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Zařazení článku: Občanská vybavenost – plynofikace obcí 

 
 
Plynofikace obcí – cesta ke zlepšení životní úrovně 
 
Díky projektu Svazku obcí Plynofikace byla realizovaná výstavba plynovodu a následné připojení 
zájemců ve čtyřech obcích – Choustníkovo Hradiště, Kuks, Stanovice a Vlčkovice v Podkrkonoší. 
Celá akce byla realizována s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR a vytvořeno 
bylo přes 400 přípojek plynovodního řadu a 27 km dlouhý plynovod. 
 
Cíl projektu vyplývá už ze samotného názvu realizátora, tj. Svazek obcí Plynofikace. Předmětem jeho 
činnosti jsou totiž úkoly v oblasti ochrany ovzduší a v oblasti zavádění, rozšiřování a zdokonalování 
sítí technického vybavení, konkrétně zejména plynofikace obcí Choustníkovo Hradiště, Vlčkovic v 
Podkrkonoší, Kuksu a Stanovic včetně plynofikace nemovitostí, které jsou majetkem jednotlivých 
členů svazku obcí a slouží k bytovým, sociálním a zdravotnickým účelům. DSO se tedy prioritně 
věnoval zlepšení životní úrovně obyvatel ve výše uvedených čtyřech obcích, a to prostřednictvím 
jejich plynofikace. Je zřejmé, že pro tak malé obce (Choustníkovo Hradiště cca 580 obyvatel, Kuks cca 
240 obyvatel, Stanovice cca 60 obyvatel a Vlčkovice v Podkrkonoší cca 393 obyvatel) by bylo obtížné 
samostatně obec plynofikovat a že tedy bylo výhodné sepsat společný projekt. Jednotlivé obce měly 
již od začátku stanovené podíly, jak budou finančně zapojené; dle katastrálního území, resp. 
potřebné délky plynovodního řadu a přípojek. 
 
Jednoznačným přínosem pro všechny zapojené obce a potažmo jejich obyvatele byla plynofikace a 
možnost připojení na plynovodní řad. Už jen připojení nemovitosti zvýšilo její hodnotu, nemluvě o 
finanční úspoře a komfortu oproti např. topení tuhými palivy. Přínosem je i šetření životního 
prostředí – to trpí díky spalinám z tuhých paliv. Plynofikace sdružených obcí byla také velmi důležitá z 
hlediska jejich dalšího rozvoje – pro novou výstavbu a podnikání je a bylo v obcích pozemků a objektů 
dost, ale malé obce nemohou v tomto ohledu konkurovat městům, pokud nezajistím dostatečnou 
nabídku dnes již standardních sítí. 
 
Nutnou podmínkou pro realizaci projektu byl ale zájem z řad občanů dotčených obcí. Proto byl 
v lednu 2005 proveden průzkum, že kterého vyplynulo, že z těch, kteří se ho účastnili, má o přípojku 
zájem více než 92 % respondentů – ankety se účastnilo 66 % možných budoucích odběratelů. Další 
překážkou k plynofikaci byla i čekací lhůta, ve které Státní fond životního prostředí žádost schvaloval. 
Ta byla podána v listopadu roku 2004, ale stavba mohla být zahájena teprve 31. května 2006. 
 
Velkou devizou pro projekt byla už od začátku spolupráce všech čtyř obcí. I když jsou rozdílné velké, a 
to jak katastrálním územím, tak i počtem obyvatel, dokázaly dojít k takové shodě v projektu, která 
nakonec znamenala úspěšnou realizaci. O tom svědčí i fakt, že ve hře byla i etapizace projektu pro 
jednotlivé obce v případě, že by se nepodařilo získat naráz tak velké finanční prostředky. Dobrou 
zkušeností bylo také pravidelné informování občanů – vycházel speciální „Plynofikační zpravodaj“, ve 
které byly informace nejen o projektu, ale i přesné návody, co a jak kde zařídit, kde se nahlásit nebo 
např. smlouvy s vysvětlujícími komentáři. 
 
Projekt je nyní zcela dokončen a využíván, poslední plynové přípojky byly zkolaudovány v obci 
Vlčkovice v Podkrkonoší, a to v květnu 2007. 
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Výstup projektu je tedy jednoznačný – zlepšení životní úrovně ve čtyřech obcích DSO Plynofikace, 
lepší výhled obcí do budoucna v případě rozšiřování místní zástavby a také menší dopady vytápění 
objektů v obci na životní prostředí. 
 
 
 
Kontakty: 
Svazek obcí Plynofikace 
Obecní úřad Choustníkovo Hradiště č. p. 102 
544 42 Choustníkovo Hradiště 
Předseda: Vratislav Vopálka, starosta Choustníkova Hradiště 
Tel., e-mail: 725 081 196, choustnikovo.hrad@iol.cz 
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