ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
§ 7, vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
Revize Fiala František
Komenského 26
680 01 Boskovice
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Jméno a příjmení revizního technika - číslo osvědčení: 11672/9/16/R-PZ-e,f,g,
František Fiala
Telefon: 776 015 813, 777 707 732, mail: revizeff@email.cz
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Označení zařízení: Nízkotlaký rozvod zemního plynu, s provozním přetlakem plynu 2 kPa, od
hlavního uzávěru plynu – KK DN 25 (dále jen HUP). Každý vchod má vlastní HUP, který je umístěn
v plastové skříňce na západní obvodové zdi. Revize plynovodu byla provedena až po uzávěry před
spotřebiči v bytech.

K

Za provozovatele se zúčastnil: pan Josef Novák - místopředseda výboru
Osoba zodpovědná za provoz plyn. zařízení: pan Petr Novák - předseda výboru - školení jako
obsluha PZ do 28. 9. 2019.
Celkové zhodnocení: Revidované plynové zařízení bude v rozsahu revize schopno bezpečného
provozu po odstranění závad bod č. 1 a 5.

U

Uvedené závady doporučuji odstranit nejpozději v doporučených termínech, jinak se provozovatel
vystavuje odpovědnosti za vzniklé nebezpečné stavy plynového zařízení, které mohou být příčinou
újmy na zdraví osob a majetku.
Zpráva obsahuje: 5 stran + obrázky
V Blansku dne: 8. 3. 2016
Rozdělovník: 1x provozovatel
1x RT PZ

Převzal (a):
Dne:

podpis a otisk razítka
revizního technika
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A.
Popis a technické hodnoty zařízení.
Nízkotlaký rozvod zemního plynu je identický pro každý vchod bytového domu č. 1, 3, 5. Od
kulového kohoutu KK DN 25 (dále jen HUP), pro středotlakou přípojku, dále regulátor tlaku plynu
Francel B25 Q max. 25 m 3/hod., v.č. (1) 060518B066, (3) 060518B052, (5) nečitelné, r.v. 2006,
který snižuje vstupní přetlak na provozní 2 kPa. Za regulátorem plynové potrubí DN 32 (1¼“)
vstupuje do budovy přes utěsněnou chráničku. Uvnitř budovy, za obvodovou zdí je umístěný další
uzávěr KK DN 32 (1¼“) a plynovod pokračuje ocelovým svařovaným potrubím pod strop a dále do
středové chodby v suterénu. Rozděluje se na tři stupačky, které prochází technickou šachtou nahoru
jednotlivými patry k bytovým plynoměrům s uzávěry DN 25 (1“). Jednotlivé stupačky jsou dole na
vodorovném vedení vždy opatřeny kulovým, plynovým uzávěrem K800 DN 32 (1¼“) a „kapákem“.
V bytech jsou na plynovod napojeny kuchyňské plynové sporáky, vesměs s uzávěrem DN 15 (½“).
Tato revize byla provedena od uzávěru před venkovním regulátorem až po uzávěry před spotřebiči
v bytech.
Rozvod plynu je spádován, opatřen nátěrem a veden pomocí konzol a příchytek. Rozvody plynu jsou
provedeny dle, TPG 934 01 Plynoměry, TPG 704 01 Plynová zařízení v budovách, ČSN EN 1775
(386441) Plynovody v budovách a ČSN 33200-5-54 čl. 543.3.5N4 Elektrická instalace. Jedná se o
vyhrazené plynové zařízení podléhající revizím a zkouškám podle § 3 a 7 vyhlášky ČÚBP č.
85/1978 Sb.
Revize nebyla provedena - nebyl umožněn přístup:
Vchod č. 5 – p. Josef Novák, suterén
– p. Josef Novák, třetí patro S
Odpojený plynoměr - kontrola pouze průběžných spojů a zaslepení.
Vchod č. 1 – Josef Novák – 1. patro S
Vchod č. 3 – Josef Novák – 3. patro S
Údaje o kontrolách a zkouškách.
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B.

Kontrola technického stavu plynovodu.
Kontrola přístupnosti a ovladatelnosti uzávěrů plynu.
Kontrola ochrany proti korozi a barevného označení.
Kontrola těsnosti závitových spojů a uzávěrů provozním přetlakem plynu za použití detekčního
přístroje Esders SIGI-EX-G
5) Kontrola způsobu zajištění obsluhy a provozu plynového zařízení.
6) Kontrola el vodivého propojení u plynoměru.
7) Kontrola zajišťování revizí na dalších kontrol, souvisejících s PZ.
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1)
2)
3)
4)

C.
Zjištěné závady a nedostatky.
1) Na šroubení (závitovém spoji) byl zjištěn únik plynu. Což odporuje Vyhl. č. 48/1982 Sb., §179,
odst. 2, TPG 704 01 čl. 3.6. Doporučuji přetěsnění odbornou firmou.
Vchod č. 1
0,1 % = 1000 ppm
3. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
L - Josef Novák, 6743178, 1 x únik v kuchyni u sporáku (600 ppm), obr. č. 1;
S - Josef Novák, 1 x únik před plynoměrem (300 ppm), obr. č. 2;
1. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
S - Josef Novák, 24764707, 1 x únik výstup z plynoměru (950 ppm), obr. č. 3;
P - Josef Novák, 7230741, 2 x únik u sporáku (500 ppm a 0,1 % (!), obr. č. 4;
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Vchod č. 3
0,1 % = 1000 ppm
3. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
P - Josef Novák, 1418990, 2 x únik závit před ventilem a na kuželce, (900 a 400 ppm),
doporučuji výměnu ventilu za kulový uzávěr, obr. č. 5;
2. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
P – Josef Novák., 6743367, 2 x únik - závit před ventilem a na kuželce, (500 ppm a 0,2 % (!),
doporučuji výměnu ventilu za kulový uzávěr, obr. č. 6;
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1. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
P - Josef Novák, 6737959, 2 x únik - výstup z plynoměru a koleno před prostupem ke sporáku v
šachtě (950 a 600 ppm), obr. č. 7;
L - Josef Novák, 24764685, 2 x únik závit před ventilem a na kuželce, (0,3 % (!) a 400 ppm),
doporučuji výměnu ventilu za kulový uzávěr, obr. č. 8
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Vchod č. 5
0,1 % = 1000 ppm
2. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
L - Josef Novák, 2216565, 2 x únik – v „T“ za plynoměrem a napojení hadice ke sporáku (300 a
600 ppm), obr. č. 9;
S – Josef Novák 2216540 napojení hadice ke sporáku (300 ppm), obr. č. 10;
1. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
L – Josef Novák, 23759704, 1 x únik v napojení hadice varné desky (0,15 % (!), obr. č. 11;
P – Josef Novák, 6691948 koleno před prostupem ke sporáku v šachtě (900 ppm), obr. č. 12;
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Společné rozvody v suterénu – únik plynu:
Vchod č. 1
 Stupačka pro skupinu bytů vlevo – spojovací závit za uzávěrem (0,23 % (!), obr č. 13;
 Kapák odpojeného plynoměru pro prádelnu (0,12 % (!), obr č. 14;
2) Uzávěry plynu K 800, DN 32 před plynoměry jsou nepohyblivé. Nevyhovuje ČSN EN 1775
čl.5.5 a TPG 704 01. Doporučuji promazat a rozhýbat odbornou firmou;
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Vchod č. 1
3. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
S – Josef Novák, 21992562;
P – Josef Novák á, 24764695;
2. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
P - Josef Novák; 6743393;
Vchod č. 3
3. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
S – Josef Novák, 1162456
P - Josef Novák, 1418990;
1. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
S – Josef Novák, 66743281;
Vchod č. 5
3. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
L – Josef Novák, 23759703;
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2. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
S – Josef Novák, 2216540;
P – Josef Novák, 23759689;
1. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
L – Josef Novák, 23759704;
P – Josef Novák, 6691948;

A

Společné rozvody v suterénu – nepohyblivé ventily:
Vchod č. 1, č. 3 a 5 – (ve všech vchodech): Všechny stupačky, celkem 9 ks, mají nefunkční
uzavírací ventily K 800 DN 32 (1¼“), v případě požáru nelze uzavřít přívod plynu.
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3) Uzávěry plynu před plynoměrem v bytech DN 25 (1“) nejsou opatřeny uzavírací kličkou
(Nevyhovuje ČSN EN 1775 čl. 5.5 a TPG 704 01 čl. 4.5.3
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Vchod č. 3
1. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
P – Josef Novák, 6737959;
Vchod č. 5
3. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
L – Josef Novák, 23759703;
1. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
L – Josef Novák, 23759704;
Společné rozvody v suterénu – chybí uzavírací kličky:
Vchod č. 1, č. 3 a 5 – (ve všech vchodech): Všechny stupačky, celkem 9 ks, nejsou opatřeny
uzavíracími kličkami - ventily K 800 DN 32 (1¼“), v případě požáru nelze uzavřít přívod plynu.
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4) Chybí předepsaná výstražná tabulka (nebo samolepka) na dveřích místnosti, kde je za zdí uvnitř
budovy hlavní uzávěr plynu pro vchod, na vlastních uzávěrech a na uzávěrech plynu všech
stupaček. Nevyhovuje TPG 704 01, čl. 4.4.6, ČSN 38 6441 – obrázek č. 15
 Na hlavních uzávěrech (nebo na zdi) v místnosti uvnitř budovy pro jednotlivé vchody – 3x;
 Na dveřích místnosti kde jsou výše uvedené uzávěry – 3x;
 Na všech uzávěrech na jednotlivých stupačkách – 9x;
5) Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést nepřístupnými a nevětranými
šachtami: TPG 704 01, čl.: 5.4.9, 5.4.17 a 5.4.18 a); ČSN EN 1775 (38 6441) čl.: 4.3.3 a 5.3.32.

Odvětrání šachet:
Jedná se o individuální úpravy, proto si obvykle opravu zajistí a hradí nájemník nebo uživatel
bytu ve své režii.
Doporučení: Jedná se o šachty, bytových jader, tam kde původní konstrukce s umakartem byla
nahrazena vyzdívkou, nebo utěsněným sádrokartonem. Řešením je zhotovení průduchu v horní a
spodní části šachty (pod stropem a u podlahy) Ø 5 cm s ozdobným krytem (6 cm2), aby došlo k
cirkulaci vzduchu. Otvory nemusí být jen na WC, pokud je to výhodné (např. kvůli obkladům),
mohou být větrací otvory např. v kuchyni (dole za sporákem, nebo pod linkou a nahoře pod
stropem). Nebo kombinace např. dolní v kuchyni, horní na WC. Jde jen o to, aby prostor šachty
byl odvětraný a nevznikla dutina, ve které se plyn může koncentrovat. Mez výbušnosti zemního
plynu – 5 až 15%. Kombinace úniku plynu a nevětraných technických šachet = vysoce
nebezpečný stav!
Ilustrační obrázky č. 16, 17 a 18
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Vchod č. 1
2. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
L - Josef Novák; 1149159 – chybí odvětrání dole i nahoře;
1. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
S – Josef Novák 66743281 – chybí odvětrání nahoře ;
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Vchod č. 3
3. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
L – Josef Novák, 23759491 - chybí odvětrání dole i nahoře;
2. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
P – Josef Novák, 6743367 – odvětrání dole;
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Vchod č. 5
1. patro: jedná se o byt – (levý L, střední S, pravý P), jméno, č. plynoměru:
L – Josef Novák, 23759704 – chybí odvětrání dole i nahoře;
Termín odstranění závad: do 31. ledna 2017
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Výpis z TPG 704 01: Odvětrání instalačních šachet
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5.4.18 Plynovod je možno vést v instalační šachtě, která je pro tento účel určena, při splnění
následujících požadavků:
a) při vedení plynovodu v instalační šachtě, která je v úrovni stropu a podlahy stavebně
přerušena a je součástí jiného požárního úseku (tvořeného např. bytem), musí být
prostor instalační šachty propojen s alespoň přímo větratelným prostorem otvory nebo
spárami umístěnými u podlahy a pod stropem o celkovém volném průřezu nejméně 6
cm2 jak u podlahy, tak pod stropem;
b) pokud je instalační šachta samostatným požárním úsekem, musí splňovat požadavky na trvale
větraný prostor podle 2.40.1 neuzavíratelným spojením s venkovním prostorem ve spodní a
horní části. Plynovod vedený v instalační šachtě, která je samostatným požárním úsekem,
musí být celosvařovaný podle 2.3, bez rozebíratelných spojů, kromě připojení uzávěrů;
c) při vedení plynovodu v instalačním prostoru (instalační šachtě) prefabrikovaných sériově
vyrobených bytových jader se dodatečné zřizování větracích otvorů nepožaduje. Požadavky na
větrání instalačního a mezistropního prostoru prefabrikovaných bytových jader jsou uvedeny v
ČSN 74 7110 nebo předpisech výrobce.
Aby byla možnost kontroly plynovodu, popř. možnost odečtu stavu nebo výměny plynoměru, musí
být instalační prostor (šachta) opatřen dvířky dostatečné velikosti apod... Pokud je instalační prostor
(šachta) samostatným požárním úsekem, musí dvířka vykazovat požární odolnost shodnou s požárně
dělicí konstrukcí mezi instalačním prostorem a sousedním požárním úsekem
Poznámka: pokud není odvětrací otvor šachty utěsněný, jako na obr č. 18, není větrací otvor nahoře
nutný.
D.
-

Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol. § 8 písm. h) vyhl. 85/78 Sb.
ne

E.
Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.
 Předchozí revize plyn. zařízení podle § 7 vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. nebyla předložena.
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Obrázky:
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Bezpečnostní tabulky a samolepky se dají koupit na náměstí xxxxx xxxxx xxxx.
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Ovládací kličky na ventily K800 se dají, podle velikosti (1“, 1¼“ a pod.), objednat na dobírku na
adrese: klucka@jorik.cz – p. Klučka 775 575 552.
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