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Anotace 

V předložené diplomové práci je zpracován návrh na rozšíření kapacity podzemního 

zásobníku Třanovice v dobývacím prostoru Žukov. V první části jsou vyhodnoceny 

geografické, geologické a hydrogeologické poměry ložiska. Následně jsou 

charakterizovány typy podzemních zásobníků a popsán současný stav na podzemním 

zásobníku Třanovice. V další části je samotný návrh na rozšíření kapacity podzemního 

zásobníku Třanovice, včetně návrhu souvisejících stavebních, technologických objektů a 

popsán postup výstavby. Na závěr práce je zařazeno technicko – ekonomické zhodnocení 

navrhovaného řešení s vyčíslením investičních nákladů. 

Klíčová slova: podzemní zásobník plynu, provozní sonda, zemní plyn, stavební objekt, 

technologické zařízení 

 

Annotation 

In this thesis is elaborated a proposal to expand the capacity of underground gas 

storage Třanovice mining area Žukov. The first part analyzes the geographical, geological 

and hydrogeological conditions of the bearing. Then the various types of underground gas 

storage tanks are characterized and the current state of underground storage Třanovice is 

described. The next part contains a proposal of expanding the capacity of the underground 

storage Třanovice, including the proposal of nebo for related construction, technological 

objects and describes the process of construction. At the conclusion of the thesis is 

classified technical - economic evaluation of the proposed solution quantifying the 

investment costs. 

Keywords: underground gas storage, operating probe, natural gas, buildings, 

technological equipment 
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Úvod 

Ve výhledových plánech podzemního uskladňování plynu v České republice je 

zahrnuto zvyšování technických parametrů stávajících zásobníků, trvalé obnovování 

stávajících základních prostředků a výstavba nových uskladňovacích kapacit. Jedná se o 

činnost, týkající se zabezpečení obyvatelstva a podnikatelské sféry plynem. 

Podzemní zásobníky vykrývají sezónní špičky spotřeby plynu ve vztahu 

k pravidelným dodávkám plynu ze zahraničí. Návrh je v souladu s koncepcí rozvoje 

podzemních zásobníků plynu společnosti RWE. Podzemní zásobník plynu je zřizován a 

provozován dle zákona č. 458/2000 Sb. [9] ve veřejném zájmu.  

Komplex podzemního zásobníku Třanovice se skládá z podzemní části, která 

představuje vlastní skladovací prostor zemního plynu, k němuž přísluší těžebně-vtláčecí 

sondy, a z nadzemní části představované nadzemními technologickými a obslužnými 

zařízeními zabezpečujícími potřebnou úpravu a měření plynu, řízení procesu jeho vtláčení, 

uskladnění, těžby a předávky, provoz a údržbu. Podzemní zásobník Třanovice se skládá ze 

čtyř základních celků a to, Starého pole, Nového pole, Západního pole a Čočky. 

Za účelem zvýšení stávající kapacity zásobníku je potřeba provést některé úpravy jak 

v technologické, tak ve stavební části zásobníku. Jedná se zejména vybudování nových 

sond a napojení nových sond do centrálního areálu.  

Cíl diplomové práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh na rozšíření kapacity podzemního 

zásobníku plynu Třanovice. Rozšíření navrhuji vybudováním dvou nových provozních 

sond s označením TS-37 a TS-38 v Západním poli, kde se budu mimo-jiné zajímat o 

připojení sond do centrálního areálu pomocí nových plynovodů, souvisejících 

technologických zařízení a stavebních objektů, dále o vyčíslení nákladů a ekonomickém 

zhodnocení návrhu. Okrajově se budu zabývat popisem podzemního zásobníku Třanovice 

včetně geografických, geologických a hydrogeologickým poměrům v dané lokalitě. 
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1 Geografické, geologické a hydrogeologické poměry 

1.1 Geografické poměry 

Umístění návrhu je dáno stávajícím stavem PZP Třanovice. Centrální areál PZP je 

umístěn severním směrem od obce Třanovice. 

Zájmové území náleží z orografického hlediska k podbeskydským pahorkatinám, 

v podrobném členění se jedná o Těšínskou pahorkatinu. Území je charakteristické erozně 

denudačním reliéfem, vzniklým na poměrně snadno zvětrávajících flyšových horninách. 

Oblast dotčená záměrem je převážně zemědělsky využívaná s nevelkými územními 

celky lesních porostů. Územím probíhají dopravní komunikace včetně rychlostní 

komunikace R48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem. Z hlediska územně 

správního náleží lokalita studie do Moravskoslezského kraje, okresu Frýdek-Místek, k. ú. 

Třanovice a Hradiště pod Babí horou 

Předmětné území leží na rozhraní dvou povodí, a to povodí Stonávky a Sušovského 

potoka, který tvoří severně od obce Třanovice pravobřežný přítok Stonávky.  

 

Obr. č.  1: Mapa území [23] 
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1.2 Geomorfologické poměry  

Geomorfologicky náleží území Alpsko-himalájskému systému, provincie Západní 

Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, celku 

Podbeskydská pahorkatina, podcelku Těšínská pahorkatina a okrsku Hornožukovská 

pahorkatina[2]. 

Z hlediska typologického členění reliéfu [1] se zájmová oblast nachází v oblasti 472, 

která je charakterizována jako oblast členitých pahorkatin, flyšových struktur Západních 

Karpat v oblasti vyšších fluviálních teras. 

Geomorfologicky představuje erozně denudační pahorkatinu flyšového pásma 

Karpat v nadmořské výšce 320-420 m n. m., se spodnopliocénním zarovnáním vrcholů a 

při okrajích s poměrně rozsáhlými plošinami pleistocénních říčních teras[2]. 

1.3 Geologické poměry 

Dle regionálně-geologického členění náleží území vnějšímu flyši karpatské soustavy, 

slezské jednotce v godulském vývoji. 

Mezozoikum – jura, spodní a střední křída 

Nejstarším statigrafickým členem jsou spodní těšínské vrstvy, tvořené hnědošedými, 

černošedými až černými vápnitými jílovci. Jílovce jsou prachovité až písčité, drobné 

slídnaté, nepravidelně lupenitě až lavicovitě odlučné, s ojedinělými světle šedými 

laminami a lávkami silně vápnitých až křemito-vápnitých lupenitých pískovců, písčitých 

vápenců a modravě šedých organodetrických vápenců. Mocnost těchto vložek je většinou 

řádově milimetrová až centimetrová, ojediněle tvoří čočky mocné až 0,4 m [2]. 

Spodní a střední křída je v zájmovém území zastoupena těšínskými vápenci, 

těšínsko-hradišťským souvrstvím a veřovickými vrstvami. 
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Těšínské vápence jsou spojeny přechody s podložními spodními těšínskými 

vrstvami, od nichž se liší převahou světle šedých až bělošedých kalových vápenců, 

střídajících se s 0,5 až 1,0 m mocnými polohami žlutavých a hnědošedých a jílovců a 

tenkými lávkami modrošedých, silně vápnitých pískovců [2]. 

Těšínsko-hradišťské souvrství tvoří flyšovité střídání pískovců a jílovců s výraznou 

převahou jílovců. Jílovce jsou tmavošedé až černošedé, vápnité, břidličnaté, lupenitě 

rozdapadané, v polohách o mocnosti od 2 cm do 7 cm. Pískovce jsou jemnozrnné,vápnité 

až křemito-vápnité, drobně slídnaté, v lávkách 1 – 25 cm mocných. Ojediněle se vyskytují 

i polohy masivního, středně až hrubě zrnitého pískovce o mocnostech až do 10 m [2]. 

Věřovité vrstvy představují komplex černých křemitých jílovců, nevápnitých, 

pevných, místy s tenkými vrstevními proužky pyritu. V blízkosti hranice s podložím 

obsahují tenké, převážně čočkovité lávky křemitých, slabě vápnitých pískovců a velmi 

vzácně i pelosideritu [2]. 

Spodnokřídové vulkanity 

V křídových sedimentech zejména v těšínsko-hradišťském souvrství, jsou poměrně 

časté výskyty velkých ložních těles bazických vulkanitů těšínitové formace (těšínit, pikrit). 

Kvartér 

Kvartérní pokryv území je poměrně pestrý a jsou v něm zastoupeny: 

- Sedimenty kontinentálního zalednění – glacigenní, glacilakustrinní a glacifluviální 

(písky, varvové jíly, šedé souvkové hlíny a štěrky s občasnými bludnými balvany švédké 

žuly, kambrických pískovců, baltských silurských vápenců apod.), náleží převážně 

sálskému, v menší míře i halštrovskému zalednění. Jsou rozšířeny zejména v předpolí 

Beskyd, na dalších místech zájmového území jsou překryty eolickými sedimenty. 

Glacifluviální pod eolickým pokryvem vyplňují ve značných mocnostech subglaciální 

koryta, vytvořená erozí pod ledovcem, která jsou zahloubena do předkvartérního podloží 

[2]. 
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- Sedimenty fluviální (písčité štěrky vyšších terasových akumulací řeky Olše a jejich 

přítoků) jsou zachovány v několika terasových stupních, nejstarší z nich v reliktech 

v servním úpatí Beskyd [2]. 

- Sedimenty soliflukčně deluviální (jílovité a písčitojílové svahové hlíny s úlomky 

podložních hornin) lemují úpatí Beskyd, v menším rozsahu jsou rozšířeny na svazích 

celého území a tvoří převážně úzké pruhy při jejich úpatí. Poměrně často jsou náchylné ke 

vzniku sesuvů, a to buď pro přítomnost jílovitých sedimentů v jejich podloží či pro jílovité 

polohy přímo v těchto sedimentech [2]. 

- Sedimenty eolické (sprašové hlíny vzniklé odvápněním spraší) dosahují největších 

mocností při svazích obrácených k východu (až 10 m). Na plochých předělových hřbetech 

v nížinách je jejich mocnost 3 – 5 m [2]. 

 Sedimenty nivní (holocénní hlinitopísčité náplavy, povodňové hlíny, ojediněle i 

organogenní uloženiny – rašeliny) vyplňují údolní deprese. Místy dosahují mocnosti až 5 

m [2]. 

Antropogenní uloženiny (navážky, násypy apod.) jsou v zájmovém území 

zastoupeny v malém rozsahu, převážně jako tělesa komunikací. 

 

Obr. č.  2: Geologická mapa lokality [24] 
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1.4 Geotechnické poměry 

Z hlediska inženýrsko-geologické rajonizace náleží celé zájmové území rajónu I. 

v oblasti podbeskydských pahorkatin, který je charakteristický základovými půdami na 

návrších, mírných svazích a údolních rovinách. Základová půda tohoto rajónu je tvořena 

předkvarténím podkladem s méně mocných eluviem, terasovými štěrky, sprašovými 

hlínami, souvkovými hlínami a v menší míře i glacilakustrinními písky a štěrky. V rámci 

tohoto rajónu lze vymezit následující podrajóny [2]. 

- Podrajón Ia: staveniště na předkvartérním podkladu krytém slabou vrstvou stabilních 

eluvií a svahových hlín. Mocnost svahových hlín je převážně 1 – 2 m, mocnost 

zvětralinového pláště kolem 1,5 – 2,0 m. 

- Podrajón Ib: zaujímá spolu s podrajónem Ic převážnou část zájmového území a 

představuje staveniště na vyšších fluviálních terasách s pokryvem sprašových hlín. 

Předkvartérní podklad na bázi štěrků je mnohdy v hloubce až 25 m. Pokryv může lokálně 

obsahovat i organogenní stlačitelné sedimenty, např. při silnici z českého Těšína do 

Ostravy, kde bylo zastiženo plošně rozsáhlá poloha rašeliny v hloubce 2,5 m, o mocnosti 

až 3,8 m. 

- Podrajón Ic: představuje staveniště na sprašových hlínách větších mocností (až kolem 10 

m), tvořící ploché hřbety. Sprašové hlíny bývají na rozdíl od předchozího podrajónu vhlčí. 

- Podrajón Id: Staveniště v říčních nivách, jejichž základovou půdou jsou fluviální písčité 

štěrky se slabším pokryvem náplavových (povodňových) hlín. Mělká zvodeň je vázána na 

písčité štěrky a je v hydraulické spojitosti s povrchovým tokem. 
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Tab. č 1: Zatřídění zemin a hornin dle ČSN 73 3050 Zemní práce [17] 

Geneze (původ) Zemina / hornina 
Třída 

rozpojitelnosti 

Glacigenní a fluviální 

sedimenty 

písky tř. 2 

písčité štěrky tř. 3-4 

písčité hlíny tř. 2-3 

Solifunkčně deluviální 

sedimenty 
svahové hlíny s úlomky podloží tř. 3-4 

Eolické sedimenty 
spraše, sprašové hlíny, konzistence tuhá až 

pevná 
tř. 2-3 

Nivní sedimenty 
holocénní náplavy, zvodnělé, konzistence 

měkká až kašovitá 
tř. 4 

Antropogenní uloženiny navážky, násypy, tělesa komunikací tř. 3-5 

Sklaní podloží 

jurské a křídové sedimenty tř. 5 

zvětralinový plášť (eluvia) jurských a 

křídových sedimentů 
tř. 4 

vulkanity těšínitové formace tř. 6 

dtto, navětralé a silně rozpkané tř. 5 

1.5 Hydrogeologické poměry, voda a půda 

Oběh podzemních vod v sedimentech slezské jednotky karpatského flyše je silně 

omezován flyšovým charakterem souvrství, neboť propustnější lavice pískovců se střídají 

s prakticky nepropustnými vrstvami jílovců. Tak se vytvářejí pouze drobné 

hydrogeologické jednotky, které odpovídají jednotlivým pískovcovým lavicím. Příznivější 

podmínky pro oběh podzemní vody jsou v místech zlomů, provázaných hlubším 

rozevřením puklin [2]. 

Hydrogeologicky významnější je mělká zvodeň, vázaná na průlinově propustný 

kvartérní pokryv v území – pleistocénní glacifluviální a fluviální písky a štěrky, dále 

písčitější polohy holocénních náplavů [2]. 

Z hlediska případného ovlivnění návrhu mají význam zejména podzemní vody 

holocenních náplavů, vyplňujících údolní deprese vodotečí. Jejich volná hladina úzce 

koresponduje s povrchovým tokem v závislosti na atmosférických srážkách, při normálním 

stavu má sklon směrem k vodoteči. Při zvýšené hladině v povrchovém toku dochází 

k opačnému sklonu a k vcezu povrchové vody do holocénních sedimentů [2]. 
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Povrchová voda 

Zájmová lokalita leží do regionu povrchových vod III-B-4-d [3], který je 

charakterizován jako oblast středně vodná (q=6 až 10) s nejvodnějším obdobím v březnu, 

malou retenční schopností oblasti, se silně rozkolísaným odtokem a dosti vysokým 

koeficientem odtoku (k=0,31 – 0,45). 

Podzemní voda 

Oblast leží na rozhraní dvou regionů mělkých podzemních vod. Návrh leží v regionu 

II E 5 a v regionu II B 4 [3]. Regiony jsou charakterizovány jako: 

- II E 5: jedná se o oblast se sezónním doplňováním zásob, s nejvyšším průměrným 

měsíčným stavem hladiny podzemní vody a vydatností pramenů v období květen – červen, 

s nejnižším v období září – listopad. Průměrný specifický odtok podzemních vod je 1,51 až 

2,00 l.s-1.km-2. 

- II B 4: jedná se o oblast se sezónním doplňováním zásob, s nejvyšším průměrným 

měsíčným stavem hladiny podzemní vody a vydatností pramenů v období březen – duben, 

s nejnižším v období září – listopad. Průměrný specifický odtok podzemních vod je 1,01 až 

1,50l.s-1.km-2. 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace leží návrh převážně v rajónu č. 321 – Flyšové 

sedimenty v povodí Odry (rozloha: 1 454.13 km2; typ: v paleogénu a křídě Karpatské 

soustavy). 

Návrh nezasahuje do žádného ochranného pásma zdrojů vody ani do Chráněné 

oblasti přirozené akumulaci vod. 

Půda 

Dle pedogenetické mapy náleží návrh do asociace ilimerizovaných půd podzolových 

přírodních zemědělsky zkulturněných, do asociace hnědých lesních půd přírodních a 
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hnědých půd zemědělsky zkulturněných horských oblastí; severovýchodní část v blízkosti 

řeky Olše náleží do asociace nivních hydromorfních půd přírodních a zemědělsky 

zkulturněných [2]. 

1.6 Klimatické faktory 

Návrh se nachází v klimatické oblasti MT 10 [4]. Oblast je charakterizována 

dlouhým, teplým a mírně suchým létem, s krátkým přechodným obdobím, s mírně teplým 

jarem a podzimem, krátkou mírně teplou a suchou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 
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2 Současný stav PZP Třanovice 

2.1 Obecně o podzemních zásobnících 

Česká republika plně podléhá dodávkám zemního plynu z ciziny, patří tak mezi 

státy, které mají zemní plyn ve velice omezené míře (cca 1% roční spotřeby v České 

republice). Dodávky zemního plynu využívá převážně z Ruska cca – 64%, z Norska cca -

13 % a z Evropské unie cca – 23%. V současné době je tedy odstraněna někdejší závislost 

této energetické komodity dodávané z Ruské federace.  

V 60. až 90. letech minulého století byly postaveny podzemní zásobníky plynu 

s celkovou kapacitou převyšující 2,6 tisíc mil. m³ zemního plynu, což přibližně vykrývá 

30% roční spotřebu plynu v ČR. Další provozovatelé podzemních zásobníku plynu v ČR 

jsou Moravské naftové doly (215 mil. m³) a Slovenský plynárenský průmysl (576 mil. m³). 

Roční spotřeba zemního plynu v ČR se v posledních letech (2012-2014) pohybuje okolo 8 

tisíc mil. m³ za rok. 

Hlavní důvody a přednosti skladování zemního plynu v podzemních zásobnících je 

zajištění bezpečnosti zásobování, udržení rezervy v případě omezení či přerušení dodávek 

plynu ze zahraničí, optimalizace provozu a využívání efektivní tranzitní a distribuční 

soustavy a také k vykrytí vyšší spotřeby plynu například v zimním období.  

Hlavním důvodem výstavby a provozování podzemních zásobníků je uskladnění 

plynu v letních měsících a zvýšený odběr v zimních měsících. Česká Republika má 

sjednané kontrakty s dodavateli na přibližně 27 mil. m³ zemního plynu denně, přičemž 

denní spotřeba v letních měsících se dlouhodobě pohybuje okolo 8 mil. m³ a v zimních 

měsících přibližně 60 mil. m³ denně. To znamená, že v letním období probíhá 

uskladňování a v zimním období těžba zemního plynu ze zásobníků [5].           

Svou významnou roli podzemní zásobníky sehrály v roce 2009, kdy byla v  

evropském regionu „plynová krize“ způsobená přerušením toku plynu ze strany Ruska. 

Tato krize trvala více než dva týdny. Nejen že Česká republika využila naplno potenciál 

plynových zásobníků, ale byla díky technologické úpravě armaturních uzlů schopna 
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dodávat zemní plyn přiváděný z Norska i na Slovensko. A to z důvodu, že Slovensko nemá 

na rozdíl od České republiky diverzifikované plynovodní sítě a je plně závislé na 

dodávkách z Ruska. To svědčí o velké kompetentnosti a schopnosti pracovníků, kteří se na 

tomto  historicky ojedinělém projektu podíleli [5].  

 Obr. č.  3: Podzemní zásobníky plynu RWE Gas Storage, s.r.o. [24] 

2.2 Druhy podzemních zásobníků 

 Vytěžená ložiska plynu či ropy 

Výhodou těchto zásobníků je velký pracovní objem, mají střední těžební výkon. 

Nevýhodou je nutnost investice do plynové podušky [5].  

Plynová poduška je minimální množství plynu potřebného k tomu, aby byl 

udržován ložiskový tlak pro požadovaný výkon těžby. Množství plynové podušky je 

přibližně 50% uskladňovací kapacity zásobníku [5].  

RWE provozuje čtyři plynové zásobníky tohoto typu. Jsou to: Dolní Dunajovice, 

Tvrdonice, Štramberk, Třanovice. 
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 Aquifery 

Aquifery jsou porézní horninové formace, které plní roli přirozených vodních 

rezervoárů. Výhodou je velký pracovní objem, nevýhody jsou v omezeném těžebním 

výkonu a tok plynu je omezen geologickou strukturou [5]. 

RWE provozuje jeden zásobník u obce Lobodice. 

  Kaverny 

Jsou to uměle vytvořené prostory v podzemních solných formacích, případně 

vytěžené uhelné či rudné doly [5]. 

Hlavními přednosti jsou ve vysokém těžebním výkonu a ve snadném řízení toku 

plynu, nevýhodou je omezený pracovní objem. V České republice se nachází jeden 

zásobník kavernového typu u obce Háje. 

Obr. č.  4: Schematické znázornění podzemního zásobníku plynu [24] 

2.3 Popis provozu podzemního zásobníku Třanovice 

Podzemní zásobník plynu Třanovice je zásobník vybudovaný ve vytěženém ložisku 

zemního plynu na nalezišti Žukov v blízkosti Českého Těšína. Naleziště Žukov bylo 

těženo od roku 1940 do roku 1980. 
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Údaje o území a limitech využití, na kterých se umisťuje návrh na rozšíření: 

- chráněné ložiskové území černého uhlí Čs. časti hornoslezské pánve č. 14400000, 

zemního plynu Hradiště, č. 40016000        

- chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry Hradiště, podzemní zásobník 

plynu, č. 400160000          

- výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu Žukovský hřbet, č. 307240000, zemního 

plynu Žukov (Třanovice)-PZP, č. 308397201       

- dobývací prostor zemního plynu a černého uhlí Žukov, č. 40024 

V současnosti jsou na systém podzemního uskladňování plynu napojeny čtyři 

ložiskové celky, označované jako Západní pole, Nové pole, Staré pole a Čočka. Výstavba 

PZP na tomto nalezišti byla zahájena v zimě roku 1994. Souběžně s vrtáním nových vrtů 

bylo zahájeno pokládání plynovodních a elektro přípojek od sond k areálu PZP. Následně 

byla zahájena realizace technologie sond s rádiovým přenosem dat, nových příjezdových 

komunikací a rekonstrukce stávajících příjezdních komunikací k sondám [5]. 

Výstavba stavebních objektů a provozních souborů vlastního areálu zásobníku byla 

zahájena v létě roku 1999. Stavební objekty a provozní soubory PZP Třanovice jsou 

situovány na ploše 2ha. 

V letech 2009 – 2012 prošel zásobník s finanční podporou Evropské unie rozsáhlou 

modernizací spojenou s rozšířením skladovací kapacity na celkových 530 mil. m3 při 

těžebním denním výkonu až 8 milionů metrů kubických. Navýšení skladovací kapacity se 

dosáhlo zapojením doposud nevyužívané geologické struktury a snížením minimálního 

pracovního tlaku v zásobníku. Bylo nutné odvrtat deset nových sond, pět starých sond 

rekonstruovat a modernizovat technologie centrálního areálu. 

PZP Třanovice plní v současnosti dvě základní úlohy: kromě podzemního 

uskladňování zemního plynu funguje též jako předávací stanice. V létě kdy je spotřeba 

plynu nízká, je přebytek plynu, tj. rozdíl mezi dovezeným a spotřebovaným množstvím, 

uskladněn v podzemním zásobníku – provoz je v režimu „vtláčení“. V zimním období 

naopak spotřeba plynu převyšuje jeho dodávky ze zahraničí a rozdíl je dorovnávám právě 
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„těžbou“ plynu ze zásobníku. Veškerý plyn ze zásobníku popř. plyn z vysokotlakého 

plynovodu, je z předávací stanice po fakturačním měření přímo dodáván plynárenské 

distribuční společnosti, která zajišťuje jeho prodej a distribuci koncovým zákazníkům 

v regionu [5]. 

Tab. č 2: Technologické parametry PZP Třanovice 

TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY 

Aktivní uskladňovací kapacita 548 mil. m3 

Poduška 359 mil. m3 

Max. těžební výkon 8,0 mil. m3/den 

Max. vtláčecí výkon 6,5 mil. m3/den 

Rozmezí ložiskových tlaků 1,4 - 3,9 MPa 

Počet produkčních sond 44 ks 

Hloubka 398 – 501 m 

FILTRY (4 KS) 

Výkon jednoho filtru 2-6 mil .m3/den 

Provozní přetlak na vstupu 0,8 MPa- 6,0 MPa 

Maximální dovolený tlak 6,3 MPa 

Provozní teplota plynu na vstupu 3 - 30 C 

CENTRÁLNÍ REGULACE 

Max. tlak 6,3 MPa 

Provozní vstupní přetlak plynu v režimu vtláčení 4,0 - 6,3 MPa 

Provozní výstupní přetlak plynu v režimu 

vtláčení 
2,0 - 5,0 MPa 

Provozní vstupní přetlak plynu v režimu těžba 0,8/1,4 - 3,0 MPa  

Provozní výstupní přetlak plynu v režimu těžba 0,8/1,4 - 2,3 MPa  

Min. teplota plynu na vstupu 3 C 
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2.4 Regulace a monitorování na PZP Třanovice 

Na všech ložiskových celcích je rozmístěna síť těžebně – vtláčných sond tzv. 

provozní sondy, kde je sledována evidence pohybu zásob plynu, rozložení tlaků v ústích 

jednotlivých sond a výkony produkce plynu v průběhu jednotlivých sondách v průběhu 

těžebních a vtláčecích sezón [6]. 

Při těžbě proudí plyn ze sond do kolony sušení. K sušení se používá triethylenglykol. 

Po úpravě vlhkosti je plyn sváděn do centrálního potrubí, odkud je předáván do rozvodné 

sítě RWE [6]. 

Technologický proces PZP Třanovice je přímo řízen víceúrovňovým distribuovaným 

řídícím systémem. Veškeré povely z operátorské pozice a odezvy z technologického 

provozu probíhají v reálném čase. Programové prostředí operátorských stanic tvoří systém 

na bázi klient-server s vlastní databází on-line. Tento řídící systém umožňuje řídit provoz 

PZP ve všech provozních režimech [6]. 

2.5 Pracovní režimy PZP Třanovice 

Pro bilancování výkonu podzemního zásobníku plynu je určující stav zásob 

uskladňovaného zemního plynu v ložisku a dále množství zemního plynu z PZP do 

distribuční sítě. Stav zásob se mění během roku podle provozovaného režimu. V období 

vtláčení je plyn do ložiska dodáván z rozvodné sítě a stav zásob roste, v období těžby je 

plyn z ložiska odebírán a stav zásob klesá [6].    

Cesta plynu je v provozu PZP takováto: 

-těžba: těžebně – vtláčná sonda – areál PZP s filtrací, sušením plynu a centrální 

regulací – předávací stanice.  

-vtláčení: areál PZP s filtrací a centrální regulací – těžebně vtláčné sondy. 

-předávka: areál PZP s filtrací a předávací stanice – distribuční společnost. 
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Základní pracovní režimy PZP Třanovice: 

Pracovní režim 1 - těžba samospádem pouze do směru Mistřovice. Zemní plyn 

z páteřních plynovodů po průchodu seperátory je veden na sušení plynu, obchodní měření, 

centrální regulaci a do předávací stanice a po redukci bude plyn předán do distribučního 

plynovodu směr Mistřovice. 

Pracovní režim 2 – těžba samotokem pro směr Mistřovice a kompresory pro 

směr Libhošť. Zemní plyn z páteřních plynovodů po průchodů separátory je veden na 

sušení plynu, obchodní měření a poté se rozdělí na dvě části. První část plynu tak jako 

v předchozím provozním stavu je bude vedena přes CA do PRS a dále do distribuční 

soustavy směr Mistřovice. Druhá část je vedena do kompresorovny, kde je plyn stlačen a 

přes chladiče plynu a obchodní měření postupuje do plynovodu DN 500 PN 63 směr 

Libhošť. 

Pracovní režim 3 – těžba ZP kompresory na Mistřovice i Libhošť. Zemní plyn je 

těžen samospádem nebo pomocí kompresorů dle požadavku na množství a po vyčištění na 

separátorech bude stlačen kompresory. Výstup je do distribučního plynovodu Mistřovice, 

přebytečné množství plynu je po dalším stlačení dodáván do dálkovodu směr Libhošť, 

max. tlakem 2,4 MPa. 

Pracovní režim 4 – vtláčení (těžba) + předávka směr Mistřovice. Zemní plyn se 

po vyčištění na separátorech dělí na dvě části. První část je předehřátá na ohřevech v sušení 

a přes obchodní měření a CR je vedena do páteřních plynovodů a přípojkami sond 

k jednotlivým sondám. Druhá část je přepouštěna přímo do PRS a po změření pokračuje ve 

směru na Mistřovice tlakem 2,4 - 6,3 MPa. 

Pracovní režim 5 – předávka směr Mistřovice. Zemní plyn z přívodního 

plynovodu DN 500 PN 63 Libhošť – PZP Třanovice po průchodu separátory je veden 

přímo předávací stanice a po redukci a změření množství je plyn předán do distribuční 

soustavy směr Mistřovice. V tomto provozním stavu je ostatní provozní zařízení PZP 

odstaveno nebo v pohotovosti k těžbě či vtláčení. 
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2.6 Dispečerský systém PZP Třanovice  

Pro přesnou evidenci pohybu zásob plynu a požadavků hlášení údajů bilančního 

charakteru pro dispečink distribuční společnosti a centrální dispečink byl vytvořen lokální 

informační systém na dispečerské řídící úrovni. Tento systém kromě okamžitého sledování 

výroby, jako jsou hodinové průtoky plynu v závislosti na provozních režimech, dává také 

přehledy bilančního charakteru s evidencí zásob plynu v podzemním zásobníku [6]. 

Bilancování stavu zásob se vyhodnocuje v objemových jednotkách, přepočítávaných 

podle aktuálního tlaku a teploty plynu, v tzv. normovaných kubických metrech Nm3. 

Systém pracuje s okamžitými hodnotami průtoku v Nm3 a s integrovanými hodnotami 

přepočítávaného průtoku za určité období [6]. 

V informačním systému pro bilancování výkonů PZP se zpracovávají také průtoky 

na jednotlivých těžebně-vtláčných sondách měřenými rychlostními sondami. Prezentuje 

denní hodnoty průtoků z jednotlivých polí, přičemž součet průtoků z polí musí být shodný 

s průtokem plynu měřeným na vstupu do PZP nebo výstupu z něj. Výstupem je také 

přehled měsíčních součtů těžeb, vtláčení a předávky z jednotlivých polí i provozu celkem 

[6]. 

 

Obr. č.  5: Pohled na centrální areál PZP Třanovice [25] 
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3 Návrh na rozšíření kapacity podzemního zásobníku 

V této části je popsán návrh rozšíření kapacity podzemního zásobníku plynu 

v Třanovicích. Rozšíření se bude týkat návrhu dvou provozních sond v Západním poli 

označené jako TS-37 a TS-38, včetně souvisejících stavebních, technologických a 

inženýrských objektů. Návrhy těchto sond a objektů budou shodné pro obě sondy. Každá 

z provozních sond bude mít kapacitu vtláčení respektive těžby cca 12 000 (n)m³/hod.  

Uvedené sondy budou napojené plynovodními přípojkami na stávající páteřní 

plynovod a ten do centrálního areálu, ze kterého v době vtláčení zemního plynu přitéká 

zemní plyn a je změřeno jeho množství, které se reguluje v závislosti na geologických 

vlastnostech vlastní sondy. 

V období těžby bude zemní plyn naopak ze sondy těžen. Zařízení u sondy navazuje 

na produkční kříž. Těžený zemní plyn je vlhký a vynáší i volnou vodu. Z tohoto důvodu je 

při těžbě zemní plyn veden přes podzemní odlučovač vody „drip“, kde je odloučena volná 

voda a hrubé nečistoty. Do vlhkého plynu je nutné z důvodu zamezení tvorby hydrátů 

nastřikovat metanol. Metanolové hospodářství je umístěno v prefabrikovaném 

železobetonovém domku společně s měřidlem množství, regulační armaturou a 

uzavíracími armaturami. Celý pozemek u jedné sondy včetně domku je oplocen 

o rozměrech 10 x 13 m. 

3.1 Příprava stavby 

Návrh na rozšíření kapacity PZP je v praxi soubor staveb, který vyžaduje složitou a 

dlouhou přípravu pro její zdárnou realizaci. V následující kapitole jsou popsány základní 

požadavky na zpracování projektové dokumentace počítaje inženýrskou činnost. 

Provozní sondy jsou navržené na chráněném území PZP Třanovice. Z tohoto důvodu 

budou případná povolení a realizace dozorována příslušným státním dozorem, v tomto 

případě by se jednalo o OBÚ Ostrava. Plán otvírky přípravy a dobývání musí zhotovit 

organizace, která vlastní oprávnění vydané ve smyslu vyhl. ČBÚ č. 15/1995 Sb. o 

oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k 
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projektování objektů a zařízení, která jsou součástí této činnosti [13]. POPD musí být 

zpracován v rozsahu platných horních předpisů, zejména horního zákona č. 44/1988 Sb. 

[7] a zákona č. 61/1988 Sb. [8], vyhl. č. 239/1998 Sb. [14] a vyhl. č. 392/2003 Sb. [15]. 

Dílčí stavební a inženýrské objekty budou povolovány stavebním úřadem v 

Hnojníku v režimu územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. - stavebního zákona [10], 

projektová dokumentace musí být zhotovena dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb [16]. 

Při zpracování POPD i PD je bezpodmínečně nutné splnit všechny obecně platné 

předpisy, technické předpisy a normy (ČSN) vč. předpisů a norem navazujících a to 

v platném znění v době zpracování těchto dokumentací. 

Velmi důležitou součástí přípravy stavby je i majetkoprávní projednávání. Pozemky 

v místě provozních sond, příjezdních komunikací, zpevněných ploch a domků u sond, 

budou muset být odkoupeny. Na pozemcích kde povedou plynovody pro připojení sond do 

centrálního areálu, budou muset být zřízena věcná břemena. V případě nereálných nároků 

vlastníků pozemků, může znamenat v krajním případě i změnu již navržených umístění a 

tras – tj. změnu POPD i PD 

Nutným požadavkem také bude trvalý zábor ZPF nebo LPF v případě nových sond, 

k dočasnému záboru ZPF a LPF dojde v případě připojovaných plynovodů.  

3.2 Vrtání a vystrojení provozních sond 

Následující popis vrtných prací je navržen dle poznatků a zkušeností z již 

realizovaných vrtných prací na PZP v Třanovicích, totéž platí o vystrojení nových vrtů. 

Součástí vrtných prací musí být i příprava staveniště tj. sejmutí ornice, zabezpečení 

proti kontaminaci zeminy proplachovacími kapalinami a ropnými produkty a zpětné 

rozhrnutí ornice a osetí trávou na pozemku o rozměrech 25 x 20 m s výjimkou plochy 13 x 

10 m, která bude oplocena a upravena v rámci stavebního objektu. 
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Vrtné práce 

Vrtné práce na provozních sondách TS-37 a TS-38 začnou vrtáním řídící kolony 

dlátem o průměru 445 mm do hloubky cca 22 m, vrt se zapaží pažnicemi Ø 13 3/8“ (340 

mm) do hloubky cca 20 m a zacementuje přibližně 9 t cementem až na povrch. Po tomto 

úkonu musí následovat cementační přestávka v době alespoň 3 dnů. 

Po uplynutí cementační přestávky bude následovat vrtání pro úvodní kolonu dlátem 

průměru 311 mm. Úvodní kolona bude vrtána se třemi centrátory Ø 310 mm. Vrtání bude 

přítlakem 2 – 6 tuny, přítlak je regulován na základě měření odklonu vrtu pomocí single-

shotu. Vrtání bude ukončeno v hloubce přibližně 200 m. Poté bude provedeno karotážní 

měření, na jehož základě bude stanovena pata úvodní kolony. Po měření bude vrt 

prošablonován, bude proveden výplach a vrt se připraví k pažení. 

Vrt bude zapažen pažnicemi Ø 9 5/8“ (244,4 mm) do hloubky 182 m při kontrole 

dotahu závitových spojů a zacementován přibližně 15 t cementu třídy G. Při cementaci by 

měla část obsahu cementové směsi vyjít na povrch. Při cementaci bude po nárazu 

provedena zkouška hermetičnosti kolony tlakem 7 MPa. 

Po cementační přestávce se namontuje ústí vrtu a odzkouší se preventrtesterem 

tlakem 4,5 MPa. Po provrtání paty dlátem 222 mm bude zahájeno vrtání pro těžební 

kolonu. Po pročištění do hloubky 182 m bude provedena zkouška těsnosti cementace 

tlakem 2,5 MPa. 

Od hloubky cca 190 m se zahájí vrtání rotačně se čtyřmi centrátory 221 mm. S Cílem 

udržet vrt v přijatelném prostorovém vývoji bude vrtáno vyššími otáčkami (90-110/min.) a 

s postupně zvyšovaným přítlakem od 20-40 kN. Vývoj křivosti bude kontrolován bodově. 

Vrt bude dovrtán bezjádrově do hloubky 505 m na základě odběru vrtných úlomků. 

Po odvrtání konečné hloubky 505 m bude provedeno závěrečné karotážní měření. 

Poté bude v intervalu 505-405 m postaven izolační mostek z G-cementu, jeho hlava bude 

odvrtána do hloubky 410 m. Po cementační přestávce bude vrt zapažen pažnicemi Ø 7“ do 

hloubky 410 m při kontrole závitových spojů a zacementován cementem třídy G. 
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Hermetičnost těžební kolony bude odzkoušena tlakem 10 MPa po nárazu cementační 

zátky. 

Po cementační přestávce bude na základní přírubu 11“ namontována spodní část 

produkčního kříže, dvojitý hydraulický preventr s tlakovým manifoldem, poté bude 

provedena tlaková zkouška celého ústí pomocí preventrtesteru tlakem 4,5 MPa. Dlátem 

průměru Ø 152 mm bude odvrtána pata kolony, cementový mostek do hloubky 501 m a 

provede se výměna výplachu za rozšiřovací kapalinu. Pažnice se prošablonují skrejprem do 

hloubky 370 m a vrt bude připraven na rozšířování. Rozšířen se provede valivými 

rozšiřovači s roubíkovými válečky. Po konečném měření rozšířeného úseku bude 

provedeno šablonování skrejprem 7“. Pokud nebudou shledány žádné závady ve vrtu, bude 

provedena výměna rozšiřovací kapaliny za naplavovací a tím bude vrt připraven 

k vystrojení filtrační kolony. 

 

Obr. č.  6: Sestava filtrační kolony u provozní sondy TS-7 z r. 1999 

Po provedení vrtných pracích budou vyhotoveny protokoly o cementaci, protokoly o 

zkouškách hermetičnosti kolon, zkouškách armatur apod. Bude také vyhotoveno 
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geologické zhodnocení vrtů, které mimo-jiné vyhodnotí stratigrafický profil vrtů a svislost 

vrtů. 

Vystrojení sond 

Po vrtných pracích bude následovat sestavení a zapuštění vinutých filtrů 

s naplavovacím zařízením. Naplavovací pakr bude osazen v hloubce cca 380 m, pata 

filtrační kolony zapuštěna do 500 m, aktivní část filtrů v intervalu 410 – 500 m. Na tyto 

práce bude spotřebováno kolem 5000 l písku, Počáteční tlak bude 2 MPa, tlak při dotláčení 

10 MPa. Hlava obsypu se zajistí karotážním měřením v hl. 390 m, těsnící hlava filtrů pak 

v hloubce 380 m. 

Následně bude provedeno sestavení prvků podzemního vystrojení sondy, montáž 

šroubovacího zařízení a vlastní zapouštění kolony čerpacích trubek s těžebním vystrojením 

při kontrole dotahů závitů čerpacích trubek příp. části vystrojení. Těžební pakr bude usazen 

v hloubce 370 m, naváděcí objímka (pata vystrojení kolony) pak v hloubce 380 m. 

Po zapuštění požadované sestavy, kontroly hloubky a vzdálenosti hlavy filtrů 

obezřetným nasednutím patou bude po výměně naplavovací kapaliny za pakrovací 

přistoupeno k operacím spojených s usazováním pakru, který bude ve 3 fázích s konečným 

tlakem 10 MPa. Poslední tlaková hladina bude považována za test hermetičnosti 

stupačkové kolony. Usazování pakru bude prováděno při pozdvižení závěsu čerpacích 

trubek cca 10 cm nad jeho sedlem. Poté bude závěsný kužel stupaček usazen do spodní 

části produkčního kříže a po dotažení radiálních šroubů bude těsnost pakru testována 

tlakem 5,5 MPa do mezikruží 7“x3 1/2“.  

Montáží horní části produkčního kříže a odtlakováním na 14 MPa budou práce 

spojené s vystrojením sondy ukončeny. 

Před záměrem potenciální produkce, musí být zahájeno pístování a následně 

postupné vyvolávání přítoku snižováním hladiny kapaliny v čerpacích trubkách. Po snížení 

hladiny do 300 m dojde k oživení sondy, sonda se také musí vyčistit přes trysky a 

následovně po čištění se uzavře pro nástup ložiskového tlaku. 
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Obr. č.  7: Produkční kříž 3x3 – 14 MPa, sonda TS 43 

3.3 Technologické zařízení u sond 

Technologický zařízení u sond zahrnuje instalaci zařízení mezi produkčním křížem 

provozní sondy a plynovodní přípojkou ze sběrného systému PZP. Zařízení je 

dimenzováno na max. provozní množství 12 000 (n)m³/hod a max. provozní tlak 6,3 MPa.  

U provozních sond je hlavním účelem technologického zařízení: 

- propojit plynovodní přípojku s provozním křížem vlastní sondy a doprava 

zemního plynu do nebo ze skladovacích obzorů PZP 

- zachycení volné vody a zachycení volných nečistot vynášených z ložiska 

- dálkové uzavření el. ovládané armatury sondy tj. odstavení sondy z provozu 

- měření fyzikálních veličin plynu (teplota, tlak, průtok) 

- nastřikování metanolu do zemního plynu z důvodů znemožnění tvorby hydrátů 

- regulace množství vtláčeného nebo těženého plynu 

Popis zařízení je uváděn pro těžební období tj. pro dopravu plynu z provozní sondy 

do sběrného systému. Potrubí navazuje naproti-přírubu bezpečnostní armatury provozního 
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kříže z DN 80 na DN 100 a těžený plyn vede do v zemi umístěného odlučovače vody a 

pevných nečistot „drip“. Odtud je vyčištěný zemní plyn dopraven potrubím přes stěnu do 

domku, ve kterém je umístěno následující zařízení: 

- navařovací hrdlo se dvěma armaturami DN 15 pro odtlakování úseku potrubí 

mezi sondou a uzavírací armaturou 

- hmotové měřidlo průtoku zemního plynu 

- regulační ventil pro regulaci těženého a vtláčeného množství 

- jednotka nástřiku metanolu 

- návarky pro osazení převodníků a místního měření tlaku a teploty 

Od uzavírací armatury potrubí vede přes stěnu domku ven, kde sestupuje do země, 

v zemi pokračuje potrubí do místa napojení na přípojku. Odlučovač vody a nečistot 

v zemním provedení „drip“ bude umístěn ve venkovním prostoru, ostatní technologické 

zařízení bude v prefabrikovaném železobetonovém objektu. Odlučovač vody a pevných 

nečistot je vybaven snímačem maximální hladiny kondenzátu, od nějž je odvozena 

signalizace nutnosti odvozu kondenzátu. Odčerpání je prováděno trubkou zapuštěnou ke 

dnu dripu, ukončenou uzavíracími ventily a hrdly pro připojení hadice odvozné nádrže. 

Vlastní transport kondenzátu z odlučovače do odvozné nádoby je zprostředkován 

přetlakem plynu v tělese odlučovače. Odlučovač je uložen v zemi pod zámrznou hloubkou 

a je ukotven objímkami. 

Součástí provozní sondy je podpovrchový a povrchový bezpečnostní ventil. Oba 

ventily je možno dálkově uzavřít z velínu. Jejich otevření je možné pouze ručně. K jejich 

uzavření je na selenoidový ventil v ovládací skříni bezpečnostních armatur přivedeno 

ovládací napětí 24Vss. Při ztrátě tohoto napětí bezpečnostní armatury zavřou. 

Bezpečnostní armatury vč. ovládací skříně jsou součástí produkčního kříže. 

Odlučovače volné vody a hrubších mechanických nečistot (DRIP) je tvořen horní 

nádobou se vstupním a výstupním hrdlem, v níž dochází ke skokovému snížení rychlosti 

proudění a prudké změně směru, v důsledku čehož dochází k vypuzení obou složek 

z proudu plynu. Dolní nádoba má objem cca 1 m³. Do ní je sváděna odloučená frakce třemi 

propojovacími hrdly. Odlučovač je vybaven snímačem maximální hladiny kondenzátu. 
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Odčerpání je prováděno trubkou zapuštěnou ke dnu dripu, ukončenou uzavíracími ventily a 

hrdly pro připojení hadice odvozné nádrže. 

Metanolová jednotka slouží k nástřiku metanolu do potrubí zemního plynu s cílem 

zamezit tvorbě hydrátů zemního plynu. Zásobní nádrž metanolu, která je umístěna nad 

havarijní jímkou, má objem 900 l. Odvětrání zásobní nádrže končí přírubou, na kterou se 

připojí odvětrací potrubí s neprůbojnou armaturou, umístěnou vně místnosti nad střechou 

domku. Výtlačným potrubím opatřeným vstřikovacím zařízením je metanol dávkován do 

plynovodního potrubí. Ovládání dávkovacího čerpadla stejně jako kontrola dávkování 

provádí řídící jednotka osazená mikroprocesorem. Údajem zadávaným obsluhou do paměti 

řídícího systému je požadované dávkování. Celkové množství metanolu, které se vstřikuje 

do potrubí je úměrné četnosti spínání. 

 

Obr. č.  8: Technologické zařízení u sondy 
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3.4 Stavební objekty, příjezdní vozovky 

Navrhované provozní sondy se nachází v nezastavěném území. Domky u sond kde je 

umístěno technologické zařízení jsou navrženy vizuálně shodné, jako u stávajících sond 

provedených v předchozích etapách výstavby kde byly architektonicky posouzeny 

s ohledem na osazení do zdejší krajiny. Areál sondy bude oplocen o rozměrech 13 x 10 m a 

proveden na ocelových sloupcích s poplastovaným pletivem. Základy pod domkem u 

sondy a dripem budou monolitické. Zpevněné plochy budou provedeny jako panelové, 

ostatní plochy vysypané štěrkem. Příjezdní vozovky budou napojeny na místní 

komunikace a provedeny s živičným povrchem. 

Terénní úpravy, základy 

 Výkopové práce představují výkopy pro základy oplocení, základy 

prefabrikovaného domku u sondy, základu odvodňovače, základu rozvaděčů elektro a 

přípojky plynovodního potrubí. Založení prefabrikovaného domku je provedeno do 

nezámrzné hloubky z betonu třídy C. 

Po položení podzemních vedení budou provedeny obsypy a zásypy pískem. Ostatní 

zásypy výkopů budou provedené vykopanou zeminou. Zásyp se bude provádět po vrstvách 

maximální tloušťky 0,3 m a hutnit na 95%. 

Plocha oplocení je navržena z betonových panelů. Podsyp panelů je z drceného 

kameniva frakce 4/8 mm tloušťky 100 mm, mezery mezi panely budou vyplněny drceným 

kamenivem frakce 8/16 mm tloušťky 250 mm. 

Oplocení 

Oplocení bude výšky 2,0 m a provedeno do ocelových sloupků, složené z atypických 

rámů a vyjímatelných sloupků. Kotvení sloupků bude do betonových základových patek. 

Brána i branka jsou typová. Při zemi mezi sloupky jsou osazeny betonové podhrabové 

dlaždice 500x500x100 mm. Výplň oplocení tvoří drátěné poplastované pletivo. Oplocení 
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areálu bude doplněno o žiletkovou nadstavbu, která bude instalována na oboustranné 

bavolety. 

Prefabrikovaný domek u sondy 

Vnější rozměry domku jsou následující D x Š x V = 5,98 x 2,98 x 3,42 m. Tloušťka 

příčných a podélných stěn činí 0,1 m, tloušťka dna 0,12 m. Hmotnost domku bude cca 18 

tun. Domek u sondy bude vyroben jako jeden celek beze spár technologií „zvonového lití“ 

z betonu třídy C30/37 s odolností proti průsaku vodou. Obvodové stěny domku mají 

požární odolnost F90. V podzemní části je beton chráněn nátěrem ASOL-F proti zemní 

vlhkosti. Ve stěnách a dnu domku budou zhotoveny prostupy a otvory. 

Místnost je zaklopena betonovým záklopem tl. 120 mm. Záklop je vyroben z betonu 

třídy C30/37 s odolností proti průsaku vody. 

Vnější povrch stěn domku u sondy je opatřen štukovou omítkou (barva světle modrá) 

nebo strukturovanou omítkou na bázi syntetických pryskyřic v odstínu RAL. Sokl je 

v provedení marmolit odstínu hnědá. Vnitřní povrch stěn domku je opatřen standardním 

omyvatelným nátěrem. 

Střecha je sedlová z ocelových vazníků s krytinou z živičných šindelů. Okapové 

žlaby a svody jsou navrženy poplastované, svody jsou s volným výtokem na terén. Štíty 

budou obložené dřevěnými palubkami. 

Povrch podlahy bude z keramické dlažby s protiskluzovou úpravou. V místnosti jsou 

umístěná dvoukřídlá ocelová vrata o rozměru 1450/1970. Vrata jsou osazena v ocelovém 

rámu, který je spojen armovací výztuží. Vrata i rám jsou opatřena hnědým nátěrem. 

Ve stěnách objektu budou osazena ocelová neotvíravá okna 1500/400 (4 ks), výplň 

izolačním dvojsklem. Rámy jsou ocelové a lakované v odstínu RAL. Větrání je zajištěno 

otvory, 1 ks nasávacím (300 x 300 mm) a 1 ks výdechovým (300 x 300 mm). Otvory jsou 

zakryty pozinkovanými protidešťovými žaluziemi, z vnitřní strany jsou chráněny mřížkami 

s velikostí ok 9 x 9 mm. 
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Příjezdní vozovky 

Příjezdní vozovky jsou jako přízemní ze stávajících místních komunikací. 

Komunikace budou jedno pruhové s obousměrným provozem, s obratištěm na konci úseku 

a budou mít obslužně-účelovou funkci. 

Šířka vozovky (jízdního pruhu) je 3,0 m, po obou stranách je krajnice šířky 1,0 m, 

z toho 0,5 m je zpevněná. Na konci úseku je sjezd k sondám, které tvoří zároveň obratiště. 

Komunikace budou využívány pro příjezd malých nákladních automobilů, zajišťující 

údržbu sond. Vozovky se řadí dle zatížení mezi lehké, s možností intenzity povozu těžkých 

nákladních vozidel. Konstrukce vozovky: 

- 40 mm asf. Beton střední II 

- 80 mm obalované kamenivo II 

- 180 mm vibrovaný štěrk 

- 210 mm štěrkodrť 

Navržená niveleta komunikace v maximální míře sleduje stávající terén. Vozovky 

budou v celé trase odvodněny příčným sklonem do přilehlého terénu. 

 

Obr. č.  9: Domek u sondy TS-39, TS-43, Žu-144 
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3.5 Inženýrské objekty 

Předmětem tohoto inženýrského objektu jsou VVTL plynovodní přípojky, které 

propojí provozní sondy s centrálním areálem PZP. 

Technické řešení přípojky k TS-37 

Vlastní plynovodní přípojka k sondě TS-37 v dimenzi DN150 a délky 547,0 m bude 

napojena na plynovod DN 250 (tvarovkou T90° DN300/150) a ukončena napojením na 

technologické zařízení sondy TS-37. Přípojka je vedena v téměř v celé délce v souběhu se 

státní silnící II/474. 

Navržená trasa přípojky kříží 2x místní komunikaci. Křížení komunikací bude 

provedeno bezvýkopovou technologií – protlakem plynovodu bez chráničky s použitím 

trubky s izolací PE-N-n + FZM-S. Zápichové jámy budou umístěny mimo zpevněnou část 

komunikace. 

Technické řešení přípojky k TS-38 

Vlastní plynovodní přípojka k sodě TS-38 v dimenzi DN200 a délky 727,7 m bude 

napojena na plynovod DN400 (tvarovkou T90° DN400/200) a ukončena napojením na 

technologické zařízení sondy TS-38. 

Plynovodní přípojka kříží ve staničení cca 0,276 Hornodvorský potok. Křížení bude 

provedeno bezvýkopovou metodou – protlakem, s krytím min. 1,5 m. Potrubí bude kromě 

PE izolace opláštěno vláknitocementovým opláštěním FZM-S tl. 10 mm. 

Křížení podzemních a nadzemních inženýrských sítí 

Při křížení a souběhu plynovodu s podzemním vedením (kabely, vodovody, 

kanalizace) je nutno dodržet nejmenší vzdálenost v souladu s TPG 201 01 [21]. Nejmenší 

dovolené vzdálenosti VVTL plynovodu dle TPG 201 01 jsou uvedeny v následující tabulce 

č. 3. 
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Tab. č 3: Nejmenší dovolené vzdálenosti VVTL plynovodu dle TPG 201 01 [21] 

ZAŘÍZENÍ 
VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI 

PŘI SOUBĚHU VVTL  

SVISLÉ VZDÁLENOSTI  

PŘI KŘÍŽENÍ VVTL 

Vodovodní potrubí 5,0 m 0,3 m 

Kanalizace 5,0 m 0,2 m 

Sdělovací kabel 3,0 m 0,3 m 

Plynovody 3,0 m 0,3 m 

Silové kabely NN, VN 8,0 m 0,5 m 

Plynovodní přípojky jsou projektované dle ČSN EN 1594 [18], TPG 702 04 [22] a 

TPG 201 01 [21]. Potrubí přípojek bude z trubek HFI – podélně svařovaných nebo trubek 

bezešvých z materiálu L245ME vyrobených a dodaných dle ČSN EN ISO 3183 [19] 

s hutním atestem dle ČSN EN 10204/3.1 [20]. 

Zemní páce budou spočívat hlavně ve skrývce ornice na zemědělských pozemcích 

v tl. 0,3 m se šířkou dna výkopu min. 0,6 m a se sklonem stěn rýhy v poměru 1:0,3, ve 

výkopu startovacích a montážních jam pažených popř. svahovaných v poměru 1:0,6 m, ve 

zpětném záhozu a uvedením do původního stavu. Ornice bude skladována na kraji 

pracovního pruhu odděleně od ostatního výkopku. 

Výkopy budou vedeny částečně ve volném terénu a částečně v blízkosti 

inženýrských sítí. Ve volném terénu se předpokládá mechanizovaný výkop, v ochranných 

pásmech inženýrských sítí je nutné provádět výkop ručním způsobem. Před zahájením 

výkopových prací je nutné nechat vytýčit stávající inženýrské sítě a dodržet podmínky 

uvedené ve vyjádřeních správců a provozovatelů stávajících inženýrských sítí, včetně 

příslušných norem a přepisů.  

3.6 Postup výstavby  

Lhůtu výstavby je předpokládána celkem na 7 měsíců, z toho 2 měsíce připadá na 

vrtání a vystrojení provozních sond, zbývajících 5 měsíců přestavuje výstavbu 

souvisejících technologických, stavebních a inženýrských objektů. 
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Postup výstavby na jedné sondě bude následující: 

- provedení vrtných prací vč. terénních úprav a technické rekultivace 

- výkopy v místech nového oplocení, příjezdní komunikace a zpevněné plochy 

a základů pod domek a „drip“ 

- betonáž základů 

- montáž dripu 

- zpětné záhozy s hutněním 

- zpevněné plochy a vysypání štěrkem ostatních ploch 

- osazení domku u sondy 

- montáž technologického zařízení 

- oplocení 

- montáž elektro, ŘS vč. M+R a EZS 

- napojení na přípojku plynu a elektro 
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4 Technicko-ekonomické zhodnocení navrženého řešení 

Rozšíření kapacity PZP vybudováním dvou nových sond je technicky velmi náročný 

a také ekonomicky nákladný komplex staveb, který vyžaduje zpracování přesného 

časového-zdrojového plánu a také rozpočtu pro bezproblémovou realizaci bez zbytečných 

průtahů a překážek. 

4.1 Technické zhodnocení 

Mezi hlavní přínos technického zhodnocení navrženého řešení patří jistě zvýšení 

provozní kapacity z 8 na 8,4 mil. (n)m³/den v PZP v Třanovicích. Je třeba také brát v potaz 

i nepříznivé dopady návrhu, jako jsou např. negativní vlivy na životní prostředí během 

výstavby. Případný záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení podle §7 zákona č.100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí [11], jedná se totiž o změnu parametrů 

stávajícího PZP Třanovice, naplňující dikci bodu 3.8 (Zásobníky zemního plynu a jiných 

hořlavých plynů a kapacitou nad 10 000 m3) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. 

Při výstavbě sond i přes dodržení technologických postupů, předpisů a nařízení nelze 

zcela eliminovat negativní vlivy na životní prostředí. Jedná se o následující vlivy: 

Nebezpečí úniku mazacích, hydraulických a motorových olejů. Hrozí kontaminace 

půdy a podzemních vod, proto je třeba použité mechanismy a automobily použité při 

výstavbě podrobit před zahájením prací kontrole zaměřené na těsnost olejových systémů, 

motorů a převodovek. Kontroly je pak nutno provádět i během výstavby. 

Spaliny z motorů automobilů a mechanizmů. Jedná se o vliv, který je dán podstatou 

prováděných prací. Jako možné omezující opatření je kontrola seřízení motorů použitých 

mechanizmů a automobilů. 

Odpady. Jedná se o odřezky materiálů, potrubí, kabelů a izolací, použitý montážní 

materiál, materiál z původních přístupových tras k sondám a ploch u sond, apod. Pro 

omezení vlivu na životní prostředí je třeba udržovat na stavbě pořádek, odpady již při 

jejich vzniku roztřídit na recyklovatelné a ostatní. Recyklovatelný odpad recyklovat a 
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ostatní odvézt na nejbližší vhodnou skládku dle povahy odpadů. Při nakládání s odpady 

platí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů [12]. 

Úniky zemního plynu. Úniky zemního plynu, jsou spojeny s nutností odtlakovat a 

vypustit zemní plyn ze stávajícího zařízení před započetím prací. Omezit úplně tyto úniky 

bohužel nelze. Zbytek zemního plynu před započetím řezacích a svářecích prací je nutno 

vytěsnit profouknutím inertním plynem (N2) případně vzduchem a ověřit detektorem 

přítomnost metanu (CH4). Zemní plyn v koncentraci se vzduchem mezi 4,4 – 16% tvoří 

výbušnou směs, jinak je nehořlavý. 

4.2 Ekonomické zhodnocení 

V následujících tabulkách jsou uvedeny orientační investiční náklady návrhu řešení. 

Náklady jsou počítány pro jednotlivé stavební a provozní soubory pro obě sondy současně. 

Tab. č 4: Orientační investiční náklady návrhu provozních sond 

Vrtání a vystrojení provozních sond (sonda TS37, 38) Cena [Kč] 

Vrtání a vystrojení - vrtání řídící, úvodní, těžební 

kolony, vystrojení sond filtry, pakry, produkční kříž 
40 000 000    

Cena celkem 80 000 000    

 

Technologické zařízení u sond (sonda TS37, 38) Cena [Kč] 

Technologická zařízení - souprava pro nástřik metanolu 

vč. provozní náplně, odlučovač "DRIP" 
168 000    

Armatury - kulové kohouty, regulační armatury, 

průtokoměry, ventily 
63 000    

Trubní materiál - Trubky ocelové, ohyby, redukce, 

izolační spoje, příruby, hrdla 
97 000    

Tlakové zkoušky - funkční zkoušky, výchozí revize, 

kontroly jakosti svarů 
85 000    

Ostatní - lokální měření, podpěry a ostatní materiál, 

povrchové úpravy, zemní izolace potrubí 
72 000    

Cena celkem 970 000    
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Stavební objekty (sonda TS37, 38) Cena [Kč] 

Terénní úpravy, základy - výkopové práce, základy pod 

domek, odlučovač, rozvaděče a oplocení 
224 000    

Oplocení a zpevněné plochy - sloupky, pletivo, panely, 

podsypy, kačírek 
240 000    

Prefabrikovaný domek u sondy - komplet dodání, 

zámečnické a klempířské konstrukce, nátěry 
532 000    

Cena celkem 1 992 000    

 

Příjezdní vozovky - 320 m(TS 38)+20m(TS 37) Cena [Kč] 

Zemní práce - sejmutí ornice, výkopy rýh, odkopávky 221 000    

Komunikace - asfaltový beton, obalované kamenivo, 

vibrovaný štěrk, štěrkodrť 
935 000    

Obruby, dokončovací práce - osazení, silniční obruby, 

dlažební kostky, značení 
331 500    

Cena celkem 1 487 500    

 

Plynovodní přípojky - 547 m(TS 37)+728 m(TS 38) Cena [Kč] 

Zemní práce - sejmutí ornice, výkopy rýh, jam, zásypy 950 000    

Přípravné práce - stopplování plynovodů, náhradní 

zásobování, zabezpečení stavby 
1 900 000    

Montáže plynovodů - trubní materiál, ohyby, montáže, 

svařování, povrchové úpravy plynovodů 
3 550 000    

Zkoušky - tlakové zkoušky vodou, revize, kontroly 

svarů 
1 600 000    

Cena celkem 7 050 000    

Celkové orientační investiční náklady pro realizaci díla počítány pro obě provozní 

sondy činí cca 91 499 500,- Kč. 
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4.3 Shrnutí 

Tak jako v roce 2009 byly přerušeny dodávky plynu z Ruska i nyní skokově narůstá 

význam této uskladňovací kapacity kvůli geopolitické situaci na Ukrajině, kde se stále 

častěji hovoří o hrozbě v podobě omezení či přerušení dodávek zemního plynu. Z tohoto 

hlediska je rozšíření kapacity podzemního zásobníku plynu v Třanovicích logický a 

přínosný krok pro zabezpečení obyvatelstva a podnikatelské sféry plynem. 

RWE Gas Storage v minulých letech investovala do skladovacích zásob zemního 

plynu a do modernizace podzemních zásobníků více než čtyři miliardy korun. Otázkou je 

zda investici v podobě cca 92 mil. Kč na další rozšíření PZP nezastaví z důvodů malého 

rozdílu mezi cenou plynu v létě a v zimě, kvůli kterému není skladování zemního plynu tak 

ziskové jako v minulosti. V roce 2013 nebyly dokonce před topnou sezonou české 

zásobníky zcela naplněny. Naopak skladovací kapacita pro rok 2015 byla zcela naplněna a 

výhledově to vypadá stejně i pro rok 2016. 

Důležitým faktem pro technicko-ekonomické zhodnocení také zůstává nastavení 4. 

regulační periody. Ta měla vstoupit v platnost k 1. lednu 2015. Energetický regulační úřad 

ale její vyhlášení o rok odložil kvůli připravované novele energetického zákona. Důvodem 

je očekávání, že vybraná ustanovení zákona by mohla ovlivnit zavedená pravidla regulace 

energetického trhu a mít tak vliv na správné nastavení cen pro přepravu a distribuci 

zemního plynu. Snaha o stabilní a udržitelné regulační prostředí, které umožní další 

investice, je prioritou pro všechny obchodníky v energetice.  

Tyto uvedené skutečnosti ale neznamenají, že by skladování zemního plynu nemělo 

budoucnost. Skladování zemního plynu umožňuje pružně reagovat na neočekávané výkyvy 

poptávky, k vykrytí vyšší spotřeby v chladném období, zajišťuje bezpečnost zásobování a 

neposlední řadě udržuje rezervy pro případ omezení nebo přerušení dodávek plynu ze 

zahraničí. 
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Závěr 

Trh s energií v Evropě i v České republice prochází dramatickými změnami. Masivní 

podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, pokles poptávky i neustálé legislativní 

změny znamenají obrovské nejistoty pro všechny velké společnosti v energetice. 

Důsledkem nestabilního a přitom vysoce konkurenčního prostředí může znamenat pokles 

zisku, růst zadlužení a tlak na postavení na trhu, změny v evropské energetice nejsou 

dočasné, ale strukturální. 

Spolehlivost zásobování zemního plynu je prioritou EU i ČR. Ohled na potřebu 

zabezpečení dodávek také vedl k zákonem stanovenému tzv. bezpečnostního standardu. 

Ten v současné době dosahuje výše 20% dodávek chráněným zákazníkům, jež musejí mít 

obchodníci v zásobnících uloženy. Obchodníci budou usilovat o to, aby se bezpečnostní 

standard v budoucnosti navýšil, protože jeho současná hodnota odpovídá pouhým šesti 

procentům roční spotřeby plynu. K podobným úvahám směřují i další členské státy 

Evropské unie a opatření vedoucím k posílení bezpečnosti dodávek zemního plynu plánuje 

rovněž Evropská komise. 

Stanovené cíle v úvodu mé diplomové práce jsem splnil, navrhl jsem rozšíření 

kapacity podzemního zásobníku v Třanovicích vybudováním dvou nových provozních 

sond. Popsal jsem související provozní a stavební objekty pro správnou funkci a technicko 

- ekonomicky návrh zhodnotil. Cíl diplomové práce považuji za logický a také důležitý pro 

budoucnost skladování zemního plynu v ČR, negativum návrhu může být nejasná situace 

na českém energetickém trhu, proto neustále probíhají jednání s energetickým regulačním 

úřadem s cílem nastavit dlouhodobě udržitelný regulační rámec, který by umožnil 

výraznější investice do plynové infrastruktury jako je např. rozšíření kapacity podzemního 

zásobníku plynu Třanovice. 

Má diplomová práce může posloužit jako podklad pro vypracování projektové 

dokumentace pro územní a stavební řízení a také přispět k realizaci tohoto návrhu v praxi. 
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