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21. ročník
PROVOZNÍ BEZPEČNOST ODBĚRNÝCH
PLYNOVÝCH A PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

5.–6. března 2019
hotel Černigov, Hradec Králové

ODBORNÝ ČASOPIS PRO PLYNÁRENSTVÍ S TRADICÍ OD ROKU 1921

Mediální partner:



Program 5. 3. 2019

9:00–9:30 registrace

1. Blok

9:30–11:00 Úvodní slovo
Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. – Český plynárenský svaz
Proces přípravy a zkoušek osob pro získání odborné způsobilosti 
k montáži a revizím PZ na TIČR, požadované doklady a praxe 
(TPG 927 01)
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – Technická inspekce ČR
Zkušenosti z provedených kontrol plynových instalací SÚIP 
a požadovaná dokumentace
Ing. Olga Vaňková – OIP Praha

11:00–11:20 Přestávka

2. blok

11:20–13:10 Vyhodnocení programu kotlíkových dotací, zkušenosti z provedených 
výměn a očekávání 3. výzvy.
Ing. Václav Kuchta – GridServices, s. r. o. 
Nedostatky v provádění revizí v obytných budovách
Petr Musil – Revizní činnost s. r. o.
Plynové kotelny s kogenerací, jejich požadavky na instalaci 
a provozní náklady
Štěpán Heráň – TEDOM, a. s.

13:10–14:00 Oběd

3. blok

14:00–16:30 Zkušenosti a požadavky na instalaci vícevrstvých trubek pro rozvod 
plynu v budovách
David Vágner – IVAR CS spol. s r. o.
Použití lisovacích systémů Viega pro rozvody zemního plynu
Ing. Marek Fojtík – Viega s. r. o.
Opatření pro zvýšení bezpečnosti při provádění zásahů s únikem plynu
Ing. Lubomír Žáček – GridServices, s. r. o.

16:30 Závěr prvního dne konference

18:00–21:30 Společenské setkání



Program 6. 3. 2019

8:30–9:00 registrace

1. blok

9:00–11:15 Činnosti revizního technika na odběrných plynových zařízeních
Karel Hnízdil – Technická inspekce ČR
Úloha revizního technika plynu při kontrole, revizi OPZ v souvislosti 
s odtahem spalin
Ing. Waltr Sodomka – MESSY s. r. o.
Nedostatky revizních techniků a mistrů kominických při revizích OPZ 
z pohledu soudního znalce
Ing. Jaroslav Beránek – Revize a inženýrské služby

Diskuze

11:15–11:30 Přestávka

2. blok

11:30–12:30 Systémy odtahu spalin pro plynové spotřebiče, nové materiály 
a konstrukce
Ing. Waltr Sodomka – MESSY s. r. o.
Detekce hořlavých a toxických plynů
Štěpán Parma – Line Control, s. r. o.

12:30 Závěr konference a oběd

Změna programu vyhrazena



ORGaNIZaČNí POkyNy GaS 2019

Akce je určena odborným profesím v oboru plynárenských zařízení (revizní technici, projektanti, konstruktéři, 
servisní a montážní pracovníci), zaměstnancům plynárenských společností, správcům bytových domů, pra-
covníkům státní a veřejné správy a dalších institucí.

Součástí akce GAS 2019 je prezentace firem, výrobků, služeb, technologií.

Akce je zařazena do programu odborného plynárenského vzdělávání, účast je hodnocena 5 body. V progra-
mu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT je účast hodnocena 2 body.

registrace
Přihlásit se můžete nejlépe do 28. 2. 2019 zasláním přihlášky na e ‑mail vzdelavani@cgoa.cz nebo Český 
plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4.

Místo konání
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02, Hradec Králové.

Bankovní spojení – Účastnický poplatek
Po skončení konference 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.

Ubytování
Je zajištěno v hotelu Černigov (cena není zahrnuta v účastnickém poplatku), rezervujte přímo v hotelu, 
na e ‑mailu: fom.hchk@cpihotels.com, do předmětu e ‑mailu uveďte heslo: GaS 2019.

Cena ubytování na jednu noc vč. snídaně vč. DPH
Jednolůžkový pokoj 980 Kč
Dvoulůžkový pokoj 1 300 Kč

Parkování je možné na placeném hotelovém parkovišti, které má omezenou kapacitu nebo v blízkém okolí 
hotelu. Poplatek za parkovné není zahrnut v ceně za ubytování.

Český plynárenský svaz
Oddělení vzdělávání
U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4

Tel.: +420 241 049 705, 721 464 156, 731 062 074, e ‑mail: vzdelavani@cgoa.cz
www.zemniplyn.cz, www.cgoa.cz
IČ: 00409928, DIČ: CZ00409928


