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Plynárenská škola má více než 
půlstoletou tradici  
 
Se vznikem Východočeských plynáren je v roce 1949 v Pardubicích zřízeno učňovské 
středisko. To o rok později přechází pod samostatný podnik Plynostav Pardubice. Po dalších 
dvou letech je středisko přemístěno do Nymburka a do Pardubic se opět vrací až v roce 
1965.  
 
V prvním školním roce učňovské středisko připravovalo 15 učňů v oboru automechanik 
a 14 učňů v oboru potrubář. Uplatnění získali v Dopravním podniku Pardubice nebo 
Plynostavu.  
 
S rozmachem budování dálkových plynovodů i místních plynovodních sítí je v 60. letech 
velká sháňka po šikovných svářečích a potrubářích.  
 
V roce 1974 se středisko stěhuje do nově budovaného areálu školy v Poděbradské ulici 
v Pardubicích-Polabinách. Přibývají obory provozní zámečník, mechanik opravář 
pro plynárenská zařízení a mechanik opravář pro stroje a zařízení. S přechodem 
od svítiplynu na zemní plyn začínají domácnosti používat mnohem víc plynových spotřebičů. 
Na tuto skutečnost škola reaguje otevřením nového oboru mechanik plynových zařízení. 
Přibývají specializované učebny s instalovanými plynovými spotřebiči, hořáky a regulátory 
tlaku pro výuku budoucích plynařů - servisních techniků. Jedinečná škola dnes spolupracuje 
s velkým množstvím firem a společností nejen v regionu, ale v celé republice.  
 
"Dnes je škola s kapacitou 330 žáků naplněna téměř na 100 procent. Vzhledem k nasycení 
trhu práce ekonomickými a humanitními obory a obory souvisejícími se službami 
se veřejnost začíná opět orientovat na technické profese, které jsou ze strany 
zaměstnavatelů stále více žádané," uvádí ředitel školy Martin Valenta a dodává: "Stálá 
poptávka je po šikovných instalatérech a topenářích, o uplatnění nemusí mít obavy ani 
absolventi maturitních oborů mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 
a technik plynových zařízení a tepelných soustav." 
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