
 
 PROJEKTOVÁNÍ A STAVBA PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK MÍSTNÍCH SÍTÍ 

(Zásadní předpisy pro projektování, stavbu a technologie náhrady plynovodů) 
 

Termín: 
24. října 2018, 8:45 hod. 
 
Místo konání: 
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 
 
Pro koho je akce určena: 
Pracovníci plynárenských přepravních a distribučních společností, společnosti zabývající se investiční 
výstavbou, revizní a bezpečnostní technici, dodavatelské organizace, projektové a konzultační firmy. 
 
Akreditace:  
Školení je zařazeno do programu odborného plynárenského vzdělávání a účast je hodnocena 2 body.  
V programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 1 kreditem. 
 

 
8:45–9:00           Prezence účastníků  
 
9:00–9:10 Přivítání účastníků a úvod 

9:10–9:55           Problematika projektování plynovodů místních sítí 
 Jan Barták - GridServices, s.r.o. 

9:55–10:40  TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu, PE trubky s ochrannou vrstvou a 
                           ochranným pláštěm  
 Ing. Eva Nezbedová, CSc. - Polymer Institut Brno 
10:40–10:50  Přestávka na kávu  

10:50–11:35  Technické požadavky na výstavbu plynovodů místních sítí  
 Ing. František Humhal - GridServices, s. r. o. 

11:35–12:15 Přestávka na oběd 

12:15–13:00  Moderní bezvýkopové metody výstavby a obnovy plynovodů MS, Sanace 
plynovodního potrubí metodami CLOSE FIT – příklady z praxe 

 Ing. Jana Křížová, ZEPRIS s.r.o. 

13:00–14:00     Spojování plynovodního potrubí a vysazování domovních přípojek pomocí  
 PE elektrotvarovek 
 Ing. Jiří Kobera - Nicoll Česká republika, s.r.o. 

14:00 Závěr školení 
 

Lektoři:  

Přednášejí odborníci a lektoři registrovaní v systému odborného plynárenského vzdělávání a další odborníci z praxe.  

UPŘESNĚNÍ PROGRAMU VYHRAZENO 

 

 



 

 

ORGANIZAČNÍ GARANCE:  VLOŽNÉ:   
Český plynárenský svaz  Vložné činí:  1 655 Kč vč. DPH 
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle snížené pro členy ČPS 
  abonenty ČPS Online 
     1 555 Kč vč. DPH 
ODPOVĚDNÁ OSOBA: 
František Sochor  
Tel.: 721 464 156   
e-mail:    
vzdelavani@cgoa.cz 
www.cgoa.cz, www.gasinfo.cz  VLOŽNÉ ZAHRNUJE: 
  sborník přednášek, občerstvení 
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU: 
Po skončení školení Vám bude vystaven daňový doklad do 15 dnů po uskutečněném zdanitelném plnění 
dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.  Při platbě, prosím, uveďte číslo faktury jako variabilní symbol, 
specifický symbol je 241018. 
Při písemném zrušení přihlášky do 4 dnů před termínem školení účtujeme manipulační poplatek 500 Kč. 
Při zrušení přihlášky po tomto datu budeme účtovat plné vložné. Zastoupení účastníka je možné 
a vítané. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály zašleme poštou. 
 
MÍSTO KONÁNÍ: 
U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 – Michle  
zasedací místnost č. 127, budova 56B   
   
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:   
Ze stanice metra „C“ Kačerov autobusem č. 150  
ze stanice metra „B“ Karlovo nám. TRAM č. 14 
ze stanice metra „C“ I.P.Pavlova TRAM č. 11 
do zastávky Plynárna Michle. 

 
 

Vjezd k sídlu ČPS: musí se zajet až před vrátnici se závorou a před ní zabočit vlevo.  
Brána hned u vjezdu do areálu je zamknutá. 

 

 

http://www.cgoa.cz/
http://www.gasinfo.cz/
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