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Dopady ničivého tornáda na 

plynárenskou infrastrukturu na 

jižní Moravě 
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Tornádo na jižní Moravě dne 24. 6. 2021 

Seznam.cz Zprávy 
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„Jihomoravský kraj, především oblast Břeclavska a Hodonínska, 

ve čtvrtek večer 24. června zasáhly ničivé bouře a tornádo o síle 

F3 až F4. Větrný vír zdevastoval několik vesnic na jižní Moravě a 

zanechal za sebou nejméně sedm mrtvých a desítky zraněných, 

úplná zkáza nebo nucená demolice postihla více než stovku 

domů.“ 

Nejvíce byly postiženy obce Hodonín, Pánov, Lužice, Mikulčice, 

Moravská Nová Ves a Hrušky. 

GasNet zabezpečil plynovody po ničivém 

tornádu, Hodonín 25. červen 2021 

Včera se přes několik jihomoravských obcí přehnalo tornádo a 

oblast zasáhly silné bouřky a krupobití. Skupina GasNet, která 

v oblasti zajišťuje distribuci zemního plynu, vyslala okamžitě na 

místo svoje techniky, kterým se podařilo zajistit bezpečnost 

plynárenské infrastruktury. Preventivním odstavením dodávek 

plynu zajistili bezpečí zasahujících jednotek IZS a obyvatel 

v nejvíce zasažených obcích.    

„Situaci máme v tuto chvíli pod kontrolou. Ještě v průběhu noci 

z 24. na 25. června jsme z preventivních důvodů zastavili dodávky 

do čtyř nejvíce postižených obcí Hrušky, Lužice, Mikulčice a 

Moravská Nová Ves,“ sděluje předseda HK GasNet. 

V důsledku tornáda a větrné bouře je v současné době bez 

dodávek zemního plynu zhruba 2500 odběratelů. „Nyní 

zjišťujeme celkový rozsah škod. Na harmonogramu obnovení 

dodávek intenzivně pracujeme. Na místě zasahují desítky našich 

techniků a specialistů, kteří aktivně spolupracují s místními 

krizovými štáby. Jasnou prioritou pro nás zůstává i nadále 

bezpečnost všech lidí v zasažené oblasti,“ doplňuje Josef Pomykal,  

který řídí zásah plynařů na místě. 



gasnet.cz 3 

Po apokalypse … 

Hrušky 

Hodonín Hrušky - kostel Sv. Bartoloměje 
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Den poté - VTL RS Moravská Nová Ves 
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Označení ploch po demolicích 
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Skládka 
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Řízené demolice 
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Úklid 
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Úklid 
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BOZP byla dodržována i v těchto podmínkách 
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Poškozené plynovodní přípojky 
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Hrušky - nejvíce poškozená obec 
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Život v postižených obcích 
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Život v postižených obcích 
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Příprava pro oddělení poškozených plynovodů 

16 



gasnet.cz 

Příprava pro oddělení poškozených plynovodů 
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Oddělení „zdravé“ části soustavy od poškozené 
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Stav nouze na distribuční soustavě 

Události dne 24.6.2021, čtvrtek - Tornádo na JM 

 První hlášení na CDD bylo přijato z oblasti jižní Moravy dne 

24.6. okolo 20 h s informací, že se oblastí jižní Moravy 

pravděpodobně přehnalo tornádo a že je cítit zemní plyn 

 Po této prvotní informaci bylo rozhodnuto o vyslání 

pohotovostních pracovníků do postižené oblasti, ke zjištění 

základních informací o vzniklé situaci 

 Na základě zpětných informací o nepřístupnosti oblasti, 

hlášením o unikajícím plynu z poškozených domovních 

přípojek, poškozených objektech RS a živelné události 

velkého rozsahu bylo ve 21:45 rozhodnuto o vyhlášení 

havárie na distribuční soustavě, se svoláním rozšířené 

Havarijní komise (HK) na 25.6. v 00:00 

 Po zvážení dostupných informací, po konzultacích s 

pohotovostními pracovníky z místa události a s COO bylo 

ještě před jednáním HK rozhodnuto o uzavření VTL a STL RS 

v postižených obcích a řízenému odstavení zákazníků se 

zemním plynem k eliminaci hlášených úniků ZP a ke snížení 

rizika pro zasahující jednotky IZS 

 Provedeno odtlakování STL a NTL plynovodů 

 HK poprvé jednala dne 25.6. v 00:00h. Kromě odsouhlasení 

prvotního zásahu a odstavení celkem 2402 odběratelů ve 4 

nejvíce postižených obcích, vyhlásila HK stav nouze a 

stanovila vedoucího likvidace havárie – Josefa Pomykala 

 Komunikace s pracovníky v místech havárie byla složitá – 

mobilní síť byla přetížena a někde nefungovala vůbec. 

Zásobování elektřinou v zásadě neexistovalo 

 V souladu s vyhláškou č. 344/2012 Sb. O stavech nouze v 

plynárenství byl dne 25.6.2021 v 0:30 z důvodu živelné 

události vyhlášen na části distribuční plynárenské soustavy 

GasNet v katastrálních územích obcí Hrušky, Moravská Nová 

Ves , Mikulčice a Lužice stav nouze, včetně havarijního 

odběrového stupně pro výše uvedené oblasti 

 Dne 25.6. se HK sešla ještě dvakrát, a to v 08:00 a ve 15:00 

 Vzhledem k rozsahu zkázy bylo možné zprovozňování 

odpojených zákazníků v této době odhadováno na týdny 

 Byla zahájena komunikace s ustanovenými krizovými štáby 

(KŠ) postižených obcí a s nově ustanoveným KŠ JmK 
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Události dne 25.6.2021, pátek - stav nouze 
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Stav nouze na distribuční soustavě 

25.6.2021, pátek - mapování škod 

 Jednání HK probíhala v Hodoníně, Brně a prostřednictvím 

MS Teams. Během celého dne 25.6. probíhalo zejména 

mapování škod našimi pracovníky v poškozených obcích 

 Prvotní zásah byl proveden zejména pracovníky RO Morava 

2, postupně však byli do likvidace zataženi pracovníci dalších 

útvarů, a to zejména: 

 UPUTZ – zásahy na VTL a STL RS 

 USP – zásahy na STL a NTL sítích, vsazování trasových 

uzávěrů, odpojování poškozených přípojek 

 UMER – postupné odpojování a připojování domovních 

plynoměrů 

 RO Morava 1 – kapacitní výpomoc, tisk mapových 

podkladů 

 RO Morava 3 – kapacitní výpomoc 

 Regionální AM – příprava obnovy sítě 

 CDD Brno – externí komunikace, zápisy z HK, linka 1239 

 OSS – mapové podklady, databáze 

 externí komunikace, PR 

 a mnoho dalších 

 Byly povolání dodavatelé, zejména na výkopové práce: 

 Moravský Plynostav, Hutira, Montgas, RM Gas 

 Pro každou obec byla definována kontaktní osoba GasNet 

pro trvalý kontakt s místními Krizovými Štáby 

 V postižených obcích byl omezen pohyb osob, směřovalo 

do nich velké množství materiální, technické a lidské pomoci, 

ale i osob, které se chtěly na zkázu pouze podívat. Pohyb v 

obcích bez nápisu „Pohotovost Plyn 1239“ začal být 

nemožný 

 Na nadcházející víkend domluvena kapacitní výpomoc 

pracovníků RO Morava 1 a Morava 3 

 Zjišťovaly se možnosti náhradního zásobování ZP 
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Stav nouze na distribuční soustavě 

HK dne 27.6.2021, neděle 

 Zjištěn plošný problém s možným 

poškozením spalinových cest 

(komínů) domů, které jinak vypadaly 

málo poškozené – distribuován 

informační leták a informovány KŠ 

obcí a JmK 

 Představen návrh strategie obnovy 

distribuce v postižených obcích, 

podle které bude postupováno, až 

bude našim pracovníkům umožněn 

přístup do postižených lokalit 

 Součástí strategie je vsazování 

nových trasových uzávěrů k oddělení 

poškozených částí sítě 

 V obci Hodonín, která ačkoliv také 

značně poškozena, probíhala 

kontrola těsnosti plynovými detektory 

– úspěšně 

 

 

 Zprovozněno prvních 101 zákazníků v obci Lužice 

 Práce na strategii postupné obnovy zásobování ZP 

 Spuštění provozu VTL RS v obci Moravská Nová Ves, bez 

elektrické energie pro předehřevy a v poškozených 

budovách, tlakování STL sítě 

 V obci Hrušky tlakování STL sítě, odpojování poškozených 

částí NTL sítě vsazováním nových trasových uzávěrů a 

uzavíráním poškozených domovních přípojek 

 Vytvoření reportu o odpojených a připojovaných zákaznících 

v jednotlivých obcích pro KŠ JmK 

 Postupné zprovozňování dalších STL RS v postižených obcích 

 Zrušen požadavek na náhradní zásobování ZP pomocí 

zásobovacích vozů 
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28.6.2021, pondělí - zprovoznění prvních 

zákazníků 
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Stav nouze na distribuční soustavě 

29.6.2021, úterý – 7.7,2021, středa 

 COO definoval prioritu – co nerychlejší obnovení dodávek 

ZP pro zákazníky, u kterých je to možné 

 Počet domů určených k demolici 102 

 Dohodnuta podpora zákazníků při obnově jejich OPZ: 

 U poškozených nemovitostí budou na náklady GasNet 

provedeny u OPZ revize a tlakové zkoušky  

 GasNet počítá s bezplatnou výměnou tzv. „Vybavení 

skříně“ (HUP, regulátor, plynoměr) které souvisí s OPZ 

zákazníka 

 Připravován plán vytížení pracovníků na prodloužený víkend 

3.-.6.7. 

 Postupné připojování zákazníků, ale také likvidace / zaslepení 

přípojek u domů určených k demolici 

 Počátek úvah o možnosti obnovy poškozené sítě v obci 

Hrušky pomocí vtažení potrubí menší dimenze do stávajícího 

potrubí, se změnou tlakové úrovně z NTL na STL 

 Poskytnutí dat o stavu sítě do krizového GIS JmK 

 Ke dni 2.7. kompletně obnovena distribuce ZP po HUP v 

obcích Mikulčice a Lužice 

 V obci Moravská Nová Ves zůstávají odstaveni 2 odběratelé, 

v obci Hrušky 109 odběratelů 

 2.7. návštěva premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a 

obchodu Karla Havlíčka v Moravské Nové Vsi, za účasti CEO 

a COO GasNet 

 7.7. schůzka v Hruškách s dodavatelem Montgas k urychlené 

obnově sítě v obci 

 Dohoda: Po dobu stavu nouze bude všem dotčeným 

odběratelům účtována distribuce v nulové sazbě a nebude 

ukončena žádná smlouva. Po ukončení stavu nouze se u 

všech OM, kde bude funkční přípojka a osazen plynoměr, 

přejde na standardní distribuční sazbu 

 U těch OM, kde bude plynoměr demontován, bez ohledu na 

existenci funkční přípojky, bude nulová sazba ponechána 
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Stav nouze na distribuční soustavě 

7.7.2021 - 4.8.2021 

 Ke dni 7.7. byli připojeni všichni odběratelé v obcích Lužice a 

Mikulčice 

 Přechod ke hlášením z kontaktních osob v obcích na linku 

Pohotovost Plyn 1239 

 V obci Moravská Nová Ves byli dne 8.7.2021 připojeni 

poslední 2 odběratelé po úspěšné tlakové zkoušce STL 

 Byla zahájena tlaková zkouška na NTL plynovodu v obci 

Hrušky k ulici Za Vodou, aby se podařilo propojit 

zprovozněnou a nezprovozněnou část sítě, kde nedošlo k 

poškození nemovitostí 

 Dne 8.7.2021 v 16:30 ukončení stavu nouze na distribuční 

soustavě pro obce Mikulčice, Moravská Nová Ves a Lužice, 

vč. ukončení havarijního odběrového stupně 

 V obci Hrušky stav nouze ukončen po provedení 

rekonstrukčních prací dne 4.8.2021 

 Z původních 2402 zákazníků skutečně připojeno 2263, 139 

zákazníků nepřipojitelných kvůli demolicím nebo z jiných 

důvodů. Zpětné připojení možné na základě požadavku 
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Počty odpojených a zprovozněných odběratelů 
STAV K 4.8.2021 20:00 hod. 

Obec 
Odstaveno 

24.6.21 
Dostupnost 

plynu 
Zrušené PP 

GasNet 
Domy k 
demolici 

Zůstane 
nezprovozněno 

Dodávky ZP 
obnoveny 

Lužice 248 248 12 12 12 236 

Mikulčice 658 658 42 42 42 616 

MNV 929 929 28 26 26 903 

Hrušky 567 567 9 39 59 508 

Celkem 2402 2402 91 119 139 2263 

Celkem % 100,00% 100,00% 3,79% 4,95% 5,79% 94,21% 
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Počty zprovozněných odběratelů ve dnech 25.6. - 12.7.2021 

Obec 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 

Lužice 0 0 102 37 58 14 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mikulčice 0 0 0 0 148 254 201 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MNV 0 0 0 159 88 299 0 381 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Hrušky 0 0 0 51 403 0 0 4 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 

Celkem (2317) 0 0 102 247 697 567 201 477 0 0 0 0 0 2 24 0 0 0 
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Závěrem 

 Situace v postižených obcích po živelné události dne 24.6. 

připomínala spíše válečný stav než přírodní katastrofu 

 „Na bitevním poli“ bylo možné pozorovat nezměrné osobní 

tragédie, ale také úžasnou solidaritu a ochotu pomoci 

 Za společnost GasNet se prací v postižených lokalitách 

zúčastnilo 163 osob (RO M2 52, UPUTZ 8, RO M1 25, RO M3 

39, UMER 7, USP 32) 

 Naši pracovníci byli na první pohled odlišeni vysokým 

standardem vybavení a nošení OOPP 

 Nebylo zaznamenáno žádné narušení BOZP standardů 

našimi pracovníky 

 Náklady na likvidaci havárie: 

 OPEX 6.7 mCZK 

 CAPEX 16.9 mCZK + očekávané 8.9 mCZK na budoucí 

obnově poškozených přípojek 

 Podpora poškozených odběratelů: 1.6 mCZK (kontroly a 

revize OPZ, tlakové zkoušky, revize spalinovodů) 

 Součástí kapitalizace byla částečná obnova sítě v obci Hrušky 

vtažením STL PE do stávajícího NTL OC potrubí, včetně 

vložení 16 ks nových trasových uzávěrů k oddělení 

poškozené sítě 
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Děkujeme! 
• Všem, kdo se na likvidaci havárie na jižní Moravě 

podíleli 

• Pavlovi Káčerovi za okamžitá rozhodnutí a zkušenosti 

z jiných havarijních událostí 

• Všem mistrům, inspektorům, technikům, 

regulačkářům, dispečerům, specialistům, měřákům, 

asseťákům, členům havarijní komise, … 

• Našim aliančním partnerům, zejména-Moravský 

Plynostav, Hutira, Montgas, RM Gas 

 

• … a všem dalším, kdo přispěli svojí pomocí na místě, 

pomocí v zázemí, znalostí, radou, zrušenou 

dovolenou, … 
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Děkuji za pozornost 

       Josef Pomykal 

       GasNet Služby 
       +420 606 707 382 
        josef.pomykal@gasnet.cz 
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