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Dvakrát měř a jednou řež

Poškozením plynovodní přípojky nebo odběrného 
plynového zařízení (OPZ) při provádění 
mechanických sanačních metod může dojít 
ke vzniku nebezpečných situací, které mohou vyústit 
v tragickou událost.

Provádějte mechanické sanační práce na budově 
s maximální opatrností, aby nedošlo k ohrožení zdraví 
a majetku osob.

Distribuční společnost GasNet eviduje zvýšený 
počet havárií při provádění mechanických 
sanačních prací budov v blízkosti rozvodů, 
kterými se do budov dopravuje zemní plyn.

Tyto havárie ohrožují ve vysoké míře bezpečnost 
a majetek osob i provoz distribuční soustavy 
společnosti GasNet.

Před zahájením takových prací se seznamte 
s následujícími pokyny.

Předejdete tím případným škodám i ohrožení 
zdraví vás i vašeho okolí.

Co hrozí při narušení plynovodu?

Pokud dojde k poškození majetku GasNetu 
(plynovodní přípojky) , budou veškeré náklady 
spojené s odstraněním havárie vymáhány 
po viníkovi. Počítá se sem:

• uniklý zemní plyn

• náklady na opravu majetku GasNetu

• náklady na uvedení odstavených odběrných 
míst do provozu

Případ takové havárie se předává 
na Energetický regulační úřad 
a na Inspektorát bezpečnosti práce, 
kde posoudí průběh jejího vzniku a dopady 
na okolí. V souladu se svými kompetencemi 
pak rozhodnou ve správním řízení 
o výši pokuty.

Pokud dojde k poškození odběrného 
plynového zařízení v majetku vlastníka 
nemovitosti a nedošlo k omezení provozu 
distribuční soustavy, nevznikají sice výše 
uvedené náklady na odstranění havárie, 
ale i nadále se viník vystavuje trestnímu 
stíhání pro obecné ohrožení.



Hlavní uzávěr plynu

Zjistěte, kde se v prostoru mezi plynovodem 
společnosti GasNet a nemovitostí nachází 
Hlavní uzávěr plynu (HUP).

Zjistěte, zda je k němu přístup a je plně ovladatelný.

Průzkum na místě

Ručně kopanou sondou nebo průzkumem 
nemovitosti identifikujte polohu plynovodní 
přípojky nebo domovních rozvodů plynu 
(odběrného plynového zařízení) v místě provádění 
sanační metody.

Rozvody označte výstražnou barvou. Průzkum musíte 
provést jak z vnější, tak vnitřní strany budovy.

Plynovodní přípojka vstupuje do domu skrz základy. 
Hlavní uzávěr plynu (HUP) je uvnitř (např. ve sklepě).

Plynovodní přípojka končí před hlavním uzávěrem plynu (HUP) 
umístěném například v oplocení. Do objektu vstupuje 
pouze domovní rozvod plynu (odběrné plynové zařízení).

Plynovodní přípojka jde zdivem budovy do niky v objektu, kde se nachází 
HUP. Z niky vystupuje rozvod plynu do nemovitosti až ke spotřebičům.

Plynovodní přípojka končí před hlavním uzávěrem plynu 
v poklopu a do objektu vstupuje pouze odběrné plynové zařízení. 
K uzavření HUP je třeba speciální klíč.

Kde může být plynovod

Kde jsou plynovody?

Než začnete s pracemi, zjistěte, jestli ve zdech 
a jejich blízkosti nevede plyn.

Do budovy může vstupovat plynovodní přípojka 
distribuční společnosti GasNet. Ve zdech mohou 
být také vedeny domovní rozvody plynu (odběrná 
plynová zařízení – OPZ), které jsou v majetku 
vlastníka nemovitosti.

Kde si mohu ověřit polohu plynovodní přípojky 
GasNetu?

Jděte na portál Distribuce plynu on‑line 
(Žádost typu Sdělení o poloze a průběhu 
plynárenského zařízení). 

Vaši žádost zpracujeme do 1 pracovního dne: 
dpo.gasnet.cz/zadost‑o‑stanovisko

Kde si mohu ověřit domovní rozvody plynu 
a existenci odběrného plynového zařízení?

Informaci o poloze domovních rozvodů má 
pouze majitel nemovitosti. Tyto rozvody jsou 
v jeho vlastnictví a jejich poloha není součástí 
stanoviska GasNetu.
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Opatrně!

Sanační metodu v prostoru ochranného pásma 
plynovodní přípojky (1 m na obě strany od obrysu 
potrubí) provádějte s maximální opatrností 
a za účasti více osob. Pomůžou vám při obsluze 
strojů nebo při případném uzavírání hlavního 
uzávěru plynu (HUP).

Stejný princip platí i v případě prací v blízkosti 
domovních rozvodů plynu (odběrných plynových 
zařízení).

Ani milimetr poškození

Realizací sanační metody nesmí dojít v žádném 
případě k poškození rozvodů plynu, a to včetně 
jejich ochranného pláště (např. asfaltová izolace 
u ocelového potrubí).

Sebemenší poškození povrchu potrubí musí být 
odborně opraveno. Bez opravy totiž může dojít 
u poškozeného potrubí k degradaci materiálu 
a tím i k následnému narušení těsnosti.

Co dělat při havárii

Pokud přese všechna opatření dojde k havárii, řiďte se 
následujícími kroky:

1. Uzavřete hlavní uzávěr plynu (HUP).

2. Pokud plyn dále uniká i přes uzavření HUP, 
a nebo nebylo možné HUP uzavřít, volejte 
hasiče na čísle 150 nebo dispečink distributora 
na čísle 1239.

3. Eliminujte zdroje zapálení, vypněte všechny stroje 
a zařízení. Větrejte budovu a uzavřené prostory, 
pokud do nich vnikl plyn. Zajistěte evakuaci 
ohroženého prostoru.

V případě narušení odběrného plynového zařízení 
(OPZ), nikoli plynovodní přípojky, je nutné 
po odstranění havarijní situace zajistit opravu 
poškozeného OPZ odbornou firmou. Odborníci 
provedou hlavní tlakovou zkoušku potrubí a vystaví 
novou revizní zprávu.



Distribuční území skupiny GasNet:

Děkujeme vám za dodržení tohoto postupu a odpovědný přístup k bezpečnosti práce. 

Naší prioritou je vždy bezpečný a spolehlivý provoz distribuční sítě.

80 % 
území ČR


