
 
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

MND Gas Storage Germany GmbH úspěšně dokončila svou 

první vtlačnou periodu na UGS Stockstadt a UGS Hähnlein a 

oficiálně tak zahájila provoz podzemních zásobníků plynu  

 

Gernsheim 6. 10. 2016 – Společnost MND Gas Storage GmbH (MND GSG), člen 

mezinárodní skupiny MND, dnes za účasti Thomas Raschel (Stockstadt), Peter Burger 

(Gernsheim), Werner Amend (Riedstadt), Georg Rausch (Alsbach-Hähnlein) oficiálně  

zahájila provoz podzemních zásobníků plynu Stockstadt a Hähnlein v Německu. MND 

GSG získala zásobníky v dubnu tohoto roku od německé společnosti Uniper Energy 

Storage GmbH (dříve E.ON Gas Storage GmbH) a v průběhu léta byly oba zásobníky 

naplněny plynem. Čerpání plynu do zásobníku a tedy i příprava na nadcházející zimu 

jsou nyní dokončeny. Kapacity úložiště MND GSG jsou tak nyní k dispozici našim 

obchodním partnerům, kteří je budou využívat během zimních měsíců. 

 

Oba zásobníky se nacházejí v Hesensku, asi 30 km jihovýchodně od Darmstadtu. Oba 

zásobníky jsou strategicky umístěny v oblasti, která je pokryta hustou plynovodní sítí. „Oba 

naše zásobníky plynu jsou propojeny na plynovodní síť společnosti Open Grid Europe 

(OGE). Zásobníky jsou plněny z vysokotlaké plynovodní sítě tranzitních plynovodů MEGAL a 

METG. Plyn, který je z úložiště odebírán, teče do nejdůležitějšího plynovodu v regionu, 

plynovodu Mohanu - Neckar", říká Sebastian van Delden, jednatel společnosti MND GSG. 

Oba podzemní zásobníky podporují zásobování energií v Německu především poskytováním 

dostatečných objemů plynu pro domácnosti v údolí horního Rýna v zimním období.  

Technický provoz skladovacích zařízení zajišťuje i po převzetí zásobníků společnost Open 

Grid Europe (OGE), dříve E.ON Gas Transport (EGT), která vznikla vyčleněním z odvětví 

přepravy plynu dřívější Ruhrgas AG. Pokračování spolupráce s OGE zajišťuje, že know-how 

o fungování obou zásobníků plynu, získané v průběhu mnoha let, zůstane zachováno a bude 

k dispozici i v budoucnu.  
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Po převzetí obou podzemních zásobníků se tedy těžiště podnikatelských aktivit společnosti 

MND GSG v Německu nyní nachází v Hesensku. Společnost MND GSG proto přenese k 1. 

lednu 2017 své hlavní sídlo z Essenu do bezprostřední blízkosti zásobníků, do obce Alsbach-

Hähnlein.  

„Velmi se těšíme na konstruktivní a dobrou spolupráci s našimi kolegy z OGE, se 

sousedními obcemi, příslušnými úřady a sousedy skladovacích zařízení. Společnost OGE, 

která bude oba zásobníky pro nás dále provozovat, má dlouholeté zkušenosti s bezpečným 

provozem podzemních zásobníků plynu. Oba zásobníky jsou bez nehod v provozu již více 

než 40 let a očekávám, že to tak zůstane i nadále.", říká Karel Luner, jednatel společnosti 

MND GSG.  

Společnost MND GSG byla založena v srpnu 2014 a zabývá se provozováním podzemních 

zásobníků plynu na území Spolkové republiky Německo. MND GSG patří do české skupiny 

MND. Skupina MND je největším producentem ropy a zemního plynu v České republice. 

Kromě toho provozuje skupina MND v České republice již 20 let podzemní zásobník zemního 

plynu. Disponuje proto rozsáhlým technickým, geologickým a organizačním know-how, 

které je pro provozování zásobníků nezbytné. Celkově MND disponuje v České republice, 

Rakousku a v Německu kapacitou zásobníků větší než 6,3 TWh.  

Dalším členem skupiny MND je vrtná společnost MND Drilling and Services. Poskytuje 

komplexní služby na vrtech podzemních zásobníků plynu, provádí kartonážní měření, 

průzkumné vrty ropy a zemního plynu a geotermální projekty. V současné době provedla 

společnost MND Drilling and Services geotermální vrtání v lokalitě Trebur pro ÜWG. 

Také na podzemních zásobnících plynu Stockstadt a Hähnlein bude společnost MND Drilling 

and Services v budoucnu využita. 

Skupina MND je součástí investiční skupiny KKCG.  

 

Technické informace podzemních zásobníků zemního plynu Stockstadt a Hähnlein 

Podzemní zásobník Stockstadt: 

Typ zásobníku:  Porézní zásobník 

Průměrná hloubka: 500 m 

Kapacita využitelného plynu:  135 mil. m3   

Odběrový (těžební) výkon: 3,3 mil. m3/den 

Vtlačný výkon: 2,2 mil. m3/den 
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Podzemní zásobník Hähnlein: 

Typ zásobníku: Porézní zásobník 

Průměrná hloubka: 550 m 

Kapacita využitelného plynu: 80 mil. m3 

Odběrový (těžební) výkon: 2,4 mil. m3/den 

Vtlačný výkon: 1,5 mil. m3/den 

 

O skupině MND: 

Skupina MND je největší českou společností zaměřující se na aktivity spojené s průzkumem 

a těžbou ropy a zemního plynu, s vrtnou činností a také skladováním a prodejem zemního 

plynu a elektřiny. Kromě České republiky provádí průzkumnou a těžební činnost v oblasti 

ropy a plynu také na Ukrajině, v Německu, Gruzii a Rusku. V současnosti zaměstnává přes 

400 zaměstnanců. Více informací naleznete na www.mnd.cz. 

 

O KKCG: 

Investiční skupina KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy více než 2 mld. eur. 

Zaměstnává víc než 2 500 lidí. Jako strategický investor se dlouhodobě zaměřuje na oblasti 

těžby ropy a zemního plynu, na loterijní průmysl, cestovní ruch a na investice do nových 

technologií. KKCG působí v 10 zemích světa. 

 

Kontakt pro média:  

Dana Dvořáková  

ředitelka komunikace KKCG 

tisková mluvčí MND  

Mob.: +420 602 372 834  

E-mail: dana.dvorakova@kkcg.com  

 


