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Anotace 

Předmětem diplomové práce je objasnění problematiky těžby břidlicového plynu 

ve Světě a v České republice. První část práce vysvětluje, co to je břidličný plyn, uvádí 

jeho fyzikální a chemické vlastnosti a druhy ložisek, která plyn vytváří. Dále nastiňuje 

způsoby, problémy a rizika spojená s těžbou nekonvenčních ložisek zemního plynu, která 

se těží metodou zvanou hydraulické štěpení. Ve čtvrté kapitole je pozornost věnována 

těžbě zemního plynu v Evropě i ve Světě. Pátá kapitola pojednává o možnostech těžby 

v České republice. Obsahuje také výčet nadějných lokalit v ČR, kde by se břidlicový plyn 

mohl nacházet. V závěru práce jsou řešeny ekonomické otázky spojené s těžbou 

a výpočtem zásob. Výsledem práce je vytvoření komplexního pohledu na danou 

problematiku. 

Klíčová slova: břidličný plyn, nekonvenční ložiska, hydraulické štěpení, zemní plyn 

  

Summary 

The subject of the thesis is to clarify the issue of shale gas in the world and in the 

Czech Republic. The first part explains what shale gas is, accords its physical and chemical 

properties and types of deposits gas creates. It also explains the methods, problems and 

risks associated with the extraction of unconventional natural gas that is extracted by 

method called hydraulic fracturing. In the fourth chapter, attention is given to the 

extraction of natural gas in Europe and in the world. The fifth chapter discusses the 

possibilities of mining in the Czech Republic. It also contains a list of promising locations 

in Czech Republic where the shale gas could be found. In conclusion, there are solutions to 

economic issues associated with mining and calculations of reserves. The result is to create 

a complex view on the issue. 

Key words: shale gas, unconventional deposit, hydraulic fracturing, natural gas  
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ÚVOD 

Zemní plyn je jednou z nejzásadnějších surovin na Zemi, má strategický význam 

téměř pro všechny státy Světa. V dnešní době vyhledává lidstvo alternativní zdroje 

strategických surovin, jejichž těžba by přinášela výhody ekonomické, ekologické, 

politické aj. Příkladem takového alternativního zdroje může být břidlicový plyn. Jeho 

hlavní výhodou je, že se jeho ložiska vyskytují téměř všude po Světě na rozdíl od ložisek 

plynu zemního. Čím se liší břidlicový plyn od zemního plynu? 

Mezi břidlicovým a zemním plynem je rozdíl pouze v jejich těžbě. Zemní plyn 

vytváří konvenční ložiska a lze jej celkem snadno získat. Je uvězněn pod povrchem 

pod tlakem, ložisko stačí navrtat a plyn samovolně uniká. Oproti tomu plyn břidličný 

zůstal uvězněn v mateřské hornině, zpravidla ve větších hloubkách. Abychom jej z ložiska 

mohli vytěžit, musíme použít metodu hydraulického štěpení, kdy se do ložiska vstřikuje 

štěpící kapalina, která rozruší břidlici, a dojde k uvolnění a následnému odtěžení plynu.   

Břidlicový plyn se již hojně těží v Americe a stal se bohatým zdrojem energie. 

Těžba břidlicového plynu snižuje závislost státu na dodávce zemního plynu z cizích 

zdrojů, což je pro danou zemi velmi výhodné. Vyhlídka soběstačnosti, nebo alespoň 

snížení závislosti na dodávce plynu je pro stát velkou motivací pro zavedení těžby 

břidlicového plynu na svém území.  

Jelikož je toto téma velice aktuální, rozhodla jsem se, že se dané problematice 

budu věnovat ve své práci. Cílem mé diplomové práce je analyzovat těžbu břidlicového 

plynu ve Světě a aplikovat získané poznatky na poměry v České republice. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti částí. První kapitola je věnována popisu 

chemických a fyzikálních vlastností zemního plynu. Jsou popsána ložiska plynu, 

jejich specifika a dělení z různých hledisek. 

Kapitola druhá popisuje proces těžby pomocí metody zvané hydraulické štěpení. 

Je zde také zahrnuta problematika geologického průzkumu a dopadů těžby na populaci 

a na životní prostředí, kde jsou také navrhnuta opatření, která mají za úkol tyto dopady 

minimalizovat nebo zcela odstranit. 



   

 

Třetí kapitola pojednává o těžbě břidlicového a zemního plynu ve Světě. Popisuje 

aktuální těžbu obou plynů, porovnává produkci, spotřebu a uvádí množství prokázaných 

zásob ve Světě.  

Kapitola čtvrtá přináší výčet potenciálních ložisek v České republice a uvádí 

jejich vlastnosti. Dochází zde ke srovnání podmínek těžby na českém a americkém území, 

které jsou zcela odlišné. 

Pátá kapitola se věnuje ekonomickým souvislostem těžby, jako je výpočet 

a klasifikace zásob, stanovení ceny plynu a nákladům spojených s těžbou břidlicového 

plynu. 

Při vypracování své diplomové práce jsem vycházela z literatury a internetových 

zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  



   

 

1 BŘIDLICOVÝ PLYN, JEHO VLASTNOSTI    

Zemní plyn (natural gas) je jedno z nejdůležitějších fosilních energetických 

surovin a slouží jako primární a sekundární zdroj energie. Jako primární zdroj energie se 

plyn využívá k přímému ohřevu vody a k vytápění. Sekundárním zdrojem energie zemního 

plynu se rozumí jeho spalování v elektrárnách za účelem výroby elektrické energie.  

V současné době se zemní plyn těží z přidružených (spojených s ložisky ropy) 

nebo ze samostatných ložisek umístěných pod zemským povrchem. Tyto ložiska zemního 

plynu se nazývají ložiska konvenční. Těžba probíhá vrty, kdy plyn těmito vytvořenými vrty 

samovolně uniká. Na rozdíl od zemního plynu je břidlicový plyn (shale gas) tvořen ložisky 

nekonvenčními 3. Vzniká ve vrstvách břidličných hornin jako důsledek biochemických 

a geochemických reakcí při postupném rozkladu organického materiálu 2. Rozdíl 

mezi břidlicovým plynem a zemním plynem je pouze ve způsobu jeho těžby. 

1.1 Chemické vlastnosti 

Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků s proměnlivými příměsemi. Složení 

závisí na ložisku, kde daný plyn těžíme 2. Většinou je tvořen ze 70 – 90 % metanem, 

zbytek tvoří vyšší uhlovodíky (alkany, ethan, butan, propan), dusík, oxid uhličitý 

a sirovodík. Podle složení dělíme plyny do pěti skupin: 

 

 suchý (chudý) – obsahuje 95 – 98 % metanu a nepatrné množství vyšších 

uhlovodíků 2,  

 vlhký (bohatý) – obsahuje 40 – 50 % metanu 5, kromě metanu obsahuje 

větší množství vyšších uhlovodíků 2,
 
 

 kyselý – obsahuje větší množství sulfanu (musí se během těžby z plynu 

odstraňovat) 2,
 
 

 s inertními složkami – obsahuje 50 – 65 % metanu, méně než 20 % dusíku 

a oxid uhličitý 5.  

 



   

 

1.2 Fyzikální vlastnosti  

Zemní plyn je bezbarvý nezapáchající hořlavý plyn. Používá se k vytápění, 

ohřevu vody, v elektrárnách a teplárnách a jako pohon motorových vozidel. Tabulka č. 1 

zobrazuje podrobné fyzikální vlastnosti plynu 8.  

 

Tabulka č. 1.  Fyzikální vlastnosti zemního plynu 6 

Zápach bez zápachu
1
 

Hustota 0,7138 kg/m
3
 (při 0 °C) 

Působení na člověka vdechování působí lehce narkoticky 

Spodní mez výbušnosti 4,4 % 

Horní mez výbušnosti 15 % 

Molární hmotnost 0,0164 kg/mol 

Zápalná teplota t = 650 °C 

 

Množství plynu vyjadřujeme pomocí BTU – British Thermal Unit 

(1 BTU = 1056 J), nebo pomocí TOE – tun ropného ekvivalentu (1 TOE = 41,868 GJ), 

což znamená, že přepočítáváme veškerou energii na milion tun ropy 40. Množství 

zemního plynu se však častěji udává v metrech krychlových 37. 

Zemní plyn bývá pro snadnější dopravu, manipulaci a následné použití stlačen, 

popř. zkapalněn. Pokud je plyn stlačen při tlaku 200 barů, nazýváme jej CNG 

(Compressed Natural Gas). Naopak LNG (Liquefied Natural Gas) je zkapalněný zemní 

plyn při teplotě -162 °C. Zkapalněný zemní plyn má podobu studené namodralé průzračné 

kapaliny, která má 600krát menší objem než plynný zemní plyn. Přepravujeme jej pomocí 

tankerů nebo plynovodů. Tankery se využívají pro přepravu přes moře na velké 

vzdálenosti. V cíli se z tankerů plyn přečerpává do zásobníků a odtud je rozváděn 

plynovodním potrubím o průměru až 1,5 metrů. 

                                                 
1 Plyn je bez zápachu, proto se do něj přidávají merkaptany, aby bylo možno čichem rozpoznat jeho 

přítomnost ve vzduchu. Do zemního plynu se přidávají merkaptany odorizací 7.  



   

 

1.3 Ložiska zemního plynu 

Ložiska plynu můžeme rozdělovat ze dvou hledisek. V případě zemního plynu se 

jedná o toto rozdělení: 

1) podle průmyslového typu ložiska 9, 

a) sedimentární organogenní ložiska, 

b) sedimentární organogenní CBM, 

2) podle způsobu těžby 10, 

a) konvenční ložiska, 

b) nekonvenční ložiska. 

1.3.1 Průmyslová ložiska 

Při tomto dělení ložisek lze průmyslová ložiska zemního plynu rozdělit na dva 

hlavní typy 9:
 
 

 sedimentární organogenní ložiska – jejich tvar se odvíjí od typu pasti. 

Ložisková past je utěsněná část kolektorské horniny, kde se nahromaďují 

přírodní uhlovodíky. Kolektorské horniny jsou propustné horniny (písky, 

pískovce, vápence), které obsahují volné póry a pukliny, jež umožňují 

migraci vzniklých uhlovodíků ve vertikálním a horizontálním směru. 

Ložisková past je utěsněna pomocí těsnících hornin (jíly, jílovce, karbonáty) 

34. 

 

 sedimentární organogenní CBM – tvoří sorpční vazbu v uhelných slojích 

(hornoslezská pánev) 9. Obsahuje 90 – 95 % metanu. Obsah metanu v uhlí 

je závislý na stupni prouhelnění a hloubce uložení. Většinou kolísá v rozmezí 

0 – 25 m
3
 na tunu uhlí 5.  

1.3.2 Ložiska podle způsobu těžby  

Plynová ložiska můžeme dělit podle způsobu těžby na konvenční (tradiční) 

a nekonvenční (netradiční). Břidlicový plyn tvoří ložiska netradiční 10.
 
Následující 

obr. č. 1 zobrazuje druhy plynových ložisek a jejich umístění pod zemským povrchem. 



   

 

Obr. č. 1 Typy plynových ložisek 19 
- upraveno

 

 

Konvenční ložiska plynu  

Pomocí vrtů se v těchto tradičních ložiscích těží plyn z pískovcových vrstev, 

vápenců a dolomitů. V ložiscích se nachází komunikující pórové prostory, 

které napomáhají toku plynu pod tlakem do vrtu. Póry slouží k migraci plynu 

v propustných vrstvách, a tím pak i v celém ložisku. Konvenční ložiska jsou spojena 

s ložisky ropy a uhlí.  

Nekonvenční ložiska plynu 

Nekonvenční ložiska na rozdíl od tradičních ložisek vyžadují speciální těžební 

postupy a technologie potřebné k štěpení těsnících (nepropustných) hornin.  

 Ložiska v nízkopropustných píscích (tight gas) 

Plyn vznikal v mateřské hornině a do ložiska postupně migroval. Tyto písky jsou 

nízko porézní a pro těžbu je nutno použít hydraulického štěpení. 

 



   

 

 Břidličný plyn (shale gas) 

Ložiska jsou tvořena nízko propustnými vrstvami jílovcových hornin, 

které jsou zároveň i mateřskou horninou. Břidlice je usazená hornina utvořena z jílu, 

jemnozrnných hornin a zhutnělého bahna 1. Plyn je těžen vrty, které jsou doplněné 

o technologii hydraulického štěpení pro lepší stimulaci těžby. 

 

 Hydráty metanu (gas hydrate) 

Hydráty metanu (klatráty metanu, gas hydrate) se vyskytují v mělkých mořích, 

oceánech a jezerech. V suchozemských oblastech tvoří zásoby ve věčně zmrzlých půdách, 

kde tvoří sedimenty v hloubkách od 100 do 800 m 9. Hydráty metanu jsou tvořeny 

pevnou substancí podobnou sněhu, která je tvořena z 20 % metanem a 80 % vodou 22. 

Jedná se o přírodní sloučeniny, ve kterých je metan vázaný v dutinách krystalické mřížky 

vodního ledu.  

Klatráty metanu vznikají bakteriálním rozkladem nekromasy a vyskytují se 

nad ropnými okny a produkční zónou metanu 9. Zásoby zemního plynu ve formě hydrátů 

jsou odhadovány až na několikanásobek konvenčních zásob. Podle IEA se jedná 

o minimálně 9 000 bilionů m
3 
22. Tento zdroj metanu není prozatím těžen 

z legislativních, ekonomických a technologických důvodů 9. První metan z hydrátů 

se podařilo vytěžit v Japonsku v roce 2013 v mořském příkopu Nankai z hloubky 330 

metrů pod mořským dnem 39. 

 

 Slojový metan (CBM) 

Ložiska plynu se nacházejí v uhelných slojích (sorbovaný plyn). Samovolně se 

neuvolňuje do atmosféry, není-li ložisko narušeno erozí nebo průmyslovou těžbou.  



   

 

2 ZPŮSOBY A PROBLÉMY TĚŽBY 

Zásadní rozdíl mezi konvenčním zemním a břidlicovým plynem je ve způsobu 

jeho těžby. Konvenční zemní plyn je uvězněn pod nepropustnými horninami, odkud je 

těžen. Většinou je pod tlakem a po navrtání samovolně uniká vrty. Při poklesu tlaku lze 

pomocí vývěv odsávat zbytková množství.  

Břidlicový plyn však zůstal uvězněn v pevných a nepropustných vrstvách, a právě 

proto nemůže být těžen běžným způsobem (svislým vrtem). Aby mohl být plyn uvolněn, 

musí být použita metoda hydraulického štěpení, kdy dochází k rozrušení břidlic 

a k uvolnění plynu 4. Postupy těžby jsou převzaty od států, které již mají zkušenosti 

s těžbou nekonvenčního plynu, jako je USA a Kanada. Tento postup bude velmi těžko 

aplikovatelný do evropských podmínek, které jsou zcela odlišné. Nejsou dostatečně 

zmapovány zásoby břidlicového plynu, protože většina předpokladů je založená na obecné 

informaci o geologickém složení prostředí v Evropě 23.  

Tato kapitola popisuje způsob těžby a problémy, které těžba přináší. Rovněž se 

věnuje problematice průzkumu a otvírky plynových ložisek. 

2.1 Geologický průzkum  

Cílem geologického průzkumu je nalézt vhodnou lokaci ložiska břidlicového 

plynu před samotnou těžbou. Na základě výsledků geologického průzkumu se odhaduje 

množství předpokládaných zásob plynu. Posuzujeme ekonomickou stránku těžby, kdy 

bereme v úvahu náklady na ověření zásob, otvírku ložiska, vytěžení suroviny, náklady 

na sanaci a rekultivaci k výnosnosti záměru. Geologické práce se řídí následujícím 

postupem 4:
  

1. Dokumentace – jedná se o revize a posouzení existujících geologických 

a geofyzikálních dat, archivních vrtných údajů a dat o regionální litologii 

a geochemii přítomných hornin. 

2. Seismické měření a gravimetrie – gravimetrické mapy se využívají 

při průzkumu geologické stavby sledovaného regionu. Slouží k vyhledávání 

struktur perspektivních pro výskyt plynových ložisek 12.  



   

 

3. Průzkumný vrt – je vrtán svisle do hloubky 2 – 3 km s odběrem 

jádra 13. Jádrování umožňuje získat vzorky hornin ve vrtu (vrtné jádro) 

a představuje nejkvalitnější a nejvíce vypovídající část hmotné dokumentace 

vrtu. Slouží k doplnění informací v geologických mapách – zlomy, úložné 

poměry, stáří, propustnost, barva, textura, geochemický rozbor 

a sedimentární struktura. Tyto informace jsou rozhodující pro správné řízení 

těžby ložiska 14. 
 

4. Tlakový a dynamický test – provádění technologických zkoušek 

(test štěpící kapaliny, hledání vhodného složení kapaliny) 4.  

 

Pro získání hlubších znalostí o stavbě zemské kůry se při provádění geologického 

průzkumu využívá geofyzikálního měření, které pomáhá učit eroze, tektonické poruchy, 

vrásnění nebo zvětrávání. Podrobnější znalost stavby ložiska pomáhá předcházet 

problémům při těžbě a také umožňuje těžaři přizpůsobit technologii těžby na konkrétní 

situaci. 

2.2 Princip těžby 

Technologie těžby břidlicového plynu se může na různých ložiskách lišit. Záleží 

především na firmě provádějící vlastní těžbu. Neméně důležité je přizpůsobit technologii 

problémům a rizikům, které mohou při těžbě nastat. Základní princip těžby však zůstává 

velmi obdobný a probíhá v těchto fázích: 

1. Zabezpečení těžebního prostoru 

Nejprve je vytvořen a zabezpečen prostor, kde bude těžba posléze probíhat. 

K tomuto prostoru musí být přivedeny energetické a komunikační sítě. Musí se také zajistit 

vhodný zdroj vody a zabezpečit odpadní kapaliny před únikem do okolí a půdy 15.  

2. Výstavba montážní plošiny 

Na zpevněném území je vybudována plošina pro vrtnou soupravu 4.  

3. Vertikální vrty 

Pomocí vrtné věže se do břidlicové horniny vyvrtá až 12 vertikálních vrtů.  



   

 

4. Horizontální vrty 

Pukliny v břidlicích, v nichž se nachází plyn, jsou uloženy vertikálně. 

Pravděpodobnost, že vertikální vrt protne tyto pukliny a můžeme následně plyn těžit, 

je velmi nízká, jelikož vertikální vrt zasahuje do břidlice jen velice malou částí. 

Pro zvýšení pravděpodobnosti musíme ložisko provrtat horizontálním vrtem 10.
  

Při těžbě je nutné, aby co nejdelší vrt procházel právě břidlicovým ložiskem. Směr vrtu 

určíme podle výsledků geofyzikálního měření provedeného při geologickém průzkumu.  

V prostoru těžby je postavena další vrtná věž vysoká 45 metrů. Ta provádí šikmé 

vrty v každém otvoru a horizontálně postupuje do břidlice až 1,2 km v různých směrech, 

kde jsou používána plynová čidla. Pomocí těchto čidel sledujeme stav plynového 

ložiska 4.  

5. Hydraulické štěpení  

Pro těžbu plynu je nutné v hornině vytvořit mnoho malých trhlin, 

které umožní uvolnění a následné odtěžení břidličného plynu. Tuto využívanou metodu 

nazýváme hydraulické štěpení. Hydraulické štěpení se neprovádí najednou, ale je 

aplikováno 8 až 12krát 15. Proces štěpení je zobrazen na obrázku č 2. 

 

Obr. č. 2 Schéma hydraulického štěpení 16 
 - upraveno

 

 
 



   

 

Pro použití této technologie je zapotřebí značné množství vody (obvykle 

8 – 16 mil. litrů) 10, které je pod velkým tlakem (34 500 kPa 4)
 
vstřikováno 

do samotného ložiska. Vysoký tlak vody vytvoří trhliny v břidlici a dochází k uvolnění 

plynu. Směs, kterou je rozrušováno ložisko, je složena z 98 – 99,5 % vody, zbytek tvoří 

písek, potřebné chemikálie, stabilizátory a gely 10. Složení směsi se liší v závislosti na 

hloubce, tloušťce a dalších vlastnostech cílové formace. Do vstřikovací kapaliny se 

většinou přidává 3 – 12 doplňkových chemických látek 17. Tabulka č. 2 zobrazuje 

přidávané chemikálie a důvod jejich aplikace do vstřikované směsi. 

 

Tabulka č. 2 Chemikálie přidávané do vstřikované směsi 18 

Chemikálie Účel 

Kyseliny pomáhají rozpouštět minerály a vytvářet trhliny 

Glutaraldehyd eliminuje počet bakterií ve vodě 

Chlorid sodný umožňuje opožděné rozštěpení polymerových řetězců 

N,N-dimethyl 

formamid 

zabraňuje korozi potrubí 

Boritany udržují viskozitu kapalin při rostoucí teplotě 

Etylenglykol zabraňuje usazování vodního kamene v potrubí 

Ropné destiláty minimalizují tření vody 

Polyakrylamid minimalizuje tření mezi kapalinou a potrubím 

Guarová guma zahušťuje vodu k pozastavení písku 

Kyselina citronová zabraňuje vysrážení oxidů 

Proppant umožňuje trhlinám zůstat otevřené, aby mohl plyn uniknout 

Isopropanol používá se pro zvýšení viskozity tekutiny 

 



   

 

Písek se do směsi přidává pro snadnější otevření prasklin 4. Obvykle na povrch 

vyvěrá 20 – 80 % vstřikované kapaliny (flowback water) 20. Tato odpadní voda je buď 

likvidována, nebo je použita při dalším štěpení. Voda může být také odsolována 

a kanalizací odváděna. V příloze č. 1 uvádím příklad objemového složení hydraulického 

štěpného roztoku. 

6. Odtěžení plynu
 

Plyn je odtěžován těžebním zařízením – soustavou ventilů a sadou malých nádrží. 

Odváděn je podzemními trubkami k velké kompresorové stanici obsluhující velký počet 

vrtů 4. Než je břidličný plyn dodáván koncovému uživateli, musí se z něj odstranit 

nežádoucí příměsi, jako je voda, uhlovodíky a jiné 15.  

2.3 Dopady těžby 

Jako každá těžba nerostných surovin i těžba nekonvenčního zemního plynu sebou 

nese určitá rizika a dopady na populaci a životní prostředí. Následující kapitola popisuje 

problémy těžby a návrhy na minimalizaci těchto problému či jejich předcházení. 

 

 Zemětřesení a vibrace 

V souvislosti s hydraulickým štěpením byla naměřena zvýšená seismická aktivita 

a zaznamenána malá zemětřesení 1. Narušení horniny může způsobit zemětřesení o síle 

až 4 stupně Richterovy škály 20. Tato zemětřesení způsobují nové otevírání trhlin 

v horninách, čímž může doházet k neřízenému přesunu frakovacích kapalin 1.  

Konfrontace: Vědecká studie zemětřesení prováděná ve Velké Británii, která 

byla i recenzována nezávislými odborníky pod dohledem Ministerstva energie 

a klimatických změn, určila strategii, která má za úkol předcházet zemětřesením při těžbě. 

Bylo zjištěno, že největší zemětřesení nastávají až po ukončení injektáže. Seismickým 

monitorováním v průběhu a po ukončení injektáže jsou sledovány a zaznamenávány 

abnormální seismické jevy (Eisner 2012). Tato metoda se nazývá metoda semaforu a její 

princip je znázorněn na obrázku č. 3. 

 



   

 

Obr. č. 3 Systém zamezující vznik zemětřesení při frakování 4 

 

 

 Nehody při přepravě chemikálií 

Do vstřikovací kapaliny se přidávají chemické látky, které mají usnadnit průběh 

frakování. Tato aditiva musí být dopravována do těžebního prostoru. Převozem 

a manipulací s aditivy se zvyšuje riziko havárie, která může nastat v důsledku zanedbání 

předpisů o přepravě nebezpečných chemických látek, nedostatečnou pozorností 

pověřených pracovníků či cizím zaviněním (lidský faktor) 20.  

Řešení: Přísným dodržováním předpisů, postupů a zodpovědným přístupem 

pracovníků lze tato rizika minimalizovat. 

 

 Radioaktivita 

Při frakování se na povrch mohou pomocí vrtné kapaliny dostat úlomky hornin, 

které obsahují materiál s nízkou radioaktivitou. Kapaliny infikované radioaktivitou se musí 

v kalištích monitorovat. Při těžbě a manipulaci nepředstavuje radioaktivita pro lidské 

zdraví žádné nebezpečí, jelikož dosahuje podprahových hodnot 10.  

  



   

 

 Štěpící kapalina 

Štěpící kapaliny se dělí podle štěpení, ke kterému jsou užívány. Druhy štěpících 

kapalin můžeme rozdělit na několik typů (Benada, Dvořáková 2012): 

a) Čistá voda 

b) Chemicky upravená voda – s přídavky soli, lubrikantů, biocidů, kyselin, 

emulgátorů atd., 

c) Vysoce viskózní kapaliny na bázi gelu – používají se síťované, lineární 

a kyselé gely. 

 

Koncentrace přídavných látek je velmi nízká a většina aditiv nepředstavuje 

většinou žádná ekologická rizika. Většina přídavných látek se používá ve výrobě 

kosmetických přípravků či dokonce dětských plenek. Biocidní látky rovněž nepředstavují 

žádné riziko, jelikož hubí bakterie, které by mohly mít za následek znečištění vrtu, 

a v přírodě jsou snadno rozložitelné (Zajíček 2012). 

Konfrontace: Volně přístupná data těžebních firem ukazují, že do štěpících 

kapalin přidávají také nebezpečné chemikálie jako benzen, toluen a xyleny, které mají 

karcinogenní, neurotoxické,  mutagenní a alergenní účinky 1. Štěpící kapalina se pod 

povrchem obohacuje o těžké kovy z mateřské horniny, zejména pak kadmiem (Cd) 

a dalšími vysoce toxickými prvky 20. 

Složení štěpících kapalin je v USA řešeno v novém regulačním zákoně. Možným 

požadavkem by mohl být zákaz používání některých zdraví škodlivých látek během 

štěpení (Eisner 2012).  

V USA existuje národní registr Frac Focus, který umožňuje nahlédnout 

do složení a obsahu přídavných látek v kapalinách v jednotlivých vrtech. Registr je 

provozován Radou pro ochranu podzemních vod a Ministerstvem energetiky USA. 

V registru je možno vrty hledat podle jména nebo přímo v mapě. Lze též velmi snadno 

určit počet vrtů v daném státě a jejich rozmístění. V příloze č. 2 uvádím výpis z národního 

registru Frac Focus o vrtu RGGS-11-18-05-34-07-9702 v Alabamě. 

  



   

 

 Flowback water 

Další problémem těžby je tzv. flowback water (voda proudící zpět). Jedná se 

o vodu, která po odtěžení plynu sama vyvěrá z vrtu zpět na povrch (20 – 80 % z původního 

množství). Obsahuje již zmíněná aditiva, výluh z kovů mateřské horniny a radioaktivní 

prvky, což z tekutiny činí velké množství radioaktivního odpadu 20. Největším 

problémem flowback water jsou také koncentrace solí, které se oproti původním hodnotám 

zvýší až 4krát. Čím déle je štěpící kapalina v ložisku, tím více se v ní rozpustí minerálních 

látek a solí z mateřské horniny (Eisner 2012). 

Konfrontace: Flow water je možno recyklovat a znovu použít při těžebních 

procesech. Pokud recyklace není možná, je předávána odborným firmám, které s daným 

odpadem naloží způsobem odpovídajícím legislativě (Benada, Dvořáková 2012). 

 

 Ohrožení vodních zdrojů 

Těžba břidlicového plynu je velmi náročná na spotřebu vody. Při jednom procesu 

frakování je potřeba 8 – 16 mil. litrů kapaliny na jednom vrtu, při čemž se celý proces 

opakuje až 10krát. Vysoká spotřeba vody může být problémem v oblastech, kde jí není 

dostatek nebo pokud by vyčerpáváním těchto vodních zdrojů mohlo dojít k nedostatku 

vody v budoucnosti. Potrádání dostatečného množství vody by mohlo mít za následek 

zastavení těžby jako v roce 2012 v USA v oblastech Kansasu a Texasu 1.  

 Kontaminace vody 

Konfrontace: Zatím nebylo prokázáno, že by voda používaná při štěpení 

pronikala do povrchových vrstev, a tak kontaminovala zdroje pitné vody. Pokud vrt 

prochází mělkými hloubkami se zdroji pitné vody, jsou volena taková bezpečnostní 

opatření, aby nemohlo dojít ke kontaminaci. Do vrtu je vtlačena ochranná trubka a vrtné 

kolony jsou zacementovány (Benada, Dvořáková 2012). 

Vodonosné vrstvy se nacházejí v hloubkách sta metrů, zatímco těžba břidlic 

probíhá ještě o kilometr hlouběji. Vzdálenost mezi vodonosnými vrstvami a vytvořenými 

puklinami je přibližně jeden a půl kilometru, což vylučuje proniknutí štěpící kapaliny 

do zdrojů pitné vody (Matt Ridley 2012). 

  



   

 

3 HLAVNÍ TĚŽAŘI BŘIDLICOVÉHO PLYNU 

Tato kapitola pojednává o zásobách břidlicového plynu a jeho těžbě ve Světě. 

Dále, v podkapitole 3.2 jsou uvedeny informace o zásobách, produkci, spotřebě, dovozech 

a vývozech zemního plynu po Světě. 

3.1 Těžba břidlicového plynu ve Světě 

Celkové technicky využitelné zásoby byly podle EIA stanoveny na 7 299 biliónů 

kubických stop, což odpovídá 206 684 663 275 m
3
 břidlicového plynu. Největší zásoby 

břidlicového plynu má na svém území Čína, Argentina, Alžírsko a Spojené státy. Přehled 

zásob jednotlivých států jsou uvedeny v grafu č. 1. 

 

Graf č. 1 Země s největšími technicky využitelnými zdroji břidlicového plynu 38 

 

Spojené státy a Kanada jsou hlavními producenty komerčně využitelného 

břidlicového plynu na Světě. I když několik dalších států provádí průzkumy břidlicových 

formací, získávání zemního plynu z těchto formací není prozatím rentabilní. Ve Spojených 

státech se produkce břidlicového plynu na celkové produkci zemního plynu podílí z 39 %, 

v Kanadě z 15 % 41. Ve Spojených státech se produkce břidlicového plynu od roku 2007 

zvýšila téměř 8krát ze 452,55 na 3629,85 miliard kubických metrů (viz graf č. 2) 43. 

3 903 

2 807 
2 475 2 328 

2 006 1 908 
1 530 1 365 

998 858 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

M
ili

ar
d

 k
u

b
ic

ký
ch

 m
e

tr
ů

 

Země s nejvetšími technicky 

využitelnými zdroji břidlicového plynu 



   

 

 

Graf č. 2 Produkce břidlicového plynu ve Spojených státech 38 

 

Čína je jedinou zemí mimo severní Ameriku, která produkuje komerční břidlicový 

plyn. Objem tohoto vytěženého plynu pokryje necelé 1 % celkové produkce zemního 

plynu v této zemi 41. Jelikož těžba probíhá pouze v USA a Číně budeme se jimi dále 

podrobně zabývat. 

 

 USA 

Nejaktivnější a nejproduktivnější ložisko břidlicového plynu je Fayettevile Shale 

(Oklahoma), kde těžba plynu dosahuje 9 679 miliard m
3
 plynu za rok.  

Dále se těží především v Barnett Shale (Texas), což je nejlépe prozkoumané 

ložisko břidličného plynu ve Spojených státech (10 000 vrtů). Byla zde provedena mnohá 

testování nových postupů při horizontálním vrtání a hydraulickém štěpení. 

Haynesville Shale (severní Lousiana, východní Texas) je označováno za velmi 

nadějné potenciální ložisko břidličného plynu, kde stále probíhají testovací vrty.  

Marcellus Shale se nachází na území států New Jersey, Maryland, New York, 

Pennsylvania, Virginia a West Virginia. Těžba byla zahájena až v roce 2005, i když vrtné 

práce zde probíhaly již v průběhu 80. let, ale byly zastaveny z důvodu nízkých cen plynu.  
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Ve Woodford Shale (Oklahoma) byla těžba zahájena v letech 2003 a 2004 

vertikálními vrty, které byly postupně doplňovány o horizontální vrty.  

Mezi další ložiska břidličného plynu můžeme zařadit také Antrim Shale 

(Michigan Basin) a New Albany Shale (jihovýchodní Illinios) 4. Na obrázku č 4. jsou 

zaznačena jednotlivá ložiska. 

 

Obr. č. 4 Ložiska břidlicového plynu v Severní Americe 44
-upraveno

 

 

 

 ČÍNA 

Čína je jedinou zemí mimo severní Ameriku, která produkuje komerční břidlicový 

plyn. Objem tohoto vytěženého plynu pokryje necelé 1 % celkové produkce zemního 

plynu v této zemi 41. Z grafu č. 1 vyplývá, že Čína má větší zásoby než USA, ale zásoby 

nejsou tak dobře přístupné jako v Americe. Těžbu v Číně komplikuje hloubka uložení 



   

 

ložisek, ale i přesto je těžba v zemi podporována z důvodu snížení emisí ze spalování uhlí 

a také snížení závislosti na dovozu plynu. 

V Číně se nacházejí dvě pánve bohaté na břidličný plyn Tarim Basin a Sichuan. 

Potenciální ložiska se ukrývají také v dalších pěti pánvích s rizikovými faktory – ložiska 

jsou mělce uložená, termálně nezralá nebo s vysokým obsahem jílovité složky) 4. 

 

Obr. č. 5 Pánve břidličného plynu v Číně 42 
-upraveno

 

 

 

3.2 Těžba zemního plynu ve Světě 

Zásoby zemního plynu nejsou ve Světě rozloženy rovnoměrně. Naleziště zemního 

plynu se vyskytují na pevnině i pod mořskou hladinou 37. Světové ověřené zásoby činí 

187,3 triliónů m
3 

plynu. Toto množství je dostatečné na 55,7 let globální produkce. 

Rozložení zásob na jednotlivých kontinentech zobrazuje graf č. 3. Podrobnější přehled 

zásob plynu jednotlivých států uvádím v příloze č. 3. 

 



   

 

 

Graf č. 3 Ověřené zásoby zemního plynu na jednotlivých kontinentech 38
-upraveno

 

 

Největší zásoby zemního plynu se nacházejí v Evropě, Severní Americe 

a na Blízkém východě (Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, 

Libanon, Omán, Palestina, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie). Nejbohatší 

zásoby zemního plynu má na svém území stát Irán, jehož zásoby činí 33,6 bilionů 

kubických metrů (18 % z celkových světových zásob). Druhé největší zásoby jsou 

v Rusku, které disponuje s 32,9 biliony kubických metrů plynu (17,6 % z celkových 

světových zásob). Po Rusku následuje stát Katar, na jehož území se nachází 25,1 bilionů 

kubických metrů zemního plynu, což je 13,4 % z celkových světových zásob.  

Celosvětová produkce zemního plynu se v roce 2012 zvýšila na 3363,9 biliónů 

kubických metrů oproti roku 2011 (o 1,9 %). Největší přírůstek produkce zaznamenalo 

USA, celkem o 4,7 %, což je největší objemový nárůst, a tak USA i nadále zůstává 

největším světovým producentem zemního plynu. Významné zvýšení produkce 

zaznamenalo i Norsko (o 12,6 %), Katar (o 7,8 %) a Saudská Arábie (o 11 %).   

Celková produkce je znázorněna v grafu č. 4. Podrobnější přehled produkce 

jednotlivých států uvádím v příloze č. 4. 

5,8 % 
4,1 % 

7,7 % 8,2 % 

31,2 % 

43 % 

Severní

Amerika

Jižní a

Střední

amerika

Afrika Asie, Pacifik Evropa a

Euroasie

Blízký

východ

Ověřené zásoby zemního plynu ve 

Světě  2012 



   

 

 

Graf č. 4 Produkce zemního plynu ve Světě 38
-upraveno

 

 

Světová spotřeba zemního plynu neustále stoupá. Jelikož je zemní plyn velmi 

ekologickým a žádaným zdrojem energie, zle předpokládat, že jeho spotřeba bude růst 

i nadále, jelikož zemní plyn tvoří 23,9 % primární spotřeby energie. Postupný růst spotřeby 

energie v letech 1994 – 2012 je znázorněn v grafu č. 5. 

 

Graf č. 5 Světová spotřeba zemního plynu v letech 1994 – 2012 38
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V roce 2012 se spotřeba zvýšila z 3232,4 na 3314,4 bilionů kubických metrů 

(o 2,2 %). Největší nárůst spotřeby zemního plynu byl zaznamenán v Africe (+7,5 %) 
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a v Asii (+5 %). Spotřeba zemního plynu jednotlivých celků v roce 2012 je uvedena 

v následujícím grafu č. 6. Největší spotřeby dosahuje Severní Amerika, Evropa a Euroasie.  
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Z grafu č. 7 lze vyčíst poměr spotřeby a produkce jednotlivých celků. Produkce 

nepokryje spotřebu v Severní Americe, Evropě, Eurasii, Asii a Pacifiku. Tento schodek je 

vyvažován dovozem plynu ze států, kde produkce převládá nad spotřebou, jako jsou státy 

Blízkého východu, Afriky a Severní a Jižní Ameriky. 
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Porovnání těžby břidlicového a zemního plynu 

Produkce břidlicového plynu se na celkové produkci zemního plynu podílí z 39% 

ve Spojených státech, v Kanadě z 15% a v Číně kolem 1% (podle EIA – Energy 

information Administration). Následující graf č. 8 zobrazuje podíly břidlicového plynu na 

celkové produkci v daném státě. 

 

Graf č. 8 Podíl břidlicového plynu na celkové produkci v daném státě – EIA-vlastní zpracování 

Pokud budeme vycházet z aktuálních statistik british petrol, zjistíme, že těžba 

břidlicového plynu se na celkové světové produkci podílí pouhými 8,7 %, což činí  

29,027 miliard kubických metrů (z celkových 3363,9 miliard kubických metrů). Zbytek 

produkce (91,3%) náleží konvenční těžbě zemního plynu (viz graf č. 9).  

 

Graf č. 9 Podíl břidlicového plynu na celosvětové produkci zemního plynu – British petrol – 

vlastní zpracování 
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4 MOŽNOSTI A PROBLÉMY TĚŽBY V ČR 

Následující kapitola pojednává o možnostech a problémech těžby břidlicového 

plynu v ČR a zároveň srovnává podmínky u nás a v USA, které jsou v některých oblastech 

zcela odlišné. Jelikož se v České republice břidlicový plyn netěží a nebude pravděpodobně 

těžen, nebyl proveden ověřovací průzkum. 

4.1 Možnosti těžby v ČR 

Území České republiky bychom mohli rozdělit dle geologického hlediska na dvě 

zcela rozdílné jednotky, které jsou nedílnou součástí větších geologických struktur Evropy. 

Jednokty dělíme na 27:  

 geologické jednotky Českého masívu (viz obr. č. 5) - Barrandien, Hornoslezská 

pánev, Kontinentální svrchnoprvohorní pánve, Platformní jednotky Českého 

masívu 10,  

 

Obr. č. 5 Český masív (zvýrazněno)
 
27 

 - upraveno
 

 

  



   

 

 geologické jednotky Západních Karpat (viz obr. č. 6) - Karpatská předhlubeň, 

Vídeňská pánev 10.  

 

Obr. č. 6 Západní Karpaty na území ČR (zvýrazněno) 28 
 -upraveno

 

 

V obou těchto jednotkách se nachází potenciální ložiska plynodajných břidlic, 

která uvádím v následujícím přehledu stejně tak i jejich základní charakteristiky 

a nadějnost jednotek 10. V České republice se břidlicový plyn prozatím netěží a ještě 

několik let těžit nebude. Vycházím z odborné studie České geologické 

služby - „Nekonvenční zemní plyn z břidlic (NZPB) – Potenciální zásoby a technologie 

jeho těžby“, kde jsou popsány hlavní potenciální ložiska břidlicového plynu v České 

republice 10. Podle studie jsou pro nadějnost voleny tyto kategorie – nízký, dobrý, 

výborný. Pro faktory jsou voleny termíny – omezující a vyhovující. Ve své práci použiji 

stejná hodnocení. 

 

Ordovik, silur, devon pražské pánve 

V pražské pánvi jsou plynodajné břidlice umístěny ve spodním paleozoiku 

Českého masívu zejména v siluru a spodním devonu. Vlastnosti pražské pánve 

s příslušným hodnocením jsou zobrazeny v tabulce č. 3. 



   

 

Tabulka č. 3 Parametry pražské pánve 

Parametr Hodnota Hodnocení 

Organický uhlík TOC % 1 – 1,35 % nízký - dobrý 

Tepelná zralost % 0,88 - 2,8 % výborná 

Tektonika deformace, zlomy omezující 

Rizika komplikovaná porušenost vrstev 

 

Prozkoumanost ložiska je velmi nízká. Byly provedeny pouze dva klíčové vrty 

s řadou menších vrtů. Pro stanovení parametrů nemáme dostatek analytických dat. 

 

Spodní karbon Českého masívu (kulm) 

Ve spodním karbonu Českého masivu se nacházejí dva kulmy, ve kterých zle 

předpokládat výskyt břidličného plynu. Jsou to: 

 kulm Drahanské vrchoviny 

 kulm pod karpatskou předhlubní a Západními Karpaty 

Vlastnosti oblastí s příslušným hodnocením jsou zobrazeny v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4 Vlastnosti Drahanské vrchoviny a karpatské předhlubně 

Parametr Hodnota Hodnocení 

Organický uhlík TOC % 1-1,35 % nízký - dobrý 

Tepelná zralost %   

Drahanská vrchovina 0,62 – 4,4 % výborná 

karpatská předhlubeň 0,62 – 1,2% nízká 

Tektonika   

Drahanská vrchovina deformace, zlomy omezující 

Hloubka m 0 – 5000 m  



   

 

Mocnost m 20 – 1000 m pozn. směrem na SZ roste 

do několika tisíc metrů 

 

V dané oblasti bylo provedeno velké množství vrtů a oblast je tudíž velmi dobře 

prozkoumána. Nacházejí se zde ložiska ropy a plynu. Nebylo však provedeno hodnocení 

plynodajnosti břidlic. 

Oblast Drahanské vrchoviny se vykazuje výbornou tepelnou zralostí, ale je velmi 

tektonicky porušena, což mohlo způsobit, že již byla odplyněna v dávné geologické 

minulosti. Kulm v karpatské předhlubni je s velkou pravděpodobností plynodajný, ale je 

limitován hloubkami přes 2 – 5 km. Existuje zde riziko úniku plynu a těžebních kapalin do 

existujících nebo starých důlních děl. 

 

Permokarbon Českého masívu 

V této oblasti lze očekávat výskyt plynu ve vnitrosudetské pávni, která zaujímá 

část Čech, Dolního Slezska a Kladska. Pánev byla postupně vyplněna kontinentálními 

uloženinami a vulkanity. Na jihu jsou sedimenty překryty křídovými horninami. Komplex 

těchto hornin dosahuje místy značné mocnosti až několik kilometrů 29. Vlastnosti 

vnitrosudetské pánve s příslušným hodnocením jsou zobrazeny v tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5 Vlastnosti vnitrosudetské pánve 

Parametr Hodnota Hodnocení 

Organický uhlík TOC % 2 - 10 % dobrý - výborný 

Tepelná zralost % 0,6 – 0,8 % nízká 

Tektonika nízká deformace vyhovující 

Hloubka m 0 – 1300 m pozn. vnitrosudetská pánev – 3500 m 

Mocnost m 30 m (5-60m)  



   

 

Prozkoumanost oblasti je velmi vysoká pouze v okrajových částech. V hlubších 

částech s vyšší tepelnou zralostí není oblast prozkoumána dostatečně. Hlavním rizikem při 

těžbě by mohlo být ohrožení hlavních zdrojů pitné vody v křídových souvrstvích. 

 

Permokarbon boskovické brázdy 

V této oblasti lze očekávat výskyt plynu v poorlické a boskovické pánvi, která 

tvoří významné SJ zlomové pásmo mezi Moravským Krumlovem a Jevíčkem 10. 

Vlastnosti boskovické brázdy s příslušným hodnocením jsou zobrazeny v tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6 Vlastnosti boskovické brázdy 

Parametr Hodnota Hodnocení 

Organický uhlík TOC % 1,5 - 5 % dobrý - výborný 

Tepelná zralost % 1,3 – 3,2 % výborný 

Tektonika slabá deformace vyhovující 

Hloubka m 500 – 3000 m  

Mocnost m 300 m výborná 

 

Předpokládaný výskyt plynu lze odvodit od přítomnosti šedočerných prachovců 

a jílovců v podloží a nadloží netěžených slojí. Zásadním problémem těžby v této oblasti je 

blízkost zatopených černouhelných dolů a také přítomnost starých důlních děl. 

 

Svrchně jurské mikulovské slínovce 

V souvrství jury se nachází nejvýznamnější horniny vhodné pro nahromadění 

přírodních uhlovodíků – pískovce a slepence. Slínovce byly narušeny tektonikou, 

což vytvořilo vhodné podmínky pro vznik ložiskových pastí 30. Vlastnosti zkoumané 

oblasti s příslušným hodnocením jsou zobrazeny v tabulce č. 7. 

 



   

 

Tabulka č. 7 Vlastnosti oblasti mikulovských slínovců 

Parametr Hodnota Hodnocení 

Organický uhlík TOC % 1,5 – 2,4 % nízký - dobrý 

Tepelná zralost % 0,8 – 1,3 % nízká - dobrá 

Tektonika slabá deformace vyhovující 

Hloubka m 2000 – 4800 m pozn. 8000m ? 

Mocnost m 400 – 2000 m  

 

Oblast je velmi dobře prozkoumána hlavními strukturními vrty hlubokých 

2000 – 5000 m. Chybí však moderní analýzy plynodajnosti ložiska. Přítomnost plynu se dá 

předpokládat díky vysokému obsahu zdrojových hornin v celé oblasti. Na daném území již 

probíhá konvenční těžba uhlovodíků (plyn, ropa) prováděná společností RWE a MND a.s. 

 

Autochtonní paleogén JV svahů Českého masívu 

Daná oblast je velmi době prozkoumána pomocí strukturních vrtů v hloubkách 

2000 – 5000 m. Existuje však jen omezený počet údajů o tepelné zralosti, která je podle 

stávajících průzkumů velmi nízká. Hlavním předpokladem pro výskyt plynu je přítomnost 

hořlavého plynu v nepropustných vrstvách. Podrobný přehled vlastností paleogénu JV 

svahů Českého masívu s příslušným hodnocením jsou zobrazeny v tabulce č. 8. 

 

Tabulka č. 8 Vlastnosti paleogénu JV svahů Českého masívu 

Parametr Hodnota Hodnocení 

Organický uhlík TOC % 1,2 – 8 % dobrý - výborný 

Tepelná zralost % 0,40 – 0,85 % nízká  

Tektonika slabá deformace vyhovující 

Hloubka m 1500 – 4200 m pozn. 6000m ? 

Mocnost m 50 – 1800 m  



   

 

Menilitové vrstvy vnějšího flyšového pásma Karpat 

Flyšové pásmo je součástí vnějších západních Karpat. Menilitové vrstvy jsou 

tvořeny pelagickou (širokomořskou 32) sedimentací jílovitých hornin 33.
 
Podrobné 

vlastnosti menilitového souvrství jsou zobrazeny v tabulce č. 9. 

 

Tabulka č. 9 Vlastnosti vnějšího flyšového pásma Karpat 

Parametr Hodnota Hodnocení 

Organický uhlík TOC % 2 - 6 % dobrý - výborný 

Tepelná zralost % 0,4 – 2,1 % nízká - dobrá  

Tektonika příkrovy, šupiny omezující 

Hloubka m 500 – 8000 m  

Mocnost m 20 – 100 m  

 

Daná oblast je v celku dobře prozkoumána, ale chybí vyhodnocení tepelné zralosti 

v dílčích šupinách. Riziko představuje povaha terénu, kde se často vyskytují sesuvná 

území. Chybí zde komunikační sítě pro přesun těžké těžební techniky. 

  



   

 

4.2 Problémy těžby v ČR 

Z předchozí podkapitoly 3. 1. je jasné, že se na území České republiky nacházejí 

potencionální ložiska břidlicového plynu.  

Většina z nich je však málo prozkoumána (pražská pánev) anebo prozkoumány 

jsou, ale není provedeno hodnocení plynodajnosti břidlic (drahanská pánev) nebo 

vyhodnocení tepelné zralosti (mikulovské slínovce, melinitové vrstvy). Problémem těžby 

v České republice je také přítomnost starých důlních děl a zatopených černouhelných dolů 

(boskovická brázda), které by těžba z břidlic mohla ohrozit. Problémem také může být 

blízká přítomnost zdrojů pitné vody (vnitrosudetská pánev). V melinitových vrstvách je 

také problém s povahou terénu, který má sesuvné tendence a bude zde daleko obtížnější 

vybudovat komunikační sítě. Většina pánví je také tektonicky porušena a u některých 

existuje podezření, že díky geologickým aktivitám již mohly být v minulosti odplyněny 

(drahanská vrchovina).  

 

Hustota osídlení  

Problémem pro výzkumné práce u nás i v EU je omezení způsobené nevhodností 

terénu a hustotou zalidnění. Ta v Evropě dosahuje 113 obyvatel na km
2
, což značně 

znemožňuje přístup k lokalitám s možným výskytem plynového ložiska. Zatím co v USA 

je hustota zalidnění daleko menší (29 obyvatel na km
2
) a většina plynových a ropných polí 

se nachází v neosídlených oblastech 22. 
 

 

Nutné vyvinout a přizpůsobit technologie  

Klíčovým problémem těžby je zvládnutí horizontálního vrtání, které se u nás 

používá pouze na konvenčních ložiscích ropy a plynu. Práce tohoto charakteru u nás 

(ale i v Evropě) provádějí objednané zahraniční firmy, jelikož nemáme zkušenosti se 

štěpením v takovýchto hloubkách a v takovém rozsahu. To vyžaduje opětovné objednávání 

těchto prací u zahraničních firem, což se negativně projevuje na zvyšujících se nákladech 

na přesun vrtných souprav a technologií pro štěpení 10.  

 

  



   

 

Hloubka ložisek  

V USA se ložiska břidlicového plynu nachází již kilometr pod povrchem. 

V Evropě je plyn uložen daleko hlouběji, obvykle 2,5 až 4 km pod zemí, což prodražuje 

a komplikuje samotnou těžbu 22.  

 

Práva k pozemkům 

Další komplikaci při těžbě břidlicového plynu představují vlastnická práva 

k pozemkům. Ve spojených státech vlastníci pozemků zpravidla vlastní ropu i plyn 

pod zemí svého majetku. V České republice je však legislativa úplně odlišná 

a problematika dobývání je zahrnuta v horním zákoně 44/1988.  

 

Vymezení pojmů horního zákona: 

Nerost – je tuhá, kapalná a plynná součást zemské kůry. 

 Vyhrazené nerosty: vyhrazenými nerosty jsou všechny druhy uhlí, ropy 

a hořlavého zemního plynu (atd.). Vyhrazené nerosty tvoří ložiska vyhrazená a tato 

ložiska jsou ve vlastnictví státu. 

 

 Nevyhrazené nerosty: ostatní nerosty jsou nevyhrazené a ložiska těchto nerostů 

jsou součástí pozemku a náleží tedy jejímu vlastníkovi. 

 

Jelikož břidličný plyn patří k ložiskům vyhrazeným, veškerá jeho ložiska náleží 

státu a tudíž neumožnuje obyvatelům začít s těžbou na vlastním pozemku jako je tomu 

v jiných státech. O povolení k těžbě je potřeba zažádat a projít složitým schvalovacím 

procesem. 

Přehled jednotlivých problémů těžby v České republice jsou heslovitě uvedeny 

v tabulce č. 10., kde je také uvedeno srovnání situace v ČR a USA. 

  



   

 

Tabulka č. 10 Problémy těžby v ČR 22
 -upraveno

 

Břidlicový plyn USA Břidlicový plyn ČR (EU) 

Vysoká domácí produkce Omezená domácí produkce 

Rozvinutá plynovodní síť mezi státy Nedostačující plynovodní síť 

Velké množství integrovaných energetických 

společností 

Malé množství integrovaných energetických 

společností 

Dostupná technologie a zařízení pro provádění 

vrtů 

Nutné vyvinout a přizpůsobit technologie 

Menší hustota osídlení Velká hustota osídlení 

Zásoby v nižší hloubce Zásoby ve větší hloubce 

Vlastnická práva, vlastníci pozemků Práva k pozemkům ve vlastnictví státu 

Rozsáhlé naleziště Veřejné mínění 

 Nedostatek servisních firem, zařízení 

 Vysoké vstupní náklady 

 Vyšší produkční náklady 

 Nedostatek vodních zdrojů 

 

  



   

 

5 EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI TĚŽBY 

Efektivnost těžby je ovlivněna působením dvou skupin vlivů – přírodních 

podmínek a ekonomických podmínek. Přírodní podmínky určují technologii těžby, která 

bude na daném ložisku probíhat. Volba správné technologie umožňuje zvýšení efektivnosti 

těžby a tím i vyšší výnos.  

Těžba je ovlivňována hlavně ekonomickými podmínkami, které se odvíjí od 

nákladů spojených s těžbou a cenou suroviny. Bude zřejmě existovat celá řada ložisek, 

jejichž těžba se při porovnání výnosů a nákladů nebude vyplácet. 

5.1 Klasifikace zásob 23
 

Základní činitel, který ovlivňuje efektivitu těžby, je správný odhad velikosti 

vytěžitelných a geologicky prokazatelných zásob. Je složité určit, které z prokázaných 

rezerv jsou vhodné pro komerční využití. Pro určení správného odhadu je potřeba vytvořit 

hustou síť průzkumných vrtů na rozlehlých plochách, což ovšem reprezentuje značné 

navýšení náklad 

Kvůli používání různé terminologie, která odráží míru vytěžitelnosti zásob 

v jednotlivých regionech či státech, docházelo k rozdílům při uvádění výpočtu množství 

zásob. Nejčastější používanou klasifikací zásob břidlicového plynu je klasifikace, která 

zásoby rozděluje do čtyř následujících skupin. Většinou se používají údaje o technicky 

získatelných zásobách - technically recoverable resources (TTR). 

 Original gas in place (OGIP) – označující celkový objem plynu, který se 

může nacházet v daném regionu, 

 ultimately recoverable resource (URR) – označující objem plynu, který 

může být vytěžen za celou dobu životnosti ložiska bez ohledu na nové 

technologie a ekonomickou výhodu, 

 technically recoverable resources (TTR) – označující objem plynu, 

který může být vytěžen při použití stávajících technologií, 

 economically recoverable resources (ERR) – označující objem plynu, 

který by mohl být vytěžen při použití existujících technologií a je 

ekonomicky výhodný při současných nákladech na produkci a cenách. 



   

 

Odhad prognózních zdrojů 10 

Pro správný odhad potenciálních zásob je důležité určit následující parametry: 

a) stanovení geologických a ložiskových vlastností plynodajných pánví 

(termální vývoj, tektonika, struktura, mocnosti), 

b) výpočet plochy hlavních vrstev, 

c) stanovení perspektivních oblastí pro každý útvar, 

d) stanovení rizikového faktoru GIP (Gas In-Place) – volného plynu in situ 

(mocnost, teplota, tlak), absorbovaného plynu in situ, stanovení faktoru 

pravděpodobnosti úspěchu, faktor úspěšnosti/rizika perspektivné oblasti, 

e) stanovení technicky vytěžitelných zásob. 

 

Výpočet: 

Z nedostatku jiných zdrojů jsem převzala metodu výpočtu z odborné studie České 

geologické služby - „Nekonvenční zemní plyn z břidlic (NZPB) – Potenciální zásoby 

a technologie jeho těžby“. Tato metodika a použité jednotky odpovídají technické praxi 

v USA. Pro těžbu v Evropě (příp. ČR) bude nutno tuto metodiku poupravit. 

 

1. Výpočet koncentrace plynu in situ (Gas In-Place Concentration) 

Uvádí se v BCF (billion cubic feet – mld. kubických stop) na čtvereční míli (mi
2
). 

Plyn in situ se počítá jako součet volného plynu (v pórech a puklinách) 

a adsorbovaného plynu, který je vázán na organické částice horniny. 

 

Výpočet volného plynu: 

    
             (    )

  
 

 

            
 

 
 

 



   

 

kde, 

A plocha formace v akrech 1mi
2 
= 640 akrů, 1 akr = 43 560 stop

2
, 

h čistá mocnost útvaru s minimálním obsahem organického materiálu 

feet – stopy,1 foot = 0,304804 m, 

φ pórozita %, 

Sw část pórů vyplněná vodou bezrozměrné číslo, 

P tlak v psi  Pound per Square Inch – libra na čtvereční palec- psi/ft, 

T teplota v Rankinových stupních °Ra 0° Ra =  0° K, 

Bg objemový faktor plynu bezrozměrné číslo, 

z faktor kompresní odchylky plynu od jeho ideální stlačitelnosti bezrozměrné číslo. 

 

Výpočet adsorbovaného plynu Gc:  

Vychází z Langmuirovy rovnice, která popisuje rovnováhu při adsorpci molekul na povrch 

tuhého adsorbentu. Vyjadřuje závislost mezi množstvím adsorbované látky a jejím 

parciálním tlaku: 

   
(    )

(    )
 

kde, 

VL objem určený z celkového obsahu organických látek v břidlici, 

PL tlak určený z celkového obsahu organických látek v břidlici – ochota plynu se 

z břidlice uvolnit při poklesu tlaku, 

P původní tlak v ložisku. 

 

2. Výpočet rizikového plynu in situ (Risked Gas In-Place - RGP)  



   

 

Uvádí se v TCF (bilionech ft
3 

= 27 mrd m
3
) pro každou formaci. Množství rizikového 

plynu in situ získáme sečtením GIP a Gc. Výsledný součet se vynásobí násobkem dvou 

činitelů: 

    (      ) (         ) 

 

Pravděpodobnost úspěšnosti pole (Play Success Probability Factor -PSPF), 

která vyjadřuje pravděpodobnost, že některá část z břidlic poskytne plyn v těžitelném 

množství. 

Pravděpodobnost úspěchu prognózní oblasti (Prospective Area Success (Risk) 

Factor - PASF) vyjadřující zastoupení oblastí s nepříznivými podmínkami pro výskyt 

plynu. Hlavními příčinami vzniku těchto oblastí mohou být přesmyky, nízký obsah 

organických látek nebo hluboké zlomy. 

 

3. Stanovení vytěžitelného rizikového plynu (Risked Recoverable Gas - RRG) 

Určeného v TFC (bilionech ft
3
). Množství vytěžitelného rizikového plynu získáme 

vynásobením rizikového plynu odhadovanou vytěžitelností zdroje. 

 

           

 

Odhadovaná vytěžitelnost zdroje (Gas Recovery - GR) – stanovuje se podle 

toho, zda formace má nízký obsah jílu. Dalším rozhodujícím faktorem je nízká nebo 

středně komplikovaná geologická stavba a příznivé ložiskové vlastnosti jako je přetlak ve 

formaci a vysoký obsah plynu v pórech. Podle splnění výše uvedených faktorů volíme 

velikost vytěžitelnosti: 

o vytěžitelnost 30 % - volíme v případě, že uvedené veličiny dosahují 

průměrných hodnot,  

o vytěžitelnost 25 % - volíme v případě středního až vysokého obsahu jílu 

a také při střední až vysoké složitosti geologické stavby, 

o vytěžitelnost 20 % - ložisko dosahuje pouze podprůměrných hodnot. 

 



   

 

Pokud formace obsahují velké množství jílu nebo jejich geologická stavba je 

velmi složitá, jsou zařazeny mezi neperspektivní a jsou vyloučeny z odhadu množství. 

5.2 Stanovení ceny plynu 

Cena zemního plynu je v České republice závislá na několika faktorech. Prvním 

důležitým faktorem je vývoj konkurenčních komodit (topné oleje, uhlí) na světových 

trzích. Druhým neméně důležitým faktorem je vývoj měnových párů USD/CZK 

a EUR/USD 25.  

Česká republika nakupuje zemní plyn pro svoji potřebu na základě dlouhodobých 

kontraktů (tzv. long-term contracts). Cena zemního plynu vypočítána pomocí cenové 

formule. Např 26:   

 

                       (          )                   (          ) 

 

kde, 

cena plynu Pm v měsíci m 

o funkce výchozí ceny plynu Po a cen konkurenčních paliv ve srovnání s referenčním 

měsícem; např. lehký topný olej (LFO – Light Fuel Oil) a těžký topný olej (HFO – 

Heavy Fuel Oil), 

0,60 a 0,40 podíly segmentů na trhu s konkurujícími palivy bezrozměrné číslo 

o lehký topný olej/těžký topný olej, 

o tyto podíly se budou lišit od podílů těchto paliv na celkové spotřebě energie 

0,80 a 0,90  

o riziko a výnos vývoje cen mezi prodávajícím a kupujícím 

0,0078 a 0,0076 technické ekvivalentní faktory k převodu jednotek cen pohonných 

hmot do jednotek cen plynu 

o např: plyn v kWh, topný olej v t  jednotka: Euro cts/ kWh /Euro /t 

  



   

 

Konkurenční paliva 

LFO  cena lehkého topného oleje 

LFOo  cena lehkého topného oleje pro začínající měsíc 0 

LFOm  cena lehkého topného oleje pro měsíc m 

HFO  cena těžkého topného oleje 

HFOo  cena těžkého oleje pro začínající měsíc 0 

HFOm  cena těžkého topného oleje za měsíc m 

5.3 Náklady spojené s těžbou břidlicového plynu 23 

Náklady na těžbu břidlicového plynu se odhadují na 80 – 320 USD za 1000 m
3
. 

Nelze jednoznačně určit jejich výši, jelikož se budou odlišovat regionálně.  Na základě 

výsledků  projektu  v Barnett Shale v USA se ukázalo, že minimální náklady na těžbu 

mohou dosahovat 90 USD za 1000m
3
. Těžba v USA je rentabilní, pokud se výše nákladů 

bude pohybovat v rozmezí 140 – 210 USD za 1000 m
3
.   

Vrty 

Životnost horizontálního vrtu je daleko nižší než při těžbě konvenčních ložisek. 

Produktivita vrtu prudce klesá. Náklady vrtů se dají snížit tak, že se vrtá z jednoho 

horizontálního vrtu více vrtů horizontálních. K prodražení vrtu přispívá i samotná hloubka 

ložiska. Podle odhadů expertů se náklady na vrt pohybují v rozsahu 2,5 – 16 mil USD. 

Náklady jednotlivých ložisek zobrazuje graf č. 10. 

 

Graf č. 10 Celkové náklady na konstrukci vrtu 23 



   

 

Odhad celkových nákladů je velmi komplikovaný. Podle expertů budou náklady 

na těžbu v Evropě dosahovat dvojnásobku než USA. Ke zvýšení nákladů přispěje i malá 

zkušenost s vrtáním v takovýchto hloubkách, kdy bude potřeba pronajmout firmy 

zahraniční.  

Dalším důležitým faktorem určující výši nákladů je doprava vytěženého plynu 

k zákazníkovi. Vzdálenost plynovodu od vrtu je rozhodující. Následující tabulka č. 11 

zobrazuje základní faktory ovlivňující výši nákladů při těžbě břidlicového plynu. 

 

Tabulka č. 11 Faktory ovlivňující výši nákladů při těžbě břidlicového plynu 

Faktory ovlivňující výši nákladů  

Hloubka vrtu Čím hlouběji vrtáme, tím rostou těžební 

náklady.  

Vzdálenost plynovodu od vrtu Zvyšuje náklady na dopravu. 

Výstavba plynovodů Velmi finančně náročná. 

Licenční poplatky Koupě licencí. 

Úhrady z vydobytých prostorů Úhrady stanovené legislativně. 

Zprostředkování zahraničních služeb Evropa nemá zkušenosti s těžbou v takových 

hloubkách, proto je nutné využít služeb 

zahraničních firem. 

Geologická stavba ložiska Omezující faktory pro těžbu 

Nedostatečný geologický průzkum Stanovení podrobnější stavby ložiska. 

 

Z nejasností o celkových nákladech a ekonomické efektivitě nekonvenční těžby 

zemního plynu je vyvozen závěr, že těžba břidlicového plynu přichází v úvahu pouze 

tehdy, pokud náklady na ni nepřevýší cenu na výrobu zkapalněného zemního plynu. 

  



   

 

ZÁVĚR 

Moje diplomová práce se zabývá těžbou břidlicového plynu ve Světě a aplikací 

získaných poznatků na poměry v České republice. Zjistila jsem, že toto téma je rozsáhlé 

a velice aktuální. Abych mohla svou práci zpracovat, musela jsem použít mnoho 

zahraničních zdrojů, protože relevantních zdrojů v českém jazyce je málo.   

Jak jsem již ve své práci zmínila těžba břidlicového plynu je velice problémovým 

tématem a má mnoho svých odpůrců i příznivců. Je potvrzeno, že těžba břidlicového plynu 

s sebou přináší ekologická rizika, která spolu s nedostatečnou informovaností společnosti 

zabraňují rozšíření těžby do Evropy. Společnost se děsí možných dopadů, které by těžba 

mohla způsobit. Mezi ně patří především obava ze znečištění podzemních vod, složení 

štěpících kapalin, zvýšený hluk, dopady na lidské zdraví apod. 

V České republice se prozatím břidlicový plyn netěží a pravděpodobně v nejbližší 

době ani těžit nebude. Na českém území nebyl proveden podrobnější geologický průzkum, 

který by zkoumal vhodnost ložisek pro těžbu plynu. Problémy mohou nastat také 

v technologii těžby převzaté z USA, jelikož nepočítá se zvláštnostmi vyskytující se na 

našem území. 

Jak jsem již ve své práci zmínila jedinými zeměmi, na jejichž území probíhá těžba 

břidlicového plynu je Čína a Severní Amerika, která vytěženým plynem nepokryje ani 

svou spotřebu a plyn se zde stejně musí dovážet. Právě proto spekulace o dovozu 

břidličného plynu s USA do Evropy jsou velmi nepravděpodobné. 

Veřejnost mluví o břidlicovém plynu jako o Energetické revoluci. Zda tomu tak 

bude, nelze s jistotou říct. V současnosti těžba břidlicového plynu (29,027. 10
9
 m

3
) 

představuje 8,7 % z celkové těžby zemního plynu (3363,9. 10
9
 m

3
 v roce 2012), což je 

velmi málo.  

I když sebou břidlicový plyn přináší určité problémy, pořád je to potenciální 

domácí zdroj energie, který by mohl být v budoucnosti pro stát velmi významným 

a potřebným. Právě proto, by měla být domácí ložiska podrobně prozkoumána, ať víme, 

co můžeme získat. 
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Příloha č. 4. Podrobný přehled produkce zemního plynu v jednotlivých státech za rok 

2012 38 

Zemní plyn - produkce  
 

  Billion cubic metres 2012 

  US 681,4 

Canada 156,5 

Mexico 58,5 

Total North America 896,4 

  Argentina 37,7 

Bolivia 18,7 

Brazil 17,4 

Colombia 12,0 

Peru 12,9 

Trinidad & Tobago 42,2 

Venezuela 32,8 

Other S. & Cent. America 3,6 

Total S. & Cent. America 177,3 

  Azerbaijan 15,6 

Denmark 6,4 

Germany 9,0 

Italy 7,8 

Kazakhstan 19,7 

Netherlands 63,9 

Norway 114,9 

Poland 4,2 

Romania 10,9 

Russian Federation 592,3 

Turkmenistan 64,4 

Ukraine 18,6 

United Kingdom 41,0 

Uzbekistan 56,9 

Other Europe & Eurasia 9,8 

Total Europe & Eurasia 1035,4 

  Bahrain 14,2 

Iran 160,5 

Iraq 0,8 

Kuwait 14,5 

Oman 29,0 

Qatar 157,0 

Saudi Arabia 102,8 

Syria 7,6 

United Arab Emirates 51,7 

Yemen 7,6 

Other Middle East 2,7 

Total Middle East 548,4 

  Algeria 81,5 

Egypt 60,9 

Libya 12,2 

Nigeria 43,2 

Other Africa 18,4 

Total Africa 216,2 



   

 

  Australia 49,0 

Bangladesh 21,8 

Brunei 12,6 

China 107,2 

India 40,2 

Indonesia 71,1 

Malaysia 65,2 

Myanmar 12,7 

Pakistan 41,5 

Thailand 41,4 

Vietnam 9,4 

Other Asia Pacific 18,1 

Total Asia Pacific 490,2 

  Total World 3363,9 

of which: OECD 1211,5 

                 Non-OECD 2152,5 

                 European Union # 149,6 

                 Former Soviet Union 767,7 

 


