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Historicky nejničivější tornádo na českém území, které se vloni v červnu prohnalo několika 
obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku, kriticky poničilo i základní školu v Moravské Nové Vsi. 
V loňském školním roce muselo proto vyučování probíhat v provizorních podmínkách. Od 
letošního září se ale děti mohou opět vrátit do svých tříd. Přispěl k tomu i dar společnosti 
Saint-Gobain, která na opravu budovy poskytla stavební materiály. 

 

Extrémní bouře doprovázená krupobitím a tornádem zasáhla 24. června 2021 několik obcí 
na pomezí Břeclavska a Hodonínska. Poničeno bylo asi 1500 staveb a také stromy, vozidla a 
infrastruktura. Zemřelo šest lidí, další stovky byly zraněny a celkové hmotné školy se 
vyšplhaly na 15 miliard. Jednou z nejvíce zasažených obcí byla i Moravská Nová Ves, kde 
tornádo poničilo téměř vše, včetně obou budov základní školy. Ihned po tragédii se Skupina 
Saint-Gobain, přední výrobce stavebních materiálů, zavázala k pomoci. „Rozhodli jsme se 
škole věnovat materiály na opravu a také zdarma poskytnout i nezbytnou konzultaci a 
technické poradenství,” říká Jakub Benda, tiskový mluvčí Skupiny Saint-Gobain. „Do pomoci 
jsme se ihned po tragédii zapojili v celém regionu. Naši zaměstnanci například strávili 
tradiční dobrovolnický víkend v hodonínské ZOO,“ dodává. 

 

Budova prvního stupně přišla během tornáda o celou střechu včetně krovu. Nenávratně 
poškozen byl také strop, který musel být nahrazen novým, a interiér, do nějž postupně 
zatékalo. „Součástí generální rekonstrukce byly také nové rozvody, akustické podhledy, 
minerální izolace pro akustický i tepelný komfort, oprava fasády a zateplovací systém, který 
by nám měl pomoci ušetřit na energiích,” vyjmenovává Marek Košut, starosta městysu 
Moravská Nová Ves.  

 

Renovovaly se také podlahy, pro něž byl zvolen systém takzvané suché výstavby. „To je 
výhodné pro horní patra budovy, protože suché podlahy nepřetěžují konstrukci,” vysvětluje 
Jakub Benda. „Celkové náklady na obnovu školy dosáhly zhruba 24 milionů korun. Jsem 
velice vděčný společnosti Saint-Gobain, která nám poskytla materiály za více než dva 
miliony,” říká Marek Košut, starosta městysu. 

 

Modernější budovu druhého stupně rekonstrukce ještě čeká, její stav ale nebyl po tragédii 

tak kritický. I proto mohla sloužit nějakou dobu části žáků prvního stupně. Další během 
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loňského školního roku dojížděli do základních škol v Břeclavi a Dolních Bojanovicích. „Jsme 

rádi, že nyní můžeme školu znovu provozovat v plné kapacitě,” říká Hana Grossmannová. 

Základní škola v Moravské Nové Vsi funguje od roku 1930, kdy byla založena pod názvem 
Měšťanská škola Tomáše Garriguea Masaryka. Devět tříd zde navštěvují děti místní i z 
okolních vsí. 

 

Tornádo, které udeřilo vloni v červnu, prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým zhruba 
půl kilometru. Mezi nejvíce zasažené oblasti patřily kromě Moravské Nové Vsi také 
Mikulčice, Hrušky, Lužice a hodonínské čtvrti Bažantice a Pánov. Na Fujitově stupnici 
dosáhlo tornádo stupně F4, tedy druhého nejsilnějšího. V Evropě se jednalo o tornádo s 
největším počtem obětí od roku 2001. 

 

 

 

O Skupině Saint-Gobain 

Světový lídr v moderním a udržitelném stavebnictví, Saint-Gobain navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a služby 
pro stavebnictví a průmysl. Jeho komplexní řešení pro renovaci veřejných a soukromých budov, lehké konstrukce 
a dekarbonizaci stavebnictví a průmyslu jsou vyvíjena v rámci soustavného inovačního procesu a poskytují 
udržitelnost a výkonnost. Závazek Skupiny se řídí jejím posláním „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“. 

 

€44,2 miliard obrat 2021 

166,000 zaměstnanců, působí v 76 zemích 

Závazek dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 

www.saint-gobain.cz 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain CZ a SK 

Mobil: 724 738 135 E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com    
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