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Národní předmluva
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ČSN EN 12007-1:2013 je oproti ČSN EN 12007-1:2000 doplněna o přílohu A, která uvádí pokyny pro
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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-05-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
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Předmluva

Tento dokument (EN 12007-1:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 234 Zařízení pro
zásobování plynem, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,



je nutno zrušit nejpozději do února 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12007-1:2000.

Příloha B poskytuje podrobnosti o významných technických změnách mezi touto evropskou normou
a předchozím vydáním.

EN 12007 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar
včetně se skládá z následujících částí:

Část 1: Obecné funkční požadavky

Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

Část 5: Specifické funkční požadavky pro nové přípojky.1)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje obecné funkční požadavky pro plynovody až k předávacímu místu
plynu a pro úseky plynovodu za předávacím místem plynu, uložené v zemi, jejichž nejvyšší provozní
tlak je do 16 bar včetně a která dopravují plynná paliva, jak je uvedeno v EN 437:1993+A1:2009
tabulky 1. Platí pro jejich navrhování, stavbu, uvádění do provozu, odstavování z provozu, provoz,
údržbu, rekonstrukce, rozšiřování a další s tím spojené práce.

Tato evropská norma neplatí pro materiál, navrhování, stavbu, zkoušení a uvádění do provozu zařízení
pro zásobování plynem, která byla uvedena do provozu před vydáním této evropské normy. Tato
norma však platí pro provoz, údržbu, rekonstrukce a rozšiřování všech zařízení pro zásobování
plynem.

Specifické funkční požadavky pro potrubí z polyethylenu jsou stanoveny v EN 12007-2, pro ocelová
potrubí v EN 12007-3, pro rekonstrukce plynovodů v EN 12007-4. Funkční požadavky pro plynovody
uvnitř budov jsou stanoveny v EN 1775. Funkční požadavky pro přípojky jsou stanoveny v prEN
12007-5.

Funkční požadavky pro tlakové zkoušky, uvádění do provozu a odstavování z provozu jsou stanoveny
v EN 12327.

Funkční požadavky pro měřicí zařízení jsou stanoveny v EN 1776.



Funkční požadavky pro regulační stanice jsou stanoveny v EN 12186.

Funkční požadavky pro zařízení na regulaci tlaku jsou stanoveny v EN 12279.

Funkční požadavky pro přepravu plynu jsou stanoveny v EN 1594.

Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem.
Uživatelé této normy si mají uvědomit, že v členských zemích CEN může platit podrobnější národní
norma a/nebo pravidla praxe.

Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly praxe
vycházejícími z výše uvedených základních zásad.

V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního
dokumentu s požadavky této evropské normy má národní právní předpis/technický předpis přednost,
jak je vidět v CEN/TR 13737 (všechny části).

CEN/TC 13737 (všechny části) poskytují:

upřesnění všech právních předpisů/nařízení s předpisy platnými v členském státě;●

případné přísnější národní požadavky;●

národní kontaktní místo pro nejnovější informace.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


