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18.–19. dubna 2023, OREA hotel Pyramida, Praha

Témata:
• Příležitosti a výzvy plynárenství na cestě k dekarbonizaci
 Nejnovější projekty a trendy v oblasti přepravy a distribuce plynu v Evropě a v České republice, konvergence elektřiny a plynu, plynofikace 

tepláren, ostrovní systémy, alternativní zdroje plynu a jejich distribuce, ozeleňování plynárenství na bázi biometanu – vtláčení, přeprava 
a distribuce, příprava na vtláčení vodíku do plynárenské soustavy, plynárenství a životní prostředí – snižování emisí metanu, NOX a CO2, 
přečerpávání plynu

• Novinky z oblasti provozu, údržby, bezpečnosti plynárenské soustavy
 Provozování a údržba přepravních a distribučních soustav (aplikace různých přístupů a metodik, diagnostika, správa technické dokumentace 

a velkých souborů dat, digitalizace, BIM), materiály pro výstavbu, rekonstrukci a sanaci potrubních systémů, technologie v plynárenství (výstavba, 
opravy, provoz, řídicí systémy, air screening), bezpečnost a spolehlivost provozování plynárenských zařízení (opatření proti zásahům třetích 
stran a vnějším vlivům, kybernetická bezpečnost, smart grids), kvalita plynu, měření plynu výsledky studijních, vědeckých a výzkumných prací 
v oblasti plynárenství (materiály, technologie, postupy), bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

• Aktuální informace z oblasti odběrných plynových zařízení
 Poruchy a havárie VTZ, zkušenosti z kontrol a revizí OPZ a PZ, činnosti revizního technika plynových zařízení, spotřebiče, servis a jeho 

kvalita HZS při zásahu na plynárenském zařízení, směs vodíku a zemního plynu v OPZ a PZ, informace z činnosti Technické inspekce 
České republiky, proces přípravy a zkoušek osob pro získání odborné způsobilosti k montáži a revizím PZ

• Novinky v legislativě a souvisejících technických předpisech
 Změny vyplývající ze zákona č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 191/2022 o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění 

jejich bezpečnosti, Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem plynových zařízení a návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových 
zařízeních, stavební a liniový zákon, energetický zákon, EU – plynárenský balíček a emise metanu

• Sdílení know how z realizace zajímavých zahraničních projektů (Slovensko, Německo, Holandsko aj.)

Využijte možnost podílet se aktivně na programu a přispět vlastní přednáškou z praxe či projektu, do kterého jste zapojeni.
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Anotace v rozsahu do 100 slov

Anotaci zašlete nejdéle do 12. ledna 2023 na e-mail: milena.jarosova@cgoa.cz.
O zařazení příspěvku do programu vás budeme informovat začátkem února. Celou přednášku (Ppt/PDF) je nutné odevzdat 

do 11. dubna 2023.

Odborná platforma SymGas je určena zástupcům celého řetězce souvisejícího s tuzemským plynárenstvím 
od pracovníků údržby plynárenské soustavy přes konstruktéry a revizní techniky, ale i zaměstnance státní 
a veřejné správy. SymGas nabídne prostor pro diskuzi a sdílení informací napříč profesemi, k osobnímu setkání 
a networkingu s více než 150 plynárenskými odborníky.

https://www.cgoa.cz/
mailto:milena.jarosova%40cgoa.cz?subject=

	Jmeno: 
	Spolecnost: 
	Telefon: 
	Email: 
	Adresa: 
	Prednaska: 
	Anotace: 


