
Český plynárenský svaz, GAS s. r. o. 
a Technická inspekce ČR si Vás dovolují pozvat na 

Hlavní partner:

Setkání Specialistů
VII. Celostátní

v Plynárenství

23. a 24. října 2013
OREA Wellness Hotel Santon, Brno

®



Celostátní setkání specialistů v  plynárenství je určeno všem zájemcům o  informace z  oblasti 
plynárenství, především o  aktuální změny a  novinky v  oboru plynových zařízení a  nabídne 
prostor pro výměnu informací.
Akce je určena nejen pro revizní techniky PZ, servisní techniky, montážní pracovníky, projektanty, 
ale také v neposlední řadě i pro pracovníky plynárenských společností, pracovníky státní a veřejné 
správy a dalších institucí.
Součástí setkání je doprovodná výstava s  prezentací firem, které představí možnosti a  trendy 
v  této oblasti.

Program  23. října  2013

9:15–10:00 Registrace

10:00–10:10 Úvodní slovo
Ing. Oldřich Küchler, Technická inspekce České republiky
Ing. Jan Ruml, Český plynárenský svaz

10:10–10:40 novela Stavebního zákona
Ing. Marcela Pavlová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

10:40–11:10 aplikace nových předpisů SZ na  zřizování plynárenských zařízení 
 v  plynárenské společnosti

Ing. František Fejgl, RWE GasNet, s. r. o. 

11:10–11:40 Zřizování a provoz plynárenských zařízení a nový občanský zákoník 
JUDr.  Jakub Handrlica, Ph.D., Katedra správního práva PF UK v Praze

11:40–12:10  Činnost TIČr v  oblasti vyhrazených plynových zařízení
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D., Technická inspekce České republiky

12:10–13:10 Oběd

13:10–13:40 nové TPg 700 04 Stanovení technického stavu plynovodu nad 4 bar  
 do  100 bar. Diagnostické metody

Ing. Václav Herman, NET4GAS, s. r. o.

13:40–14:10 možnosti aktivní protikorozní ochrany v  městských aglomeracích
Daniel Hlinomaz, Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

14:10–14:40 Prediktivní údržba distribuční sítě – ve  vztahu k  souvisejícím  
 technickým pravidlům

Ing.  Jan Dvořák, Český plynárenský svaz

14:40–15:10  Přestávka na kávu



15:10–15:40 Problematika povoľovania umiestňovania stavieb v bezpečnostnom  
 pásme plynovodov

Anton Vrba, SPP-Distribúcia, a. s.

15:40–16:10 Předpis DVgW g 457 Dodatečné zvyšování tlaku v  plynových po- 
 trubích z  polyetylénu (PE 63, PE 80, PE 100) a  jeho porovnání 
 s  přílohou Technického požadavku pro místní sítě

Ing. František Humhal, RWE GasNet, s. r. o.

16:10–16:40 Spolehlivé mechanické spojky Perfection pro plynovody uložené  
 v  zemi 

Ing.  Jiří Šašek, Jet Service s. r. o.

16:40–17:10 Problematika rekonstrukcí plynovodů místních sítí
Martin Veselý, Interglobal Duo s. r. o.

19:00  Společenský večer

Program  24. října  2013

9:00–9:30 „najdi a  oprav“ – novinky v  oblasti prokazatelné detekce a  loka- 
 lizace úniků zemního plynu a  technologií pro uzavírání plynovodů  
 bez nutnosti odstávky

Ing. Vladimír Dubský, T. D. Williamson ČR, s. r. o.

9:30–10:00 Změna TPg 704 01 odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná  
 paliva v  budovách

Ing.  Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
10:00–10:10  Diskuze

10:10–10:40 Požadavky na  větrání a  umístění spotřebičů na  plynná paliva  
 ve  Změně TPg 704  01

Ing.  Ivan Vališ, Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
10:40–10:50  Diskuze

10:50–11:20  Přestávka na kávu

11:20–11:50 Domovní plynovody z mědi, dodržování TPg 700 01 v praxi
Ing. Mojmír Kelča, Partner Hungarian Copper Promotion Centre

11:50–12:20 Utěsňování plynovodů metodou BCg
Ing.  Jaroslav Jirák, AHA Komín s. r. o.

12:20 Závěr setkání, oběd

Aktuální program najdete na http://www.gasinfo.cz  Změna programu vyhrazena



Celostátní setkání specialistů v plynárenství získalo v  rámci systému odborného 
plynárenského vzdělávání 5 bodů. V  systému celoživotního vzdělávání ČKAIT získala 
vzdělávací akce 2 kreditní body. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení potvrzené 
garantem školení.

místo konání a  ubytování: 
OREA Wellness Hotel Santon, Přístavní 38, Brno.
GPS: Loc: 49°13‘47.836“N, 16°31‘9.477“E

registrace: 
Přihlášku zašlete nejlépe do  11. října 2013 e-mailem na  adresu: vzdelavani@gasinfo.cz 
či na adresu společnosti.
GAS s. r. o., Oddělení vzdělávání, U Plynárny 223/42, 140 21  Praha 4
IČO: 61506192, DIČ: CZ61506192
Tel.: 241 049 705, E-mail: vzdelavani@gasinfo.cz

Vložné:
3 990 Kč včetně 21 % DPH. 

Vložné obsahuje sborník přednášek tištěný a  na  CD, osvědčení o  absolvování školení, 
občerstvení o přestávkách, obědy, večeře.

Bankovní spojení: 
ČSOB, a. s., č. ú. 474289053/0300, variabilní symbol: 23241013.
Kopii dokladu o provedení platby mějte, prosím, k dispozici při registraci. Daňový doklad 
obdrží účastníci nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění.

Při písemném zrušení přihlášky do  11. 10. 2013 účtujeme manipulační poplatek 1 500 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.

Ubytování: 
Cena není zahrnuta ve  vložném, účastník hradí na  místě (cena jednolůžkového pokoje 
činí cca 1 260 Kč za  noc, dvoulůžkového pokoje cca 1 490 Kč včetně DPH). Účastník bere 
na vědomí, že hradí případné storno poplatky za ubytování. 

Parkování: 
V areálu hotelu je parkování zdarma.
Doprava: 
Hotel Santon se nachází v  rekreační oblasti Brno-Bystrc, na  břehu Brněnské přehrady, 
10 km od centra města.
Příjezd autem po dálnici D1: Exit 182 (Kývalka).
Tramvajové spojení z centra Brna:
tramvaj č. 1 do zastávky „Přístaviště“, zastávka je od hotelu vzdálena 150 metrů.


