
        40 let tranzitu
zemního plynu přes území
   České republiky



Společnost NET4GAS, s.r.o., jako nástupce spo-

lečností Tranzitní plynovod, n. p., Transgas, a.s.,

a Transgas Net, s.r.o., je bezpečným a spole-

hlivým přepravcem zemního plynu přes území

České republiky. Čtyřicetiletá historie společnosti 

je mj. i historií perfektní a vysoce profesionální

práce, která znamenala jeden z důležitých para-

metrů pro celkový technický a technologický 

rozvoj naší země.

Společnost NET4GAS, s.r.o., je dnes výhradním 

provozovatelem přepravní soustavy na území 

České republiky. Tato přepravní soustava dispo-

nuje 2455 km tranzitních a 1187 km vnitrostát-

ních plynovodů.

Historie tranzitu zemního plynu 

přes Českou republiku = historie 

NET4GAS

První úvahy o exportu ruského zemního plynu 

do střední a západní Evropy byly zveřejněny

již v polovině šedesátých let minulého století.

Možnost exportu ruská strana nejprve odmíta-

la s objektivním odůvodněním klesající těžby

na Ukrajině a později potvrdila jen v množství

1 mld. m3/rok pro celé bývalé Československo 

(pro srovnání dnešní přepravní kapacita na hra-

nicích mezi Ukrajinou a Slovenskem je téměř

100 mld. m3/rok). Na tomto rozhodnutí byla za-

ložena výstavba prvního mezistátního plyno-

vodu Bratrství o jmenovitém průměru 700 mm

(DN 700) a jmenovitém tlaku (PN) 5,5 MPa,

kterým byly po jeho uvedení do provozu v roce

1967 zahájeny dodávky ruského zemního plynu

do Československa a následně pak první ověřo-

vací tranzit tohoto plynu do Rakouska.

Koncepce dalšího rozvoje přepravy ruského 

plynu do střední a západní Evropy byla zvažová-

na v několika variantách, mj. také v trase přes 

Polsko. Po řadě složitých technických, ale i poli-

tických, jednání bylo v roce 1970 rozhodnuto, 

že plynovody zajišťující tuto přepravu (dále 

jen tranzitní soustava) povedou přes území 

Československa. Po tomto rozhodnutí dostaly 

věci na svou dobu zcela netypický spád, jak

vyplývá z následujících údajů:

 říjen 1970 – schválení tzv. generálního řešení na výstavbu tranzitní soustavy přes   

 území Československa, což byla v podstatě podrobná studie vedení trasy plynovodu

 a požadavků na výstavbu potřebné infrastruktury

 12. 12. 1970 – podpis mezivládní dohody o převzetí závazku československé vlády

 na výstavbu tranzitní soustavy v rozsahu 1. linie tranzitního plynovodu s přepravní   

 kapacitou 28 mld. m3/rok

 21. 12. 1970 – podpis mezistátní dohody mezi SSSR, NDR a ČSSR o zajištění výstavby

 tranzitní soustavy, jejíž přílohou bylo již zmíněné generální řešení

 březen 1971 – zahájení výstavby tranzitního plynovodu pro přepravu zemního plynu

 do zemí střední a západní Evropy (Německo, Francie, Rakousko, Itálie)

Spolehlivost zásobování,
  bezpečnost provozu, šetrnost 
k životnímu prostředí již 40 let.
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V návaznosti na mezivládní dohodu byl k 1. dub-

nu 1971 ustaven národní podnik Tranzitní plyno-

vod Praha (Transgas), který byl pověřen funkcí 

přímého investora a současně provozovatele bu-

doucích tranzitních plynovodů. V rámci výstav-

by 1. linie tranzitního plynovodu bylo postaveno 

a uvedeno do provozu cca 1100 km plynovodů 

DN 1200 a DN 900, zprovozněny tři kompresní 

stanice při dodržení termínů zahájení dodávek 

plynu do Rakouska (Baumgarten) od konce roku

1972, do NDR (Hora Sv. Kateřiny) k 1. dubnu 

1973 a do NSR (Waidhaus) k 31. říjnu 1973. 

Skutečnost, že se za 2,5 roku podařilo postavit 

a uvést do provozu tak rozsáhlou a technicky 

náročnou stavbu, byla ve své době hodnocena 

s velkým uznáním a považována za překvapení

i v evropském měřítku.

V této souvislosti nelze přehlédnout, že v západ-

ní Evropě byla mezistátní přeprava zemního ply-

nu zahájena kolem roku 1970 relativně krátkými 

plynovody v dimenzích DN 500 –700 z Nizozem-

ska do sousedních zemí.

Na podzim roku 1973 vypukl první a prozatím 

největší světový ropný šok, když OPEC (Orga-

nizace zemí vyvážejících ropu) záměrně snížila 

těžbu ropy (o cca 5 %), aby mohla její cenu 

ovlivňovat ve svůj prospěch, a zároveň vyhlásila 

embargo na vývoz ropy do zemí, které podpo-

rovaly Izrael během Jomkipurské války (hlavně 

USA a Nizozemsko).

Bezprostředně po tomto rozhodnutí – 16. října 

1973 – skokově stoupla cena americké ropy

(Crude Light) ze 3 dolarů za barel na více než

5 dolarů. V průběhu dalšího roku se dále zvýšila

na 12 dolarů za barel. V té době většina ropy

pocházela z Blízkého východu a světové hospo-

dářství bylo na ropě závislé mnohem více

než dnes.

Ropná krize v roce 1973 zdůraznila význam tran-

zitního plynovodu jako dodavatele alternativní 

ušlechtilé energie z nové zdrojové oblasti. Po první

etapě výstavby tranzitního plynovodu proto 

následovaly další, které dále zvyšovaly výkon 

soustavy. S tím byla spojena i potřeba vyšších 

kapacit plynovodních magistrál na území SSSR 

směrem na Užhorod, na jejichž výstavbě se spo-

lečnost Tranzitní plynovod také podílela.

Výstavba plynárenských objektů v bývalém 

SSSR byla realizována na základě mezistátní 

dohody O spolupráci při využití ložiska plynu

v Orenburgu a výstavbě magistrálního plyno-

vodu k západní hranici SSSR, uzavřená v červnu 

1974. Realizací výstavby byla za českosloven-

skou stranu pověřena společnost Tranzitní ply-

novod (Transgas), nyní NET4GAS, s.r.o.

Podpis smlouvy mezi ČSSR a SSSR o výstavbě tranzitního plynovodu
a dodávkách zemního plynu (1970); smlouvu si předávají zleva:
Ing. Josef Odvárka, generální ředitel ČPP a vládní zmocněnec
pro výstavbu tranzitního plynovodu a Alexej I. Sorokin, náměstek
Mingazstroj SSSR (Ministerstvo výstavby plynárenského průmyslu SSSR)

Nultý kilometr linie československého
tranzitního plynovodu a plynovodu
na území SSSR na dnešní ukrajinsko-
slovenské hranici (1973)



V rámci této dohody byla 

v letech 1975–1985 realizována 

výstavba:

  centrálního dispečinku pro řízení 

východní části plynárenského systému 

bývalého SSSR ve Volgogradu

  pět kompresních stanic (Pallasovka, 

Antipovka, Frolovo, Kalininská 

a Sochranovka), každá o výkonu 70 MW

 556 km plynovodu DN 1400, PN 75

  centrálního opravárenského závodu 

Kamyšin

  doprovodné infrastruktury jako např. 

bytů, nemocnice, školek a objektů

technického zázemí

V letech 1983–1988 Transgas zajišťoval rozšíření 

plynovodní soustavy na Ukrajině v rámci výstav-

by plynovodu Urengoj. V této etapě byl vybu-

dován závod na provádění středních a generál-

ních oprav v Užhorodě, 1100 bytových jednotek, 

dva hotely apod.

Potřeba dalšího rozvoje dodávek ruského plynu 

do Evropy vedla k uzavření tzv. Jamburské do-

hody z 16. prosince 1985 O spolupráci při os-

vojení Jamburského naleziště plynu, výstavbě 

dálkového plynovodu Jamburg–západní hranice 

SSSR a objektů uralského plynárenského kom-

plexu Karačaganak. 

V rámci této dohody byly československými 

organizacemi pod vedením Transgasu

v letech 1986–1999 realizovány:

  objekty plynovodu Progress 

v letech 1986–1994 v Rusku a na 

Ukrajině (576 km plynovodu DN 1400,

PN 75, čtyři kompresní stanice – 

Bogorodčany a Bar na Ukrajině, 

Pavelec a Puťjatino v Rusku)

  objekty Uralského plynárenského 

komplexu Karačaganak v Kazachstánu

  objekty podle 2. etapy Jamburské 

dohody, které byly realizovány pouze 

na území  Ruska po roce 1994 v rozsahu 

průmyslových objektů (např. stavební 

část podzemního zásobníku plynu 

Uvjazovsk pro uskladnění 2,5 mld. m3 

plynu) a celé řady objektů zemědělsko-

potravinářského, bytového a sportovně-

rehabilitačního charakteru včetně 

objektu penzionu OAO Gazprom 

v Moskvě apod.

Pro splnění svých závazků musel Transgas jako 

investor vybrat a řídit desítky českých a slo-

venských firem se špičkovým stavem až 5000 

pracovníků na staveništích v zahraničí. Tým 

řídících pracovníků Transgasu v Praze a na jed-

notlivých lokalitách v zahraničí zahrnoval až 

140 pracovníků.



Celkem bylo v letech 1975–1999 na území bý-

valého SSSR (především v Rusku, na Ukrajině

a v Kazachstánu) proinvestováno 72,8 mld. ko-

run, za což získala československá (po roce 1994 

česká) strana celkem 40,26 mld. m3 zemního 

plynu.

Souběžně s výstavbou v zahraničí probíhala vý-

stavba tranzitních plynovodů na území Česko-

slovenska. Na této výstavbě se podílela celá řada 

československých a zahraničních společností, 

především generální projektant Plynoprojekt 

Praha, zhotovitelé liniové časti Plynostav Par-

dubice, Potrubí Praha, Hydrostav Bratislava

a Inženýrské stavby Košice a zhotovitel tech-

nologické části kompresních stanic ČKD Praha. 

Protože v Československu nebyly výrobní ka-

pacity na výrobu velkoprůměrových trub, byly 

všechny trubky od průměru 800 mm dodávány 

zahraničními výrobci, především fi rmami Man-

nessmann, Hösch, Salzgitter a Bitterfeld (SRN), 

Italsider (Itálie) a Valourec (Francie).

V současné době zahrnuje pouze česká část

tranzitní soustavy více než 2400 km plynovodů

DN 800–1400, pět kompresních stanic s cel-

kem 42 turbosoustrojími o celkovém výkonu

297 MW, dvě hraniční předávací stanice

(HPS Lanžhot a HPS Hora Sv. Kateřiny) a řídi-

cí a dispečerské centrum v Praze. Přepravní ka-

pacita české části tranzitního plynovodu v pře-

dávací stanici Lanžhot je cca 50 mld. m3/rok,

z toho cca 20 % pro potřeby České republiky

a 80 % pro tranzit plynu do západní Evropy.

Přivedením velkých množství zemního plynu

z ruských ložisek do prostoru střední, jižní a zá-

padní Evropy byl v 70. a 80. letech minulého

století položen základ výkonné kontinentální

sítě dálkových plynovodů v Evropě a následně

i evropského trhu s tímto plynem. Českoslo-

vensko se stalo páteří evropského plyná-

renství a není sporu o tom, že aktivity před-

chůdců společnosti NET4GAS, s.r.o., zásadním

způsobem změnily obraz českého plynáren-

ství a zásobování Evropy zemním plynem.

Je nepochybné, že v dlouhodobé perspektivě se 

s ohledem na obrovské zásoby zemního plynu 

na Sibiři budou dodávky této suroviny z Ruska 

do Evropy dále zvyšovat. To bude vyžadovat 

výstavbu nových přepravních cest, které budou 

sloužit nejen pro zajištění přepravy zvyšujících

se dodávek ruského zemního plynu do Evropy, 

ale také pro potřebu diverzifi kace přepravních 

cest a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti 

dodávek. V současné době je již v provozu 

první etapa plynovodu Jamal přes Bělorusko

a Polsko a probíhá výstavba třetí cesty pro pře-

pravu ruského plynu do Evropy – systém plyno-

vodů NORD STREAM v Baltském moři, OPAL

a NEL v Německu a GAZELA v Česku. Plynovo-

dní síť, kterou v současné době společnost

NET4GAS, s.r.o., provozuje a rozvíjí, se tak 

stává významnou křižovatkou při zásobo-

vání Evropy zemním plynem.
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RU Plavecký Peter

Výstavba tranzitních
  plynovodů 1971–1994
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Legenda:

GENERÁLNÍ SCHEMA – I. etapa výstavby
realizace 1971–1973

GENERÁLNÍ SCHEMA – II. etapa výstavby
realizace 1974–1976

1. ZMĚNA GENERÁLNÍHO SCHÉMATU
realizace 1975–1979

2. ZMĚNA GENERÁLNÍHO SCHÉMATU
realizace 1978–1985

3. ZMĚNA GENERÁLNÍHO SCHÉMATU
realizace 1983–1988

4. a 5. ZMĚNA GENERÁLNÍHO SCHÉMATU
realizace 1992–1994

Hraniční předávací stanice

Kompresní stanice

Rozdělovací uzel



Stručná chronologie 
 společnosti NET4GAS

Obchodní jméno společnosti Datum a důvod změny                                                                        Logo 

Tranzitní plynovod, národní podnik  od 1. 4. 1971, podpis mezivládní dohody

 o přepravě plynu

Tranzitní plynovod, koncernový podnik  od 1. 1. 1977, přechod ČPP z trustového 

 na koncernové uspořádání

Transgas, odštěpný závod od 1. 1. 1989, vznik státního podniku ČPP, vlastní 

 žádost k. p. Tranzitní plynovod nebyla akceptována

ČPP, odštěpný závod Transgas  od 1. 1. 1994, vyčlenění distribučních společností 

 z ČPP v rámci první vlny privatizace, začlenění 

 podzemních zásobníků plynu do o. z. Transgas

Transgas, státní podnik  od 28. 1. 1998, příprava na druhou vlnu privatizace

Transgas, akciová společnost  od 18. 6. 2001, vyčlenění zbytkového podniku 

 ČPP Transgas, státní podnik

RWE Transgas, akciová společnost  od 1. 4. 2005, sloučení RWE Energy CZ 

 a Transgas, a. s. 

RWE Transgas Net, s. r. o. od 4. 1. 2006, vznik TSO (Transmission System Operator), 

 oddělení přepravy od obchodu s plynem

NET4GAS, s. r. o. od 4. 3. 2010, rebranding, pokračování v oddělování 

 přepravy od obchodu s plynem

40 let tranzitu zemního plynu přes Českou republiku

1971

1977

1989

1994

1998

2001

2005

2006

2010

2011



HPS Hora Sv. Kateřiny

KS Sayda

HPS Brandov

HPS Olbernhau

HPS Waidhaus

HPS Cieszyn

HPS Lanžhot

HPS Mokrý Háj

Společnost NET4GAS, s.r.o., zabezpečuje:

  mezinárodní přepravu zemního plynu 

svým zahraničním partnerům

  vnitrostátní přepravu zemního plynu 

svým domácím zákazníkům

  další rozvoj plynárenské soustavy a nava-

zujících služeb dle aktuálních potřeb trhu

Společnost NET4GAS, s.r.o., je výhradním provo-

zovatelem přepravní soustavy zemního plynu 

na území České republiky, která je tvořena více 

než 3600 km plynovodů (2455 km tranzitních

a 1187 km vnitrostátních přepravních plynovodů) 

se jmenovitým tlakem od 4,0 MPa do 8,4 MPa. 

Soustava dále zahrnuje pět kompresních stanic

s instalovaným výkonem 297 MW. Přepravova-

ný plyn je měřen ve čtyřech hraničních předá-

vacích stanicích (na území České republiky

HPS Lanžhot a HPS Hora Sv. Kateřiny, v SRN

Waidhaus a Olbernhau), a v téměř 100 vnitro-

státních předávacích stanicích.

Přepravní soustava NET4GAS

V souvislosti se zvyšováním dodávek ruského

zemního plynu do zemí Evropské unie je při-

pravována řada nových projektů, jejichž cílem 

je zvýšení přepravních kapacit a diverzifikace 

přepravních cest. Jejich součástí je nejen výstav-

ba téměř 170 km nového vysokotlakého plyno-

vodu GAZELA, ale také propojení české a polské 

přepravní soustavy (tzv. severojižním koridorem) 

v oblasti Českého Těšína*. Současně s tím je reali-

zován projekt, který je zaměřen na zvýšení fl exi-

bility a vyšší technologické využitelnosti pře-

pravní soustavy ve směru západ–východ*.

Přepravní soustava 
   zemního plynu

* Projekt spolufi nancován z prostředků Evropské unie – Evropského energetického programu pro hospodářské oživení

Legenda:

Tranzitní plynovod

Vnitrostátní plynovod

Plánovaný plynovod

Plánovaná předávací stanice

Kompresní stanice

Hraniční předávací stanice



Třetí cesta ruského zemního plynu do Evropy
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Zdroj: British Petrol Statistical Rewiew of World Energy, červen 2010

NORD STREAM                    NEL                              OPAL                         GAZELA

PN [bar]

DN [mm]

Q [BCM/rok]

Délka plynovodu [km]

Plánovaný provoz [rok]

Plánované náklady [mil €]

100

1200

20

440

2012

1000

100

1400

35

470

2012

1000

85

1400

30–33

166

2012

400

220

200

170

1200

55

(2 x 27,5)

2 X 1224

1. 2011

2. 2012

7400

Zásobování Evropy
      zemním plynem



Mezi hlavní priority společnosti NET4GAS, s.r.o.,

patří spolehlivá a bezpečná přeprava zemního 

plynu do střední a západní Evropy. Současná 

pozice NET4GAS, s.r.o., jako spolehlivého, bez-

pečného a fl exibilního partnera byla dlouho-

době utvářena především vysokou úrovní orga-

nizace provozu a technickou politikou firmy.

Ta je podložena přísnými technickými požadavky

na výstavbu a provoz všech zařízení. Společnost

klade zásadní kvalitativní důraz na spolehlivost

a bezpečnost přepravy a dodávek plynu.

K tomu mj. významným způsobem přispívá schop-

nost jednotlivých přepravních tras k zajištění pl-

ného využití kapacity podzemních zásobníků

zemního plynu v České republice. V současné době

činí využitelná kapacita podzemních zásobníků 

přes 3,5 mld. m3, což je v procentním vyjádření

více než 40 % roční spotřeby zemního plynu v Čes-

ké republice. To umožňuje velmi rychlou a pruž-

nou reakci na sezonní změny spotřeby, případně

na nepředvídatelné výkyvy  v dodávkách plynu. 

I proto společnost NET4GAS, s.r.o., podporuje

rozvoj vzájemných propojení jak existují-

cích, tak i budovaných a plánovaných plyno-

vodů pro bezpečné a spolehlivé zásobování 

střední Evropy plynem.

NET4GAS je zárukou 
    bezpečnosti a spolehlivosti



NET4GAS, s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/8

140 21 Praha 4-Nusle

www.net4gas.cz




