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Živelní pohroma 24.6.2021

• velké kroupy a silné tornádo kategorie F4 na Břeclavsku a Hodonínsku

• škody v pásu cca 26 km dlouhém a až 700 m širokém

• zasaženo území 9 obcí:

- POÚ Břeclav: Břeclav, Valtice, Hrušky, Týnec, Moravská Nová Ves,

- POÚ Hodonín: Hodonín, Lužice, Mikulčice, Ratíškovice

• Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2021 ze dne 24. června 2021 byl vyhlášen stav

nebezpečí na dobu od 25. června 2021 do 24. července 2021 pro vymezenou část území Jihomoravského

kraje, který byl následně rozhodnutím č. 7/2021 prodloužen do 23. srpna 2021
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Fujitova stupnice
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Moravská 
Nová Ves
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Mikulčice
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Poškozené 
vinice v 
Lužicích
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Poškozené 
lesní 
porosty u 
Hodonína
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Rozsah poškození

Postižená obec Provedená demolice objektu bydlení (rodinné domy)

Hodonín 7

Lužice 11

Mikulčice 47

Moravská Nová Ves 49

Hrušky 60

Celkem 174
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• Bydlení: poškození a zničení objektů k bydlení ve vlastnictví fyzických osob, obcí, 
stavebních bytových družstev, společenství vlastníků bytových domů

• Poškozené bytové domy: 84
• Poškozené rodinné domy: 826
• Rodinné domy zcela zničené: 174 (provedena demolice)



Rozsah poškození
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• Hospodářské činnosti: poškození na podnikatelských provozovnách, halách, technickém 
vybavení a zařízení, dopravních prostředcích a zásobách, trvalých kulturách, rostlinné a 
živočišné zemědělské produkci, zvířatech, lesích a lesním hospodářství

• Technická infrastruktura: poškozeny inženýrské sítě - zejména na plynovodu a vedení elektrické 
energie, zničení trafostanic VN/NN, zničeny některé vysílače, poškozené pláště vodojemů, poničeny 
objekty Moravských naftových dolů, poškozena fotovoltaická elektrárna Pánov

• Doprava: zejména poškození na komunikacích II. a. III. třídy, místních komunikacích, 
chodnících, dopravním značení, železničních tratích a související železniční infrastruktuře



Podnikatelský 
areál v 
Moravské 
Nové Vsi
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Rozsah poškození
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• Kulturní dědictví: poškození památkově chráněných objektů, zejména na církevním majetku a národních
kulturních památkách

• Státní zámek Valtice – poškozeny fasády vč. zdobných prvků, střechy, okna a sochařská výzdoba, skleník 
a ostatní salety ve správě SZ Valtice

• Ostatní: vznikly 3 velké dočasné deponie skládek stavební suti a odpadů v lokalitě Hrušky, Mikulčice 
a Ploma Hodonín

• likvidace bude stát cca 405 mil. Kč

• Občanské vybavení: poškozeny objekty kulturních, zdravotnických, sociálních a sportovních 
zařízeních, škol a školských zařízeních, obecní úřady, smuteční obřadní síně, hřbitovy a náhrobky, 
hasičské zbrojnice, veřejná prostranství 

• Významně poškozeno S-centrum Hodonín, p.o. – celkové odhadované náklady na obnovu činí 
512 580 tis. Kč



Deponovaná
skládka
Hrušky
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Odhad nákladů na obnovu majetku

• Celkový předběžný odhad nákladů na obnovu majetku k datu 20.08.2021 činí 6.891.879 tis. Kč

• z toho majetek v tis. Kč:

• Rozdělení dle resortů v tis. Kč:

• Strategie obnovy části území Jihomoravského kraje postiženého tornádem schválila ČR na 
zasedání 13.09.2021, Národní program MMR „Obnova obecního a krajského majetku po 
živelních pohromách v roce 2021“  byl navýšen o 888 mil. Kč (celkem 1.308 mil. Kč), 
navýšení spolufinancování krajského majetku z 50% na 60%
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SOUHRN Státu Kraje Obcí Podnikatelských 

subjektů

Fyzických osob 

nepodnikajících

Právnických osob 

nepodnikajících

6.891.879 386.743 1.199.393 800.287 1.708.830 2.684.950 111.676

SOUHRN MMR MZe MŠMT MK MŽP MPO MZ MD MV MPSV

6.891.879 3.122.479 676.449 355.353 67.176 479.770 1.312.395 72.438 192.183 37.111 576.525



Děkuji za pozornost
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