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Živelná pohroma na jižní Moravě a její důsledky pro Integrovanou střední školu Hodonín, 

příspěvková organizace. 

 

Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 

2021 okolo 19,20 hodin večer extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Podle hodnocení Českého 

hydrometeorologického ústavu se jednalo o silné tornádo doprovázené savými víry, které prošlo 

úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým zhruba půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí. 

Nejvíce postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína 

Bažantnice a Pánov. V dotčených obcích bylo zničeno asi 1 200 staveb včetně veřejných, 

zemědělských a průmyslových budov, dále velký počet stromů a vozidel. Silně zasažena byla 

infrastruktura včetně druhého železničního koridoru. Škody na soukromém i veřejném majetku byly 

vyčísleny na 15 miliard korun. Ke zbourání bylo určeno asi 200 domů.  Bezprostředně po katastrofě 

bylo ošetřeno několik set zraněných osob, nenahraditelnou ztrátou je sedm obětí, které za sebou 

tornádo zanechalo. 

 

Živelnou pohromou byla velmi výrazně zasažena i Integrované střední škola Hodonín, příspěvková 

organizace, která je členem Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje. 

Budova školy byla částečně poškozena a zůstala bez střechy. Budova dílen byla zcela zničena a určena 

k demolici. Rozsah škod dokumentují následující fotografie. 
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Garant Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje a ředitel Střední školy 

stavebních řemesel, příspěvková organizace Ing. Jiří Košťál bezprostředně po katastrofě několikrát 

telefonicky konzultoval rozsah škod a možnosti pomoci s ředitelkou postižené školy Mgr. Evou 

Schmidovou. Na základě těchto konzultací rozeslal ředitelům škol COVpS JMK následující dopis 

s žádostí o pomoc. 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

živelnou pohromou byla dne 24. 6. 2021 velmi výrazně postižena také Integrovaná střední škola 

Hodonín, příspěvková organizace, která je členskou školou Centra odborného vzdělávání pro 

stavebnictví Jihomoravského kraje. Došlo ke značným škodám na objektech i vybavení školy. Naší 

povinností je v rámci COVpS JMK uvedené škole pomoci. Zvažte prosím, zda z vybavení Vaší školy 

nemůžete ISŠ Hodonín, p. o. nabídnout něco, co v současné době můžete postrádat. Jedná se 

zejména o vybavení pro výuku odborného výcviku oboru vzdělání truhlář, případně tesař. Budova 

dílen byla živelnou pohromou postižena nejvíce, je určena k demolici.  Pokud můžete této žádosti 

vyhovět, sdělte mi prosím co možná nejdříve, jakým konkrétním způsobem. 
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V současné době dělají zaměstnanci ISŠ Hodonín, p. o. vše proto, aby při zahájení školního roku 

2021/2022 škola byla škola plně funkční. Přesto však nelze vyloučit, že na počátku příštího školního 

roku bude škola potřebovat pomoc při realizaci zejména odborné výuky a odborného výcviku, např. 

sdílení pracovišť na jiných školách. Tuto pomoc budeme v rámci COVpS JMK ještě řešit.    

Děkuji.   

 

V Brně dne 1. 7. 2021    

 

Po dalších jednáních byl vytvořen seznam vybavení, které tornádem zasažená škola nejvíc 

potřebuje. Seznam zahrnoval formátovací pilu, olepovačku hran, spodní frézku, stolní CNC frézku, 

frézku spodní s odsávačem, vrtačky, kolíkovací vrtačku, pokosovou  pilu, okružní pilu, pásové pily, 

formátovací pilu, hoblovku, soustruh na dřevo, srovnávačku, brusky, pásovou brusku, hranovou 

brusku, dlabačku, truhlářské hoblice, žákovské skříňky na nářadí a pracovní oděv. Další jednání o 

konkrétním způsobu pomoci probíhala následně mezi řediteli členských škol COVpS JMK.  

 

Postradatelné vybavení pro výuku odborného výcviku oboru truhlář nabídla Střední škola stavebních 

řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace a Masarykova střední škola Letovice, příspěvková 

organizace. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace 

nabídlo pomoc při zabezpečení výuky žáků hodonínské školy v dílnách areálu školy v Hustopečích 

včetně zabezpečení dopravy, Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková organizace 

vymalování prostor. 

 

Aktuální stav těsně před začátkem školního roku 2021/2022 je v ISŠ Hodonín, p. o. následující. Od 

řádění tornáda na jižní Moravě uběhly dva měsíce. V této době proběhly prvotní zajišťovací práce, 

úplný úklid prostor a opravy budov a interiérů. Byla provedena demolice objektu truhlářské haly a již 

nyní byla zahájena příprava projektu na výstavbu haly nové. I když k 1. 9. 2021 nebylo možné 

stihnout uvést budovu školy do původního stavu jako před tornádem, všechny učebny teorie i praxe 

jsou připraveny na nástup žáků. Výuka praxe oborů truhlář i tesař bude probíhat v náhradních 

prostorách na ulici Jilemnického 2 místo ve zcela zničené a k demolici určené truhlářské hale. 

 

Integrované střední škole Hodonín, příspěvková organizace přejeme, aby právě začínající školní rok 

2021/2022 ve škole proběhl co nejlépe, bez problémů plynoucích z následků přírodní katastrofy. 

Doufáme, že k tomu přispěla svým dílem také iniciativa Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví 

Jihomoravského kraje. Centrum je samozřejmě i nadále připraveno poskytnout ISŠ Hodonín v případě 

potřeby další pomoc, zejména sdílením prostor pro výuku oborů žáků této školy.  Díky nezměrnému 

úsilí mnoha lidí v průběhu hlavních prázdnin však vše nasvědčuje tomu, že to nakonec nebude nutné 

a že ISŠ Hodonín zahájení výuky ve školním roce 2021/2022 zvládne ve vlastních prostorách.        

 

 

                                                                                                           Ing. Jiří Košťál 
                                                                                           ředitel SŠSŘ Brno – Bosonohy, p. o. 
                                                                                             garant COVpS JMK   


