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E.ON zprovoznil nový dvacetikilometrový 
plynovod z Plané do Soběslavi 

České Budějovice, 10. prosince 2020 

Po dvanácti letech příprav a téměř třech letech stavebních prací dokončila společnost E.ON 

Distribuce na jihu Čech nový vysokotlaký plynovod mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Potrubí 

v délce dvaceti kilometrů zabezpečí dodávky plynu pro více než sedm tisíc zákazníků v této oblasti. 

Stavbaři při jeho pokládce zvolili unikátní metodu pluhování ocelového potrubí, která byla v Česku 

použita vůbec poprvé. 

„Do této doby jsme zásobovali území Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Dolního Bukovska až Ševětína 

takzvaným ostrovním provozem. To znamená, že celá oblast byla zásobována zemním plynem jednou 

předávací stanicí v Žíšově u Veselí nad Lužnicí. V případě technické závady by se mohlo stát, že bychom 

zákazníkům nemohli zajistit distribuci a dodávky plynu. Novým plynovodem máme další cestu, jak 

plyn k odběratelům přivést,“ vysvětluje hlavní důvod stavby Tomáš Vacek, vedoucí správy a provozu 

zemního plynu společnosti E.ON.  

Už před dvanácti lety tak začal vznikat projekt nového plynového vedení, které dodávky zabezpečí. 

Situace byla komplikovaná hlavně kvůli jednání s množstvím vlastníků jednotlivých pozemků, přes 

které měl plynovod procházet. V roce 2018 se začalo s prvními stavebními pracemi, které pak 

pokračovaly v minulém roce a na konci toho letošního skončily. Za posledních dvanáct let se jedná 

o jednu z nejvýznamnějších staveb na plynovodní soustavě na jihu Čech. Vyžádala si investice  ve výši 

80 milionů korun. 

Podobných ostrovních provozů je v distribuční soustavě společnosti E.ON ještě několik. A také ty by 

se v budoucnu mohly dočkat změn. Aktuálně společnost E.ON Distribuce řeší oblast Dačicka, která je 

zásobovaná ze sousední distribuční sítě, a poté obce Čečelovice a Lnáře na Strakonicku, které mají 

podobné předávací stanice jako je v Žíšově, jen v menším provedení. 

V příštím roce se společnost E.ON Distribuce, která se od 1. ledna přejmenuje na EG.D, chystá na další 

úpravy stávající soustavy. „Budeme pokračovat v obnově ocelových plynovodů v místních sítích ve 

spolupráci se samosprávami měst a obcí,“ dodává Tomáš Vacek. Modernizace plynovodů se dočkají 

například Prachatice a Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Českobudějovicku budou plynaři dělat 

i přeložky vysokotlakých plynovodů, které souvisí se stavbou D3. 

Ocelový plynovod byl pluhován poprvé v Česku 

Jako první v Česku použila společnost E.ON Distribuce při výstavbě plynovodu i speciální metodu 

pluhování ocelového potrubí. Ta je rychlejší, přesnější a šetrnější k životnímu prostředí než dosud 

hojně využívaná konvenční metoda bagrování. Samotné pluhování dělala rakouská firma IFK 

Gesellschaft a z dvacetikilometrové trasy plynovodu tímto způsobem položila zhruba třináct 

kilometrů. 

 



TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 

Kontakty 

Roman Šperňák 

tiskový mluvčí E.ON 

M +420 606 789 422 

roman.spernak@eon.cz  

 

 

E.ON Distribuce se změní na EG.D 

Od 1. ledna 2021 bude mít společnost E.ON Distribuce nové jméno a vzhled. Do nového roku 

vstoupí pod názvem EG.D. Zkratka je odvozena z anglického Electricity and Gas Distribution, tedy 

distribuce elektřiny a plynu. E.ON Distribuce se tím odliší jako distributor energií od obchodní 

společnosti E.ON Energie tak, aby pomohl zákazníkům s lepší orientací na energetickém trhu. Služby 

pro veřejnost zůstávají stejné, pro zákazníky se nic nemění a v souvislosti s přejmenováním 

společnosti se nemusejí o nic starat. EG.D zůstane součástí skupiny E.ON v České republice. Více 

informací najde veřejnost na webu www.egd.cz. 
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