
VZDĚLÁVACÍ AKCE NEJEN  
PRO PLYNÁRENSKÉ ODBORNÍKY V ROCE 2022

Podzimní plynárenská 
konference

3.–4. 10.
Plynárenství v kontextu doby

Od těžby ke spotřebě
Začínáme 3. 2. a 15. 9.

40 hodinový vzdělávací program o všech 
oblastech plynárenství

Letní plynárenská škola
30. 5.–3. 6.

Program pro studenty prvních 
a druhých ročníků technických  

vysokých škol

Elektronické sborníky 
Pro účastníky všech vzdělávacích akcí Českého plynárenského 

svazu na webu www.cgoa.cz.

Workshop Potenciál plynové 
kogenerace

23. 11. 
Osvěta kombinované výroby elektřiny

a tepla ze zemního plynu a vodíku jako
nástroje pro přechod do uhlíkově

neutrální budoucnosti

Nový evropský rámec  
pro dekarbonizaci trhu s plynem

1. 12.
Držte krok s aktualitami, ať jste v obchodním, legislativním 
či strategickém oddělení plynárenských společností nebo 

zástupce konzultantských či projektových firem nebo bank.

Novinky ve světovém 
plynárenství (v angličtině)

termín bude upřesněn

Plynárenské vzdělávání
Soustředíme se také na otevření oboru Mechanik plynových zařízení na 

školách a učilištích po celé České republice.

Workshop Protikorozní ochrana 
úložných zařízení

20. 9.
Tradiční setkání specialistů  

v oboru PKO a prezentace výrobců 
souvisejících technologiíí a produktů

Organizace trhu s plynem
8.–9. 11.

Legislativa, fungování velkoobchodu a retailu, cenotvorba 
a související smlouvy, praktické možnosti využívání české 

plynárenské infrastruktury vč. přepravní soustavy či zásobníků plynu. 
Vzdělávací program nejen pro obchodníky.



VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO TECHNICKÉ  
ODBORNÍKY – 2. POLOLETÍ

Datum Název Body

13. 9. Lokální spotřebiče a spalinové cesty u plynových spotřebičů OPV: 2
ČKAIT: 1

15. 9. Od těžby ke spotřebě – zahájení

20. 9. 30. workshop PROTIKOROZNÍ OCHRANA ÚLOŽNÝCH ZAŘÍZENÍ OPV: 2

3.–4. 10. Podzimní plynárenská konference – plynárenství v kontextu doby

11.–12. 10. Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru OPV: 5
ČKAIT: 2

01. 11. Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)  
a základní požadavky na bezpečnost provozu

OPV: 2
ČKAIT: 1

3. 11. Výstavba plynovodů a přípojek místních sítí OPV: 2
ČKAIT: 1

8.–9. 11. Organizace trhu s plynem

22. 11. Vysokotlaké plynovody – výstavba, opravy, příprava a realizace OPV: 2
ČKAIT: 1

23. 11. Potenciál plynové kogenerace (vč. ukázky)

1. 12. Nový rámec pro dekarbonizaci trhu s plynem

08. 12. Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu OPV: 2
ČKAIT: 1

13. 12. Školení protikorozní ochrany na plynovodech – bezpečnost při práci  
a protikorozní ochrana

OPV: 2
ČKAIT: 1

Připravujeme dále školení na objednávku z oblastí plynárenských zařízení,  
odběrných plynových zařízení, jejich bezpečného provozu, technologií a další.

areál Pražské plynárenské, a. s.areál Pražské plynárenské, a. s.

změny vyhrazeny

Český plynárenský svaz
Oddělení vzdělávání

U Plynárny 223/42, budova 56 B
140 00 Praha 4

Tel: 731 502 092
E ‑mail: vzdelavani@cgoa.cz

Aktualizováno: 15. 6. 2022

Plnicí stanice CNG

Zastávka MHD 
„Plynárna Michle“

U Plynárny
U Plynárny

Školíme v učebně i on  ‑line.
Akce připravujeme v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání (účastníci získají body 
OPV) a také akreditujeme u ČKAIT (účastníci získají body v rámci celoživotního vzdělávání členů 
ČKAIT) podrobnosti najdete v pozvánkách na jednotlivé akce.
Aktuální informace na www.cgoa.cz


