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Navštivte velmi zajímavé prostory pražských kolektorů, v nichž vede nejen plynovodní potrubí 
ale i další důležitá technická infrastruktura. Dozvíte se, jaký význam mají kolektory v centrech 
měst nebo v nově plánovaných sídlištních čtvrtích, a to pro kontroly, servis či výměny 
plynovodních zařízení, bez zásahu do chodníků a vozovky.  
Školení s exkurzí pořádá ČPS ve spolupráci s Kolektory Praha s.r.o., je určeno pro technické 
a provozní pracovníky plynárenských distribučních společností, stavebně montážní organizace, 
revizní techniky plynových zařízení, bezpečnostní techniky, projektové a konzultantské firmy 
a pracovníky distribučních společností.  
 
Školení získalo v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 2 body. V programu 
celoživotního vzdělávání ČKAIT byla akce ohodnocena 1 kreditem.  
Přednášejí odborníci a lektoři registrovaní v systému odborného plynárenského vzdělávání 
a další odborníci z praxe.  
 
 

 

Program 

8:45 – 9:00 Prezence účastníků 

9:00 – 9:50 Specifikace plynovodů MS provozovaných v kolektorech v Praze 
Lubomír Franta, Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. 

9:50 – 10:00 Přestávka 

10:00 – 10:50 Plynovody v kolektorech provozovaných KP, a.s. 
Jiří Středa a Ing. David Kupilík Kolektory Praha, a. s. 

10:50 – 11:05 Přestávka 

11:05 – 11:55 Exkurze do kolektoru        
Senovážné náměstí, Václavské náměstí 

12:00 Diskuze a závěr školení 
UPŘESNĚNÍ PROGRAMU VYHRAZENO 

Požadavky na vedení a provoz plynovodů 
v kolektorech – ČSN P 73 7505 

4.  dubna 2023, 8:45 hod 

Místo konání: Senovážné náměstí 11, 110 00 Praha 1 
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Organizační pokyny 

Závaznou registraci proveďte nejpozději 5 pracovních dnů před datem konání akce.  
 
ORGANIZAČNÍ GARANCE ÚČASTNICKÝ POPLATEK  
Český plynárenský svaz Vložné standardní 3 190 Kč vč. DPH 
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle Vložné pro členy ČPS a abonenty ČPS Online 
  2 852 Kč vč. DPH 
 Zaměstnanec státní správy 1 595 Kč vč. DPH 
 
ODPOVĚDNÁ OSOBA  
František Sochor ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZAHRNUJE 
Tel.: 721 464 156 Exkurze, PDF přednášky,  
e-mail: vzdelavani@cgoa.cz osvědčení zašleme na vyžádání 
 
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU 
Po přijetí přihlášky bude vystavena zálohová faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail 
kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo 
zálohové faktury jako variabilní symbol. Daňový doklad bude zaslán na e-mail kontaktní osoby 
uvedené v přihlášce v termínu předepsaném zákonem. Přihláška je závazná. Zastoupení 
účastníka je možné. V případě neúčasti se poplatek nevrací, účastnické materiály předáme. 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: 
Senovážné náměstí 11 
110 00 Praha 1   
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