádějící rekonstrukci v suterénu. 

Následně hned zavolali plynaře, ale v době, kdy pracovníci plynárenské společnosti 

dorazili na místo, již došlo k výbuchu. Velmi těžce byl zraněn jeden člověk, který po 

převezení do Motolské nemocnice následkům podlehl. V noci na neděli pak záchranáři 

vyprostili z trosek další oběť, a to pohřešovaného kuchaře z restaurace. Tragédie si 
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kromě dvou úmrtí vyžádala ještě dvě těžká zranění a tři lehká. Výbuch byl tak silný, že 

byl nábytek z restaurace rozmetán desítky metrů daleko. Tlaková vlna vyrazila              

v okolních domech okna. Hasiči z postiženého domu ihned evakuovali zbývající 

obyvatele, neboť hrozilo nebezpečí dalšího výbuchu.  [5]  

 

Únik plynu, Lípa, 2006 

V sobotu 24.04.2006 byli hasiči informováni o úniku plynu z podzemního 

vedení u obce Lípa na Zlínsku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na poli mezi obcí 

Lípa a Klečůvka došlo k poškození vysokotlakého podzemního plynového vedení          

a k masivnímu úniku plynu. Gejzír plynu unikal do vyšších nadzemních vrstev, kde se 

díky dobrým povětrnostním podmínkám rychle rozptyloval. Příčinou prasknutí 

vysokotlakého plynového vedení byl masivní sesuv půdy. Sesuv půdy přetrhl ocelové 

potrubí pod zemí a unikající plyn vytvořil téměř třímetrový kráter v ornici. Při havárii 

nebyl nikdo zraněn, nebylo nutné organizovat evakuaci obyvatel.  [5] 

 

Výbuch plynu, Jaroměřice nad Rokytnou, 2006 

Ve středu 24.05.2006 byl zaznamenán výbuch plynového potrubí v Husově ulici 

v Jaroměřicích nad Rokytnou. K výbuchu plynu došlo na plynovodu při práci               

ve výkopu. Na místě byli zraněni tři dělníci, kteří byli sanitkami a vrtulníky 

zdravotnické záchranné služby transportováni do nemocnice. Hasiči na místě ve 

spolupráci s plynaři a energetiky zastavili přívod plynu, ochlazovali plynovod, aby 

potrubí mohlo být uzavřeno a zabezpečili v blízkosti probíhající kabel elektrického 

vedení. V místě výbuchu nebyl nikdo zraněn.  [5] 

 

Požár plynového potrubí, Praha, 2006 

Ve středu 22.12.2006 likvidovali pražští hasiči požár plynového potrubí             

v Praze 6. Oheň pravděpodobně zapálila statická elektřina. Hasiči na místě zjistili, že 

plyn uniká z otevřeného plynového vedení. Otevření plynovodu bylo provedeno v rámci 

přípravných prací na svářecí práce, kdy se mělo napojit vedení plynovodu do budovy. 

Příčinou požáru byla statická elektřina, která vznikla při vytahování těsnícího balónku. 

Škoda v rámci ztráty plynu byla vyčíslena na 50 tisíc korun. Nikdo nebyl zraněn.  [5] 
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3 Legislativa 

3.1 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích 

Plynovody a činnosti s nimi související podléhají v České Republice zákonu 

458/2000 Sb. Tento zákon se vztahuje na všechny účastníky trhu s plynem (výrobci, 

provozovatelé přepravních a distribučních sítí, provozovatelé podzemních zásobníků 

plynů, obchodníci s plynem a koneční zákazníci). V zákoně jsou stanovena práva          

a povinnosti jednotlivých účastníků. Mezi základní povinnosti účastníků trhu s plynem 

patří zajistit bezpečný a spolehlivý provoz na daných zařízeních. Tato povinnost už není 

nikterak dále v zákoně specifikována.  [11]  

 

3.2 ČSN EN ISO 14 001 

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zainteresovaných stran (společnost, 

zákazník, organizace) na systém ochrany životního prostředí a efektivní realizaci 

v organizacích, byly zpracovány normy systému environmentálního managementu. 

Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče 

o životní prostředí (systém environmentálního managementu - EMS). Aplikováním 

takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré 

své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů. Norma je 

aplikovatelná ve všech společnostech, nezávisle na oboru činnosti a velikosti firmy. 

Jejími dvěma hlavní cíli jsou: 

� důraz na určení vlivu všech činností organizace na životní prostředí   

      a aktivnější řízení těch, jejichž dopad na životní prostředí je 

významný (environmentální aspekty), 

� sledování novel všech často se měnících legislativních a jiných 

předpisů týkajících se životního prostředí a jejich dodržování (registr 

legislativních požadavků).  [12] 
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3.3 ČSN EN 1594 Zásobování plynem, plynovody s nejvyšším 

provozním tlakem nad 16 barů, funkční požadavky 

Tato evropská norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 234 

„Zásobování plynem“, jehož sekretariát zabezpečuje DIN. Zařízení pro zásobování 

plynem jsou složitá. Důraz na bezpečnost jejich provedení a provozu vedl v členských 

zemích ke zpracování velice podrobných pravidel pro praxi a provozních pravidel. Tato 

podrobná pravidla vycházejí z uznávané technické úrovně plynárenství a z konkrétních 

požadavků právních předpisů v jednotlivých členských zemích. Norma stanovuje 

obecné funkční požadavky pro dodávku plynu plynovody z oceli, jejichž nejvyšší 

provozní tlak je nad 16 barů. V obsahu normy nejsou uvedeny stávající bezpečnostní 

předpisy, stanovující požadavky na pracoviště, zabezpečovací zařízení a pracovní 

postupy.  [15]  
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4 Systém managementu integrity potrubí (PIMS) 

4.1 Obecně 

PIMS - pipeline integrity management systém je definovaný jako Systém 

managementu integrity potrubí. Tento systém managementu je specifický pro každého 

operátora a je založený na principech jako: 

� přijetí norem vysoké technologické úrovně pro výstavbu, 

� vypracování havarijních plánů, 

� zkoumání havárií, 

� školení, 

� nadefinování funkcí a odpovědnosti zaměstnanců. 

Řídí se základními principy plánovat, pracovat a konat. Toto zahrnuje strategii 

plánování, implementace a provoz, inspekci, nápravná zařízení a prověřování 

managementu.  [8], [9] 

4.1.1 Rozsah 

Rámec PIMS se vztahuje na suchozemské potrubí a s ním související 

technologická zařízení pro přepravu zpracovaného, netoxického a nekorozivního 

zemního plynu.  [8] [9]  

4.1.2 Cíle 

� Bezpečnost zaměstnanců a ochrana veřejnosti, 

� ochrana urbanistického, přírodního a průmyslového prostředí, 

� životnost a spolehlivost průmyslového zařízení .  [8] 
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4.1.3 Architektura PIMS 

Tabulka 1 Procesy PIMS  [8] 

Funkce v  PIMS  

Proces  

Hlavní výkony Příklad zdrojů 

1. Konstrukce a 
výstavba  

• Management projektu a návrh 
projektu, stavební dozor týkající se 
výstavby a modifikací 

• Pravidla navrhování  
• Techniky konstrukce 
potrubí 

2. Provoz a 
údržba  

• "Rutinní" inspekce a údržba  
• Preventivní údržba  
• Nápravné opatření údržby  
• Nouzový management 

• Země, vozidla, letecká 
inspekce • Nouzový plán • 
Intenzívní měření 
potenciálu • Inteligentní 
potrubí • Opravné techniky 

3. Školení  • Definování školících programů  
• Účast ve školících programech  
• Posouzení efektivnosti školícího 
programu 

• Školící instituce  
• Školící programy  
• Popisy práce 

4. Nákup  • Způsobilost dodavatelů  
• Nákupní proces  
• Výroba a výstavba - další práce 

• Testy výkonnosti  
• Výstavba - inspektoři 
práce 

5. Komunikace • Veřejné informace  
• Komunikační strategie  
• Meetingy týmů 

• Reklamní brožurky  
• Letáky do domácností  
• Reklamní panely 

6. Bezpečnost  • Bezpečnostní analýzy  
• Pracovní regulace a povolení / 
oprávnění  
• Zkoumání poruch  
• Prověrka managementu 
bezpečnosti 

• Systém managementu 
bezpečnosti   
• Nástroje posouzení 
bezpečnosti  
• Databáze zpětné vazby ze 
zkušeností 

7. Životní 
prostředí  

• Environmentální analýza  
• Prověrka environmentálního 
managementu  

 

8. Kvalita  • Navrhování / aktualizace 
pracovních postupů  
• Inspekce / kalibrace měřících 
zařízení  
• Prověrka managementu kvality  

• Dokumentační systém  

9. Normy, 
technologie 

• Podniková výměna informací  
• Účast na kongresech  
• Kontakty s institucemi 

• Vládní noviny  
• Normotvorné orgány  
• Časopisy 

10. Management  
systému 

• Zodpovědnosti  
• Kontinuální zlepšování programu 
PIMS  
• Prověrka PIMS  

• Posouzení výkonnosti  
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Ve výše uvedené tabulce jsou popsány všechny procesy zahrnující PIMS. 

Procesy 1, 2 jsou hlavními procesy, které provozovateli umožňují vykonávat svoje 

primární úlohy. Procesy 3 až 9 jsou procesy pomocné k procesům 1, 2. Proces 10 je 

globální proces, který zaručuje spojitost celého systému.  [8] 

4.2 Hlavní procesy 

4.2.1 Výstavba 

Proces výstavby je prvním krokem, který umožňuje provozovateli sítě zemního 

plynu zajistit bezpečnost a kontinuitu dodávek ZP. Proces výstavby je chápán v rámci 

PIMS jako management projektování a management výstavby. Projektování a výstavba 

by měly probíhat v souladu s principy a s cíly popsanými v environmentální                   

a bezpečnostní politice podniku. 

Při plánování a projektování se řídíme postupy danými národní a mezinárodní 

legislativou. Dále se řídíme normami např. CEN, DIN, IGE, ISO a dalšími. 

Provozovatelé přepravy zemního plynu mohou také na základě legislativních požadavků 

a norem definovat tvz. Interní normy podniku a know – how.  [8] 

 

Projektování 

Pro zvládnutí projektování potrubí a jeho zařízení za účelem dosažení vysoké 

úrovně bezpečnosti a zabezpečení proti poškození se mohou připravit rozvojové plány. 

Tyto plánu jsou vhodné pro identifikaci: 

� rozsahu práce, 

� realizační tým, 

� projektových dat, 

� vykonávacích činností, 

� očekávaného seznamu dokumentů, 

� vykonávacího programu, 

� plánovaní přehledu činností a audit bezpečnostních prvků, 

� plánování a řízení projektu. 

Při realizaci projektu provozovatel definuje všeobecná projektová data jako jsou 

projektovaný tlak, tloušťka stěny, odstupy, třída oceli atd. 

Jako jedny z nejdůležitějších aspektů bezpečnosti a environmentální ochrany se 

uvádí následující. 
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� Výběr trasy: (s ohledem na charakteristiku půdy, další potrubí, 

sousedící budovy, citlivé oblasti, environmentální dopady                  

a ekonomické aspekty). 

� Určení hloubky stěn: (požadovaná tloušťka stěn je závislá na kvalitě 

oceli, rozložení obyvatelstva a je stanovena národní legislativou), 

speciálním požadavkům mohou podléhat křížení železnice, vodních 

cest, ochrany proti zatopení. 

� Kontrola tlaku: zjišťovat pomocí vhodného zařízení tak, aby nebyl 

překročen maximální provozní tlak. 

� Antikorozivní ochrana: zakopané potrubí je opatřeno ochranou, jejíž 

cílem je chránit toto potrubí proti korozivním účinkům půdy. Povlaky 

se vyrobí z vhodného materiálu (el. odpor, pevnost, plasticita atd.) 

dále chráníme potrubí katodovou ochranou. 

V závěru projektování se může vytvořit kompletní sada dokumentů obsahujících 

popis potrubí, výkresy, data potrubních komponentů a struktur ad.  [8] 

 

Výstavba 

Výstavba potrubních systému bude probíhat v souladu s platnou legislativou. 

Práce se vykonává takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost pracovních sil, 

třetích stran a ochrana majetku. Aby byla zvládnuta fáze výstavby, měly by se 

rozvojové plány vykonávat dle zodpovědných stavebních aktivit. Stavební řešení musí 

být v souladu s cílem environmentální a bezpečnostní strategie podniku. Aspekty řízené 

v těchto plánech by měly být: 

� organizace (určení lidí a zodpovědnosti) stavebních aktivit, 

� měly by se přijmout právní požadavky, 

� environmentální a bezpečnostní požadavky a jejich konkrétní 

aktivity, 

� realizační program. 

Provozovatel vybere kompletní personál, který bude dohlížet na projekt 

výstavby. Některé z technických a ekonomických požadavků na daný projekt by mohly 

být tyto: 

� kontrola materiálů, 

� výkopové práce, 

� ohýbání trubek na stanovisku, 
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� testy před uložením potrubí( elektrická izolace, integrita povlaku), 

� kladení a zasypání potrubí, 

� povlaky, 

� svařování, 

� testování (test hydrostatického tlaku, test hermetičnosti), 

� vyčistění plynového potrubí. 

Fáze výstavby je většinou vykonávána externími dodavateli, za které ručí 

provozovatel.  [8] 

4.2.2 Proces provozu a údržby 

Proces provozu a údržby umožňuje provozovateli přepravní sítě ZP zajistit 

primární úlohy a je integrovaný do Systému managementu integrity potrubí (PIMS). 

Hlavní cíle provozu a údržby potrubí jsou : 

� správné a bezchybné fungování potrubí, 

� bezpečná a ekonomická přeprava, 

� plynulý provoz bez přerušení.  [8] 

 

Monitorování a rutinní údržba zařízení 

Organizace a management monitorování a rutinní údržby může být založený na 

definování cílů, které se později budou v praxi aplikovat. Plán údržby je vypracovaný    

a aktualizovaný na základě zkušeností z minulých let. Aby vše bylo účinné, musíme si 

stanovit indikátory pro měření námi vybraných cílů. 

Příklady cílů:     

� zredukovat škody způsobené třetí stranou, 

� zredukovat počet havárií vyskytujících se na stavbách. 

Příklad plánovaného monitorování a rutinních operací: 

� letecký snímek, 

� pěší průzkum potrubí 1 x ročně, 

� kontrola břehů, kde potrubí překračuje řeku po povodních. 

Příklad prostředků podílejících se na vývoji plánu údržby: 

� použít systematických metod na optimalizaci údržby (chybové 

metody, účinky a kritická analýza FMECA atd.), 

� funkční analýza, 

� hierarchický rating potrubních částí dle znaleckého posudku. 
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Příklady indikátorů: 

� měření chyb u vybraných komponentů, 

� počet poškození třetí stranou, 

� kontinuita dodávek.  [8] 

 

Programy preventivní a korekční údržby 

Chyby na zařízení se mohou vyskytnout po delší době životnosti z různých 

důvodů (koroze, konstrukční problémy, poškození třetí stranou atd). Proto by tyto chyby 

měly být identifikovány a odstraněny před dosažením kritického bodu, který může vést 

k havárii. Údržbářské programy by měly být řešeny vhodným způsobem, aby se daly 

aplikovat. Většina programů je časově i finančně náročná. Realizace těchto programů 

může vyžadovat úpravu či náhradu stávajícího zařízení, a proto je zahrnuta do části 

výstavby. Pro případ kontroly by se měly zavést indikátory za účelem měření jejich 

perspektivisty a posouzení účinnosti. 

Příklady preventivních údržbářských programů: 

� systematický program analýz v průběhu prací, 

� program kontroly a opravy určitých částí, 

� program kontroly a opravy celé sítě. 

 

Příklady korekčních údržbářských programů: 

� zvýšení úrovně stávajícího potrubí na nové standardy, 

� nahrazení nebo úprava nedostatečných komponentů.  [8] 

 

Havarijní plánování 

Pro případ havárie by se měly vypracovat havarijní plány. Havarijní plány nám 

určí, jak nejvhodněji postupovat k úspěšnému zvládnutí havárie. Havarijní plány by 

měly být aktualizovány a opravovány v souladu s technickým pokrokem a lekcí 

získaných ze zkušeností a z cvičení. Pro případ nehody funguje dozorové centrum (24 

hodin denně), aby mohlo učinit patřičná opatření (uzavření dálkově uzavíratelných 

ventilů atd.) a informovat všechny zúčastněné.  [8] 
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4.3 Pomocné procesy 

4.3.1 Školení 

Veškerý personál včetně subdodavatelů bude vybírán, školen a připravován na 

zvládnutí technických povinností bezpečným a efektivním způsobem. Navíc 

provozovatel potrubí může zavést postupy zajištující, že jeho zaměstnanci jsou dobře 

informování o: 

� důležitosti shody s politikou podniku a s požadavky systému 

managementu, 

� jejich funkcí a zodpovědnosti při dosahování shody se strategií 

podniku, postupy a požadavky systému managementu. 

Noví zaměstnanci obdrží detailní instrukce vztahující se k jejich postavení při 

práci s plynem a jsou blíže informování o bezpečnosti. Když lze předpokládat, že 

zaměstnanec je seznámený s místními podmínkami, úlohami systému a je schopen 

všechny bezpečnostní pokyny využít v praxi, může být přidělený na pracovní pozici bez 

dalšího dohledu. 

Druhy školení dle pozic a druhu práce: 

� bezpečnostní technik plynových zařízení, 

� první pomoc, 

� požární školení, 

� nebezpečný materiál. 

Pro efektivnost kurzů se doporučuje zdokumentovat kurzy včetně účastníků, 

analyzovat a vyvodit závěry.  [8] 

4.3.2 Nakupování 

Nákup zařízení a služeb může být časově náročný. 

Hlavní fáze nákupu: 

� fáze stanovení požadavků, 

� fáze předběžného výběru (zahrnuje kvalifikaci dodavatelů, 

poskytování servisu, technické testy atd.), 

� fáze nakupování (zahrnují výzvu podat návrhy, analýzu, vystavení 

objednávky, vykonání kontraktu), 

� fáze učení se lekcí (problémy při samotném nakupování je možno 

vysledovat, aby se zlepšilo následné nakupování). 
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Prověření stavu: 

� kvalifikace dodavatelů, poskytování servisu a technických 

kvalifikační testů, 

� implementace technických specifikací poskytovateli servisu, 

� vykonávání kontraktu (kvalita a čas), 

� vyškolení týkající se zařazení technických specifikací.  [8] 

4.3.3 Komunikace 

Podnik by měl přijmout postupy zajištující, že se informace o příslušných 

bezpečnostních a environmentálních záležitostech budou přenášet od zaměstnanců 

k zaměstnancům a k jiným zúčastněným stranám. Provozovatelé by mohli používat 

různé prospekty, oznámení, místní noviny pro přenos potřebných zpráv. V případě 

havarijního plánu jsou informace týkající se prevence rizik rozšířené v celém podniku. 

Informační systém by měl být analyzován a měla by být posuzována jeho efektivnost. 

 [8] 

4.3.4 Bezpečnost a životní prostředí 

Každé poškození havarijní sítě v průběhu výstavby provozu nebo údržby by se 

mělo analyzovat, aby se identifikovaly příčiny a definovaly preventivní opatření. Stav 

havárií by se měl vyhodnocovat periodicky, aby se zdůraznily opakující se problémy      

a navrhly tak potřebná preventivní opatření. Bezpečnostní analýza se může vykonávat 

při projektování nového potrubí. Slouží k přezkoumání potencionálních rizik. Tato 

analýza definuje a opravňuje bezpečnostní opatření používané na zredukování 

pravděpodobnosti výskytu havárií a jejich účinků. Závěry z těchto analýz se berou 

v úvahu i při posuzování jiných postupů, např. jmenovité zařízení, provoz údržby, 

školení a nákupní postupy.  [8] 

4.3.5 Kvalita 

Provozovatel produktovodu může zavést systém managementu kvality. 

Dokumenty vytvořené v kontextu s PIMS musí být řízené. Dokumenty se schvalují       

a revidují oprávněnými osobami. Musí být čitelné, lehko identifikovatelné a dostupné. 

Monitoring a měřící zařízení na zajištění bezpečnosti by měly být kalibrovatelné, 

nastavitelné a chráněné proti poškození nebo znehodnocení při používání, údržbě          
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a skladování. Kontrola se provádí periodicky. Vyhodnocená data zajišťují jejich 

bezpečný provoz.  [8] 

4.3.6 Normy a technologie 

Normy používané při výstavbě a provozu jsou založeny na mezinárodně 

akceptovatelných normách. Podnik by měl udržovat vysokou technickou úroveň pro 

technický rozvoj. 

Příklady oblastí rozvoje technologií: 

� komunikace, 

� katodová ochrana, 

� prohlídka potrubí, 

� měření plynu, 

� povlaky potrubí, 

� inteligentní ježek, 

� konstrukční metodika.  [8] 
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5 Bezpečnostní analýza 

Distribuční soustavu plynu tvoří v České republice dle Energetického zákona 

soustava vzájemně propojených velmi vysokotlakých, vysokotlakých, středotlakých        

a nízkotlakých plynovodů včetně řídících systémů a zabezpečovací techniky. Distribuci 

velmi vysokotlakých plynovodů zajišťuje v ČR společnost RWE Transgas, která dodává 

plyn k předávacím stanicím, svým dceřiným společnostem. Tento velmi vysoký tlak 

v plynovodním potrubí je dále regulován v regulačních stanicích na tlak odpovídající 

hodnotě od 0,4 – 4MPa, což jsou vysokotlaké plynovody. Vysokotlaké plynovody jsou 

vedeny v síti mezi městy a putují do regulačních stanic, kde se dále regulují na potřebný 

tlak k zákazníkům a odběratelům (středotlaké, nízkotlaké regulační stanice). Tyto 

jednotlivé stanice se nacházejí na vysokotlakých přípojkách a slouží k regulaci tlaku pro 

jednotlivé obce a města. V případě středotlakých rozvodů musí mít každý objekt svůj 

domovní regulátor, který reguluje tlak plynu na nízký. Středotlaké a nízkotlaké rozvody 

končí u hlavního uzávěru plynu, jež se nachází u každého objektu napojeného na 

plynovodní soustavu.  [3], [4], [11]  

5.1 Regulační stanice 

Regulační stanice mají za úkol regulaci zemního plynu na požadovanou 

hodnotu, která se dělí podle vstupního provozního tlaku na:  

� velmi vysokotlaké regulační stanice nad 40 Bar, 

� vysokotlaké regulační stanice( od 4 do 40 barů včetně), 

� středotlaké regulační stanice (od 0,05 do 4 barů včetně). 

Dalším úkolem regulační stanice je chránit ostatní zařízení umístěná ve stanici 

před vysokým tlakem. Součástí regulační stanice jsou další zařízení, která závisí na 

vstupním a výstupním tlaku, ale základní model musí obsahovat tyto složky: 

� uzávěry a filtr, 

� zabezpečovací zařízení, 

� regulátory tlaku – které mají právě na starosti regulování tlaku 

zemního plynu na požadovanou výstupní hodnotu, 

� ukazovací tlakoměry na potrubí regulátoru, 

� ukazatel měření průtoku plynu nebo alespoň teploměr na výstupní 

části potrubí regulátoru. 
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Zařízení pro regulaci tlaku je potřebné z důvodu bezpečnosti a spolehlivosti 

distribuce zemního plynu a má za úkol zajistit, aby byla hodnota na výstupu v mezích 

výstupního provozního tlaku. Právě zabezpečovací zařízení (např. odfukovací zařízení), 

zde plní důležitou úlohu v případě, kdy je na zařízení pro regulaci tlaku porucha            

a hodnoty jsou vyšší, než je stanovená mez. Z tohoto důvodu je také potřeba, aby každé 

zabezpečovací zařízení a regulátor měli své vlastní impulsní potrubí.  [3] [4] [6] [13] 

 

 

 

 

Obrázek 3 Cesta zemního plynu ke konečnému zákazníkovi  [3] 
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5.1.1 Základní technické požadavky na regulační stanice plynu: 

5.1.1.1 Stavební část 

O umístění regulační stanice rozhoduje provozovatel plynárenské soustavy spolu 

se zhotovitelem. Regulační stanice musí být přístupná po zpevněné cestě umožňující 

bezpečný a bezproblémový příjezd vozidel a přístup obsluhy, provádění údržby              

a provoz za každého počasí v každém ročním období. Umístění regulační stanice musí 

být voleno s ohledem na způsobovaný hluk, vibrace ohrožující zdraví osob a unikající 

plyn z odvzdušňovacího potrubí. Při umístění regulační stanice v blízkosti staveb musí 

být dodrženy nejmenší přípustné vzdálenosti 

�   VVTL RS 20m od stojícího objektu, 

�   VTL RS 10m od stojícího objektu, 

�   STL RS 4m od stojícího objektu. 

Je-li regulační stanice navrhována v blízkosti míst se zvýšeným nebezpečím 

požáru (sklady hořlavých hmot, práce s otevřeným ohněm atd.), nebo jsou-li k tomu jiné 

důvody (zápach odorizace, hlučnost atd.), může být v projektové dokumentaci navržena 

větší vzdálenost. Regulační stanici je možno postavit i uvnitř objektu, ale pouze za 

dodržení určitých podmínek. Regulační stanice musí být zajištěna proti vstupu cizím 

osobám. Dále RS stojící samostatně na volném prostranství musí být oplocena. 

Regulační stanice s trvalou obsluhou musí být vybavena samostatnou místnostní 

(sociální zařízení, telefonické spojení). Prostupy zdí musí být plynotěsné. Další 

podrobnosti k výstavbě upravuje ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní 

objekty.  [13] 

 

Větrání 

Prostory, ve kterých je umístěno strojní zařízení RS, se zajišťují přirozeným 

větráním do volného prostranství (otvory mohou být provedeny jako větrací šachty). 

Výstupní otvory musí být umístěny v nejvyšším bodě stropu. Průřez otvorů pro odvod 

vzduchu musí být minimálně dvojnásobkem otvorů pro přívod vzduchu. Větrací otvory 

musí být chráněny proti vniknutí předmětů (za všech okolností je nutné, aby byla 

zajištěna jejich průchodnost). Umístění větracích otvorů na obvodové zdi musí být 

v bezpečné vzdálenosti od oken, dveří a jiných otvorů okolních budov.  [13] 
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Elektrická instalace 

Prostor regulační stanice s výbušnou plynnou atmosférou musí být rozdělen     

do zón dle platných norem. Elektrická zařízení musí být v provedení do výbušného 

prostředí. Elektrická a elektronická zařízení musí odpovídat NV 282/2000 Sb., 

v platném znění. U elektronických zařízení musí být ochrana proti přepětí. Dále musí 

být RS uzemněny, chráněny proti účinkům blesků a účinkům statické elektřiny.  [13] 

 

Protikorozní ochrana 

Veškerá kovová potrubí a kovové armatury plynovodů a přípojek by měly být 

dostatečně chráněny proti korozi. Ochrana plynovodů proti korozi se zajišťuje třemi 

způsoby: 

� vhodnou  volbou trasy, 

� pasivní ochranou (izolace potrubí, chráničky, izolační spoje), 

� aktivní ochrana (katodická ochrana galvanickými anodami, elektrická 

polarizovaná drenáž, katodická ochrana s vnějším zdrojem proudu 

atd.). 

Nejvyšší účinnou ochranu proti korozi nám zajišťuje kombinace výše uvedených 

způsobů ochrany. Zařízení uložené nad úrovní terénu musí být chráněno vhodným 

způsobem (nejrůznější antikorozní nátěry).  [13] [14] 

 

Předehřev plynu 

Pro správné fungování strojního zařízení je nezbytné, aby teplota plynu za 

regulátorem byla vyšší, než je rosný bod plynu, a tím se zamezilo tvorbě hydrátů 

v potrubí, kondenzaci nebo zamrzání kapalných složek. Proti tvorbě hydrátů je možno 

alternativě vedle ohřevu vstřikovat do plynu inhibitory. Předehřev plynu je zajištěn 

pomocí elektrického předehřívače plynu nebo přes kapalinové výměníky tepla 

v teplovodním okruhu se zařízením pro ohřev teplonosného média. U elektrického 

předehřívače je nutné použít tepelnou pojistku proti přehřátí tělesa předehřívače             

a termostat k udržení výpočtové hodnoty plynu. Předehřev plynu se aplikuje pouze        

u velmi vysokotlakých a vysokotlakých plynovodů, u ostatních typů se předehřev 

nepoužívá.  [13] 
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Ochrana proti hluku 

S ochranou proti hluku je nutné počítat již v projekční fázi regulační stanice. 

Hluk vzniká v zařízeních pro regulaci tlaku. K zajištění tichého chodu strojního zařízení 

regulační stanice je nutno volit optimální světlost, druh regulátoru a příslušenství.  [13] 

 

Potrubí k odvětrávání a odfuku plynu do atmosféry  

Některé armatury strojního zařízení regulační stanice mohou být vybaveny 

dýchacími otvory s vývody do okolní atmosféry pro vyrovnávání změny tlaku 

působícího na membránu. V případě protržení membrány slouží dýchací otvory pro 

odfuk plynu. Pro zabránění této situace je nutno instalovat přídavné odvětrávání tohoto 

procesu nebo k otvorům připojit odvětrávací potrubí vedoucí do volné atmosféry. 

Vyústění odfukovacího a odvzdušňovacího potrubí musí převyšovat střechu regulační 

stanice v místě vyvedení nejméně 0,5m.  [13] 

 

 

 

Obrázek 4 Regulační stanice plynu 
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5.1.1.2 Strojní zařízení 

Požadavky na materiál 

Používané materiály musí splňovat požadavky na bezpečnost a spolehlivost.    

Za prokázání těchto požadavků se považuje např. prohlášení o shodě, komplexní 

posouzení vhodnosti pro použití v plynárenství. Pro použití materiálů, výrobků              

a technologií, které nejsou obsaženy v technických normách a předpisech,                    

se zpracovávají technické specifikace.  [13] 

 

Uzavírací armatury 

Každá regulační řada strojního zařízení musí mít uzavírací armatury na vstupní   

i výstupní straně plynu, které umožňují bezpečné provádění údržby za provozu. Existují 

různé druhy uzavíracích armatur:  

� armatury s ručním ovládáním, 

� armatury s mechanickým pohonem, 

� armatury s elektrickým pohonem, 

� armatury s pneumatickým pohonem. 

Regulační stanice musí mít instalován hlavní uzávěr plynu na vstupním potrubí 

případně i HUP na výstupním potrubí z regulační stanice. Oba tyto uzávěry se umisťují 

mimo stavební část objektu (max. 100m od objektu). Poloha HUP musí být jasně 

označena a instalována do míst, kde hrozí minimální riziko jejich poškození.  [13] 

 

Filtry, odlu čovače  

Prachové filtry a odlučovače kapalin se používají k odstranění mechanických 

nečistot nebo kapalin z plynu. Umisťují se na vstupní straně každé regulační řady,        

za uzavírací armaturou. Filtr musí být umístěn tak, aby při jeho opravě nebo výměně 

nebyl přerušen provoz regulační stanice. Filtry a odlučovače musí být umístěny tak, aby 

bylo možno bez nebezpečí otevřít jejich uzávěry. Vložky prachových filtrů mohou být 

z různých materiálů (např. keramické, tkaninové, žíněné atd.).  [13] 

 

Regulace tlaku 

Zařízení pro regulaci tlaku musí bezpečně a spolehlivě zajišťovat hodnotu 

výstupního provozního tlaku v požadovaných mezích. Hodnota vstupního provozního 

tlaku je dána seřízením regulátoru tlaku plynu. Hodnotu výstupního provozního tlaku je 

možno ovládat během provozu dálkově. Zabezpečovací zařízení se musí uvést 
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automaticky do činnosti, pokud hodnota tlaku na výstupním potrubí regulátoru překročí 

přípustné meze. Počet zabezpečovacích zařízení se stanovuje výpočtem v závislosti na 

hodnotách provozních a zkušebních tlaků na strojním zařízení. Pro zabezpečení horní 

hranice nejvyššího výstupního provozního tlaku v případě poruchy se používá 

neodfukujícího zařízení.  [13] [14] 

 

Neodfukující zařízení 

Jako neodfukující zabezpečovací uzavírací zařízení se obvykle používají 

bezpečnostní rychlouzávěry a monitory. 

Bezpečnostní rychlouzávěry se obvykle používají při vzestupu tlaku pro 

zabezpečení nejvyššího výstupního provozního tlaku v případě poruchy. Pokud je 

bezpečnostní uzávěr uveden do činnosti, musí zůstat zavřený až do ručního otevření 

obsluhou. 

Monitory se obvykle používají pro zabezpečení výstupního tlaku v případě, kdy 

výkonný regulátor zůstane při poruše trvale otevřený. Při následném vzestupu 

výstupního provozního tlaku převezme jeho funkci. Monitory se obvykle používají 

spolu s bezpečnostními rychlouzávěry.  [13] 

 

Odfukující zabezpečovací zařízení 

Jako odfukující zabezpečující zařízení se obvykle používá kontrolní pojistný 

ventil s redukovaným průtokem. Tímto kontrolním pojistným ventilem se zabezpečuje 

ochrana strojního zařízení regulační stanice před přechodnými stavy (oslunění 

plynovodu při nulovém odběru) nebo nezávažnými poruchami regulátoru (netěsnost 

regulátoru při nulovém odběru způsobená nečistotami v plynu). Množství odfukovaného 

plynu přes toto zařízení by mělo být minimální. Potrubí kontrolního pojistného ventilu 

se obvykle dimenzuje na DN 0,1-03. Kontrolní pojistný ventil se může osadit 

samostatně nebo jako součást regulátoru.  [13] 

 

Výstražný systém tlaku 

Používá se k zajištění potřebného tlaku. Pokud jsou hodnoty tlaku mimo 

požadované meze, výstražný systém vydá poplachový signál. Poplachový signál uvede 

do provozu zabezpečovací zařízení, nebo předá signál obsluze.  [13]  
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Potrubí 

Pro regulační stanice se zásadně používá ocelové potrubí. Trubky, tvarovky        

a spojky musí být v souladu s příslušnými normami pro materiály a potrubí.  [13] 

 

 

Obrázek 5 Pohled na regulační řadu RS 

 

Měřící zařízení 

Minimální požadavky na  strojní zařízení pro měření tlaku a teploty: 

přístroje ukazovací:  

� tlakoměr vstupního provozního tlaku, 

� tlakoměr výstupního provozního tlaku, 

� tlakoměr na každém regulačním stupni, 

� teploměr na zařízení pro měření průtoku plynu, 

přístroje pro záznam:  

� tlakoměr výstupního provozního tlaku, 

� tlakoměr na mezistupni, není-li na měřícím zařízení průtoku plynu, 

� teploměr na zařízení pro měření průtoku plynu. 
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V případě dálkového přenosu dat se nemusí v regulační stanici instalovat 

přístroje pro záznam teploty a tlaku. O nutnosti vybavení regulační stanice zapisovacími 

tlakoměry vstupního provozního tlaku a dalšími měřícími přístroji rozhoduje dodavatel 

plynu. Použitá měřidla musí být kalibrována a v pravidelných lhůtách kontrolována. 

Kalibraci je vhodné provádět v akreditovaných zkušebnách.  [13] 

 

 

 

Obrázek 6 Schéma zapojení regulační řady 

 

Legenda: 
a) uzavírací armatura na vstupním potrubí regulační řady 
b) prachový filtr 
c) předehřev 
d) samostatný bezpečnostní uzávěr 
e) výkonný regulátor tlaku 
h) odvzdušňovací armatura 
i) kontrolní pojistný ventil 
j) uzavírací armatura na výstupním potrubí 
k1,2) odfukovaní potrubí 
l) impulsní potrubí 
m) vestavěný bezpečnostní rychlouzávěr 
n) plynoměr 
o) obtok plynoměru 
p) vícecestný nástavec 
r) ukazovací tlakoměr 
s) ukazovací teploměr 
t) registrační tlakoměr 
u) uzavírací armatura u obtoku plynu 
v) uzavírací armatura plynoměru 
y) pojistný ventil uzavřeného topného systému 
z) uzavírací armatura pojistného ventilu 
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5.1.2 Druhy zkoušek před uvedením do provozu 

Před uvedením regulační stanice do provozu se prokazuje její bezpečnost            

a spolehlivost zařízení zkouškami a revizemi, s přihlédnutím k projektové dokumentaci. 

Druhy zkoušek: 

� Zkouška pevnosti: podrobují se ji všechny tlakově namáhané součásti 

strojního zařízení regulační stanice. Tato zkouška jednotlivých 

součástí strojního zařízení může být provedena samostatně ještě před 

jejich montáží do strojního zařízení regulační stanice. Postup zkoušky 

stanovuje ČSN EN 13327. 

� Zkouška těsnosti: provádí se pro vhodný tlak. Zkušební úseky mají 

odpovídat tlakovým úsekům při běžném provozu, stanovené hranicí 

mezi vstupní a výstupní částí regulační stanice. Zkušebním médiem 

je vzduch, inertní nebo zemní plyn. 

� Funkční zkouška: je to komplexní zkouška celého strojního zařízení 

jako celku, při které se jednotlivé armatury nastaví na projektem 

stanovené parametry. Provádí se po úspěšné tlakové zkoušce pevnosti 

a těsnosti, po úspěšné výchozí revizi elektrického zařízení. 

Zkoušky provádí odborně způsobilá osoba. Funkční zkoušky se zúčastňuje 

zástupce zhotovitele, stavebníka a provozovatele, případně dodavatele plynu.               

Po ukončení funkční zkoušky se provede opět kontrola těsnosti strojního zařízení při 

provozním tlaku. Regulační stanici lze uvést do provozu po kolaudačním rozhodnutí. 

 [14] 

5.1.3 Provoz a údržba 

Provozovatelé regulačních stanic, které nejsou plynárenským zařízením, jsou 

povinni k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zajistit: 

� pracovníky odpovědné za provoz a technický stav regulační stanice, 

� odborně způsobilou osobu mající kvalifikaci dle ČÚBP č. 21/179 Sb., 

v platném znění, 

� provádění provozních revizí, údržby a oprav, 

� zpracovat místní provozní řád, 

� vést technickou a provozní dokumentaci odpovídající skutečnému 

stavu. 
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Tabulka 2 Minimální lh ůty provádění základních činností 

Činnost minimální lhůty 

Inspekce    

-    obsluha:                  STL 

                                     VTL 

                                    VVTL 

-    provozní kontrola:  STL 

                                     VTL 

                                    VVTL 

 

 

1 x měsíčně 

1 x za 14 dní 

1 x týdně 

1 x za 4 měsíce 

1 x za 4 měsíce 

1 x za 4 měsíce 

 -     provozní revize 1 x za 5 let 

 -     údržba a opravy na základě zjištění při provádění inspekcí 

 

Při obsluze se prověřuje zejména: 

� stav ovzduší v regulační stanici, 

� stav regulační a zabezpečovací techniky, 

� výstupní teplota plynu, 

� stav filtračního zařízení, 

� chod plynoměrů a registračních přístrojů, 

� stav stavebních části, okolí a přístupnost vnějších armatur. 

Při obsluze regulační stanice se nesmí provádět žádné zásahy do strojního 

zařízení, ani měnit nastavení zabezpečovacího zařízení. 

Při provozní revizi se provede celkové zhodnocení zařízení. Opatření navržená 

v revizní zprávě se realizují v rámci údržby a oprav zařízení. 

V rámci plánované údržby a oprav se provádí zejména: 

� kontrola těsnících prvků, 

� prohlídka membrán, 

� zjištění stavu ucpávek u všech uzavíracích armatur a rychlouzávěrů, 

� kontrola, oprava nebo výměna armatur, 

� kontrola, oprava nebo výměna měřících přenosných zařízení, 

� nátěry technologických zařízení, 

� údržba a oprava stavebních částí.  [14] 
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5.2 Analýza rizik regulační stanice vybranou metodou 

5.2.1 Popis vybrané metody What If 

Analýzu What if použijeme pro analýzu rizik regulační řady na obrázku 5. Cílem 

analýzy je posoudit možná rizika regulační stanice a navrhnout na ně možná opatření. 

Metoda What if je založena na brainstormingu, při kterém kvalifikovaný pracovní tým 

prověřuje formou dotazů a odpovědí nečekané události, které se mohou v procesu 

vyskytovat. Formulované otázky začínají charakteristickou otázkou "co se stane když"? 

Pomocí této jednoduché otázky se zjišťují rizika dané technologie. Metoda je velmi 

jednoduchá, účinná, její kvalita závisí na zkušenostech pracovního týmu.  [16] 

 

Složení pracovního týmu 

� Doc. Ing. Bartlová Ivana, CSc., vedoucí diplomové práce, VŠB-TUO, 

FBI 

� Ing. Král Radim, odborný konzultant, specialista BOZP a PO, JMP 

� Ing. Dubový Roman, odborný konzultant, VŠB-TUO, FBI 

� Sedláček Tomáš, diplomant-zapisovatel, VŠB-TUO, FBI 

 

Popis regulační řady 

Na vstupu plynu do provozní řady jsou osazeny měřící přístroje zaznamenávající 

teplotu a tlak přívodního plynu. Dále je osazena uzavírací armatura, která nám 

umožňuje uzavřít přívod plynu v případě poruchy. Poté je plyn zbavován mechanických 

nečistoto pomocí prachového filtru a předehříván na určenou teplotu v předehřívači 

plynu. Předehřátý plyn postupuje dále do regulátoru, kde je jeho tlak regulován ze STL 

na NTL. Za regulátorem tlaku je měřen výstupní zredukovaný tlak. Takto zredukovaný 

tlak postupuje regulační řadou přes soustavu další armatur a měřících přístrojů do NTL 

sítě. Na regulační řadě jsou osazeny také bezpečnostní rychlouzávěry, které nám slouží 

k uzavření přívodu plynu v případě vychýlení od normálu. 
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5.2.2 Analýza metodou What if 

Co se stane, když bude unikat plyn v důsledku netěsností přírub                   

a uzavíracích armatur? 

Důsledek:  

Plyn unikne do prostorů RS, při určité koncentraci plynu a přítomnosti 

iniciačního zdroje může nastat požár nebo výbuch. 

Opatření:  

RS jsou trvale větrány (přirozené větrání), v určitých případech mohou mít          

i větrání nucené. RS jsou v pravidelných lhůtách kontrolovány obsluhou, která 

kontroluje možný únik plynu (pomocí přístroje na detekci unikajícího plnu). Dále 

obsluha RS vizuálně kontroluje větrací otvory (možné ucpání listím). Před uvedením do 

provozu, nebo po opravách na strojním zařízení, se provádějí zkoušky těsnosti.  

 

Co se stane, když dojde k selhání bezpečnostního rychlouzávěru díky 

zvýšenému tlaku v potrubí? 

Důsledek:  

Do regulátoru přijde vyšší tlak, než na jaký je regulátor nastaven, může dojít 

k poškození regulátoru, v důsledku toho se plyn nezreguluje.  

Opatření:  

Před regulátorem je osazen samostatný bezpečnostní rychlouzávěr, který 

zaznamená zvýšený nárůst tlaku a zastaví přívod plynu. Bezpečnostní rychlouzávěry 

jsou zdvojeny, jako pojistka také funguje odfukovací potrubí, které přebytečný tlak 

vypouští do atmosféry.  

 

Co se stane, když dojde k selhání regulátor tlaku? 

Důsledek:  

Tlak plynu se nezredukuje, čidla za regulátorem zaznamenají vyšší tlak               

a uzavřou přívod plynu, odstaví se provozní řada. 

Opatření:  

Z tohoto důvodu jsou v provozní řadě instalovány bezpečnostní rychlouzávěry, 

které zastaví průtok plynu při výkyvu tlaku od stanovené hodnoty. 
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Co se stane, když se zvýší tlak na přívodu do RS? 

Důsledek:  

Do regulátoru přijde vyšší tlak, mohlo by dojít k poškození membrány 

regulátoru a nesledně i k poškození samotného regulátoru. 

Opatření:  

Při zvýšeném tlaku se automaticky uvede do provozu vestavěný bezpečnostní 

rychlouzávěr na regulátoru. Tento regulátor je jištěný samostatným bezpečnostním 

rychlouzávěrem, který je propojen s tlakoměrem osazeným za regulátorem pomocí 

impulsního potrubí. V případě zvýšení tlaku zaznamená tlakoměr jeho nárůst, vyšle 

signál samostatnému bezpečnostnímu rychlouzávěru a ten uzavře přívod plynu. 

 

Co se stane, když se zanese filtr? 

Důsledek: 

Sníží se průtok plynu, začne klesat výstupní tlak 

Opatření:  

Když poklesne výstupní tlak, zaznamená to tlakoměr plynu za regulátorem. Ten 

uvede do chodu samostatný bezpečnostní rychlouzávěr, který uzavře přívod plynu. Dále 

se může jako bezpečnostní jištění osadit před a za prachový filtr diferenční manometr, 

který měří rozdíl tlaků. Když je rozdíl tlaků moc velký, obsluha to zaznamená a při 

pravidelných kontrolách zjistí závadu a filtr vymění.  

 

Co se stane, když se v důsledku nefunkčnosti filtru dostanou do plynu 

mechanické nečistoty? 

Důsledek:  

Mechanické nečistoty se mohou usazovat na bezpečnostních klapkách, 

regulátoru atd. Nános může způsobit snížení průtoku plynu a následný pokles 

výstupního tlaku. 

Opatření:  

Při poklesu výstupního tlaku se uvede do chodu samostatný bezpečnostní 

rychlouzávěr, který zastaví přívod plynu. Filtry jsou kontrolovány obsluhou při 

pravidelných kontrolách RS. 

 

 

 



 31

Co se stane, když dojde k selhání ohřevu plynu? 

Důsledek:  

Může se zvednout nebo naopak klesnout teplota. V případě vyšší teploty se nic 

nestane. V případě nižší teploty může dojít k zamrznutí regulátoru, bezpečnostních 

uzávěrů a dalších součástí provozní řady. 

Opatření:  

Za ohřevem plynu je osazený teploměr, který měří výstupní teplotu plynu 

z ohřevu. Při vychýlení mezí mimo požadovanou teplotu se uvede do činnosti 

samostatný bezpečnostní rychlouzávěr, který uzavře přívod plynu. 

 

Co se stane, když dojde k selhání teploměru za výstupem z ohřevu plynu? 

 Důsledek:  

Nebude kontrolována výstupní teplota plynu z ohřevu, může dojít při poklesu 

teplot k zamrzání součástí provozní řady. 

Opatření:  

Sníženou teplotu plynu zaregistruje teploměr osazený na výstupu. Měřící 

přístroje se kontrolují při pravidelných obsluhách RS. 

 

Co se stane, když dojde k selhání tlakoměru osazeného za výstupem 

z regulátoru? 

Důsledek: 

Nebude zaznamenáván výstupní tlak, pokud se plyn nezredukuje může dojít 

k poškození měřících přístrojů za regulátorem. 

Opatření: 

Na výstupu je osazen další tlakoměr, který zaznamená zvýšený tlak a vyšle 

signál na velín. Pracovníci velínu odstaví přívod plynu a závadu odstraní. 

 

Co se stane, když se ucpe odvzdušňovací armatura? 

Důsledek: 

Při zvětšeném tlaku bude odvzdušňovací armatura nefunkční, dojde k nárůstu 

tlaku. 
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Opatření: 

Pravidelné kontroly obsluhou RS. Bezpečnostní uzávěry jsou zdvojené, 

v případě ucpání jedné odvzdušňovací armatury se tlak plynu vypustí osazeným 

odfukovacím potrubím do ovzduší. 

 

Po analýze metodou What if na regulační řadě RS byla identifikována výše 

uvedená nebezpečí, která nepředstavují vyšší míru rizika. K závažnějšímu ohrožení,  

dojde pouze v případě kombinací několika výše identifikovaných nebezpečí, např. únik 

plynu do prostorů RS + nezaznamenání úniku plynu obsluhou RS + výskyt iniciačního 

zdroje. Pro vyšší bezpečnost jsou RS v pravidelných intervalech kontrolovány obsluhou. 

Bezpečnostní prvky použité v regulační řadě jsou pro možný případ selhání zdvojeny.  
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6 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá zajištěním bezpečnosti plynovodů. V úvodu práce je 

zpracován přehled havárií v ČR a ve světě, z důvodu uvědomění si rizik. Z rozboru 

proběhnuvších havárií vyplývá, že nejčastějšími příčinami vzniku havárie jsou 

mimořádné stavy na potrubích. Jedná se většinou o zásah dělníků provádějících stavební 

práce v blízkosti plynovodů a nedodržení zásad bezpečné práce. 

Dále je podrobněji rozpracována směrnice technické komise CEN/TC 234, 

Systém dodávek plynu – Rámec referencí pro Systém managementu integrity potrubí 

(PIMS). Tato směrnice byla schválena UNECE a v současné době je platná v zemích 

EU. Směrnice řeší jednotlivé procesy zajišťující integritu potrubí - Integrovaný systém 

managementu plynovodů. V EU existují dokumenty řešící otázky výstavby, provozu, 

údržby a dalších procesů, ale tato problematika není řešena komplexně. Systém 

managementu integrity potrubí dává provozovatelům plynovodů rady a návody 

směřující k větší bezpečnosti a integritě všech procesů (jakosti, environmentu                

a bezpečnosti). 

Aplikace celé směrnice PIMS by byla v praxi nesmírně časově náročná               

a obtížná. Z tohoto důvodu se diplomová práce zaměřuje na aplikaci jednoho z procesů 

- Bezpečnost. V rámci procesu Bezpečnost, byla aplikována bezpečnostní analýza na 

jednu z částí provozů plynovodů, a to na regulační stanici. Pro identifikaci nebezpečí 

byla vybrána metoda What if.  

Analýzou jednotlivých částí technologie pomocí této metody bylo zjištěno, že 

žádná větší nebezpečí nehrozí. Musela by nastat kombinace více nepříznivých jevů 

v jednom okamžiku.  

Lze konstatovat, že plynárenství v ČR je na vysoké úrovni, a že je na systémy 

zabezpečení kladen velký důraz. Avšak přes všechny tyto zjištěné skutečnosti je třeba    

i nadále věnovat zvýšenou pozornost zabezpečení  plynovodů. 
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