
Plynárenství hraje desítky let významnou roli v energetice a již dnes 
je jasné, že tomu tak bude i v budoucnosti. Odklon od uhlí, nové 
technologie a nízkoemisní plyny jako vodík nebo biometan – to vše 
jsou důvody, kvůli nimž projde plynárenství v nadcházejících letech 
obrovskou změnou. A vy můžete být u toho.

Přihlaste se do Letní plynárenské školy a poznejte perspektivní 
obor s řadou příležitostí. Za pouhých pět dní se seznámíte 

s těmi nejmodernějšími technologiemi, na jejichž vývoji a rozvoji 
se můžete podílet. Představíme vám zástupce největších 
energetických firem, kteří vám přiblíží své pracovní podmínky 
a podíváte se i do zajímavých plynárenských provozů. To vše vám 
může pomoci nejen k výběru své bakalářské či diplomové práce, 
ale také budoucího povolání. Pomyslnou třešničkou na dortu  
je pak možnost zapojit se do plynárenské soutěže.
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Kde a jak?
zasláním motivačního dopisu v rozsahu 1xA4 
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Letní pLynárenská škoLa
Kdy?
30. 5.–3. 6. 2022

Kde?
Křížem krážem  
Českou republikou

Letní plynárenská škola začíná 30. 5. 2022 v pražské Michli, kde 
se seznámíte jak s historií plynárenství, tak s aktuálním podobou 
odvětví a vývojem do budoucna. Další dva dny strávíte na Moravě. 
Zde navštívíte mimo jiné hraniční předávací stanici v Lanžhotu 
nebo podzemní zásobník plynu v Tvrdonicích. Ve čtvrtek 
2. 6. 2022 vám ukážeme moderní technologie pro speciální 
práce v plynárenství a budete mít také možnost prohlédnout si 

paroplynovou elektrárnu v Počeradech. Odpoledne se přesuneme 
zpět do Prahy, kde pro vás bude připravený společenský večer 
jako neformální ukončení školy. Poslední den bude věnován 
například technologiím kogenerace, trigenerace nebo biometanu. 
Dozvíte se rovněž vítěze plynárenské soutěže a obdržíte diplom 
za absolvování Letní plynárenské školy. Detailní program 
naleznete na stránkách http://lps.cgoa.cz

Zaslané motivační dopisy posoudí předseda Grémia pro odborné plynárenské vzdělávání, který vybere 10 – 15 zájemců a nejpozději do 16. 5. 2022 
jim potvrdí účast. Vybraným studentům následně Český plynárenský svaz zajistí po dobu trvání školy dopravu, stravování i ubytování.

Co konkrétně zažijete?


