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Anotace 

Diplomová práce se zabývá podzemními zásobníky plynu v České republice. 

Kaţdý stát by měl mít určité strategické zásoby plynu a také ropy, aby v případě 

mimořádných situací byla zaručena dodávka strategických komodit. Hlavním cílem 

diplomové práce je srovnat provozované podzemní zásobníky plynu v České republice z 

pohledu základních charakteristik, jako jsou: hloubka sond, počet sond, loţiskový tlak, 

doba naplnění, zásoby, základní kapitál, odhal nákladů a zisk. V diplomové práce je popis 

plynových zásobníků v České republice (Dolni Bojanovice, Dolní Dunajovice, Tvrdonice, 

Štramberk, Třanovice, Lobodice, Háje, Uhřice.), práce se zabývá Českou naftařskou 

společnosti a jejím budoucím zásobníkem zemního plynu v Břeclavi. 

 

Klíčová slova: zemní plyn, podzemní zásobník plynu, sondy, loţiskový tlak, doba 

naplnění, zásoby 

 

Summary 

The Diploma Thesis deals with underground gas storage in the Czech Republic. Each state 

should have some strategic reserves of oil and gas, in case of emergency situations to 

guarantee delivery of strategic commodities. The main objective of the Diploma Thesis is 

to compare the existing running underground gas storages in the Czech Republic as for 

their basic characteristics, such as the depth of wells, number of wells, storage pressure, 

cavern fill rate, reserves, basic capital, cost estimate and profit. The diploma work is a 

description of underground gas storage in the Czech Republic (Dolní Bojanovice, Dolní 

Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Třanovice, Lobodice, Háje, Uhřice). The work deals 

with the Czech oil company and its future underground gas storage in Breclav. 

 

Keywords: natural gas, underground gas storage, wells, storage pressure, cavern fill rate, 

reserves 
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1. Úvod 

Předmětem zájmu diplomové práce jsou podzemní zásobníky plynu. Jedná se 

o strategická zařízení, kde je uchováván plyn, který se čerpá během odběrových špiček, ke 

kterým dochází zejména v zimním období. Zároveň jsou to zařízení, která umoţňují 

vyuţívat kapacitu plynovodu během letního období, kdy není potřeba odebírat mnoţství, 

pro které je plynovod budován. Kaţdý stát by měl mít určité strategické zásoby plynu 

a také ropy, aby v případě mimořádných situací byla zaručena dodávka strategických 

komodit. 

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn vyuţívaný jako významné plynné fosilní 

palivo. Jeho hlavní sloţkou je methan (přes 90 %) a ethan (1–6 %). Nachází se v podzemí 

buď samostatně, či společně s ropou nebo černým uhlím. Pouţívá se také jako zdroj vodíku 

při výrobě dusíkatých hnojiv. Protoţe obsahuje především methan, má v porovnání 

s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné 

energie. Z toho důvodu je povaţován za ekologické palivo. Zemní plyn je vyuţíván jako 

zdroj energie a také jako surovina pro chemický a palivářský průmysl. 

Podzemní uskladňování plynu je vlastně vhodné vyuţití objemu spojených pórů 

(nebo puklin či kaveren) v horninách k přechodnému uchovávání plynu za účelem krytí 

sezonních zvýšených odběrů. Vhodnost pórovitého prostředí je dána fyzikálními 

vlastnostmi horniny, strukturní stavbou a hloubkou uloţení. 

Hlavním cílem diplomové práce je srovnat existující provozované podzemní 

zásobníky plynu v České republice z pohledu základních charakteristik jako jsou: hloubka 

sond, počet sond, loţiskový tlak, doba naplnění, zásoby, základní kapitál, odhad nákladů 

a zisk.  

Dalšími dílčími pomocnými cíli diplomové práce jsou popis zemního plynu jako 

strategické energetické suroviny, popis plynových zásobníků v České republice 

na lokalitách Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Třanovice, 

Lobodice, Háje a Uhřice, dále popis vývoje České naftařské společnosti a jejího budoucího 

zásobníku zemního plynu v Břeclavi. 

  



Bc. David Lamich: Podzemní zásobníky plynu v České republice  

 

 

2012 2 
 

2. Plyn jako energetická surovina 

 

Zemní plyn je bezbarvý, nejedovatý, hořlavý plyn. Patří do skupiny topných plynů. 

Jeho vyuţití je široké: na vytápění, vaření a přípravu teplé vody, v elektrárnách, teplárnách 

a kogeneračních jednotkách. Při současné těţbě vydrţí zásoby zemního plynu do roku 

2060, celkové zásoby mají ţivotnost aţ 200 let. Česká republika nemá ţádná významná 

loţiska zemního plynu. Hlavními dodavateli jsou Rusko a Norsko (TZB 2012).  

Zemní plyn v České republice (cca 20 %) nezaujímá v bilanci energetických zdrojů 

(viz obr. 1) tak významnou pozici jako v zemích EU. Česká energetika je postavena na 

vyuţívání vlastních zdrojů uhlí, které se na spotřebě podílí přibliţně z 50 %. Energetika 

zemí EU se dnes zaměřuje více na ekologicky příznivé primární zdroje a obnovitelné 

zdroje právě na úkor uhlí (ZP 2012). 

 

Obr. 1 Podíl primárních energetických zdrojů v České republice (ZP 2012) 

Zemní plyn je ekologické palivo, při jehoţ spalování vzniká ve srovnání s uhlím 

nebo s kapalnými palivy daleko méně škodlivin. Přes masivní podporu plynofikace 

v České republice nezaujímá zemní plyn, na rozdíl od jiných zemí EU, v tuzemské bilanci 

energetických zdrojů tak významnou pozici. V České republice vyuţívá zemního plynu 

zhruba 2,5 milionu domácností, z toho více neţ 1 milion k individuálnímu vytápění. Pro 

zemní plyn hovoří, i díky moderním technologiím pouţívaným v konstrukci kotlů, jejich 

spalovacích komor a hořáků, jeho četné výhody: 

prvotní teplo 
a elektřina; 

9,52% 

kapalná 
paliva; 
18,95% 

plynná paliva; 
19,83% 

tuhá paliva; 
51,80% 
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1) vysoká energetická účinnost plynových spotřebičů, příznivá cena, 

2) jednoduché ovládání plynových spotřebičů, jejich snadná regulace a automatizace,  

3) vytápění podle skutečných potřeb zákazníka,  

4) příznivý vliv na ţivotní prostředí (TZB 2012). 

Zemní plyn naftový se těţí z přírodních plynových nebo ropo-plynových loţisek 

a po úpravě, tj. po zbavení mechanických a kapalných příměsí, se dodává do plynovodní 

soustavy. Po chemické stránce jde o přírodní směs plynných látek, kterou v podstatné míře 

tvoří uhlovodíkové plyny s převaţujícím obsahem metanu (70–98 %). Dalšími sloţkami 

jsou vyšší uhlovodíky od propanu aţ po hexan a určitým procentem jsou zastoupeny i 

neuhlovodíkové plyny. Mezi neuhlovodíkové plyny, které se nacházejí v zemním plynu, 

patří především dusík a oxid uhličitý, ale můţe být přítomen (v minimálním mnoţství) i 

kyslík, vodík a helium. Zemní plyn je tedy směsí hořlavých (uhlovodíky) a nehořlavých 

(inerty) sloţek, které při spalování se vzduchem nebo kyslíkem uvolňují teplo. Proto se 

plyn pouţívá především na výrobu tepla. Zemní plyn se také pouţívá pro pohon 

záţehových a vznětových motorů. 1 m
3
 zemního plynu odpovídá přibliţně 1,1–1,2 l 

benzinu při pouţití vyššího kompresního poměru (Roubíček, Rábl 2000).  

Chemické sloţení plynu se pravidelně kontroluje metodou kvantitativní plynové 

chromatografie. Fyzikálně-chemické vlastnosti, tj. hustota, relativní hustota, energetická 

hodnota a Wobbeho index, se pro účely kontroly jakosti neměří přímo, ale stanoví se 

výpočtem ze zjištěného chemického sloţení ve smyslu platné technické normy ISO 6976: 

Natural gas – Calculation of calorificvalues, density, relative density and Wobbeho index 

from composition (Zemní plyn – výpočet tepelných hodnot, hustoty, relativní hustoty 

a Wobbeho indexu ze sloţení). Voda, která je běţnou součástí kaţdého topného plynu, 

můţe být v závislosti na fyzikálních podmínkách a jejím mnoţství přítomna v plynné, 

kapalné, ale i tuhé fázi. Tuhá fáze, tj. hydráty, mohou vznikat hlavně při vysokých tlacích 

v dálkových plynovodech, při velké tlakové redukci apod. Jejich tvorba způsobuje 

provozní problémy, např. zamrzání redukčních ventilů, vytváření ledových zátek apod. 

Z pohledu vyuţívání zemního plynu v průmyslu je kvalita zemního plynu jedním ze 

základních a velmi důleţitých kritérií (Buchta 2000). 
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Mezi hlavní ukazatele kvality zemního plynu se řadí především: 

 jeho energetická hodnota – tu reprezentuje spalovací teplo nebo výhřevnost; 

Wobbeho index, 

 chemické sloţení, 

 obsah sirných sloţek, 

 vlhkost plynu (Kansky, 2001). 

Kvalita zemního plynu je pravidelně kontrolována na vstupech do plynárenské 

soustavy, a to hlavně z hlediska dodrţování kontrahovaných jakostních parametrů, bezpečnosti 

provozu a ochrany konečného spotřebitele před nekvalitní dodávkou. Kontroly se provádějí ve 

smyslu platných ČSN týkajících se obecných podmínek pro vzorkování, zkoušení, kontrolu 

a hodnocení jakosti plynu. Spalovací vlastnosti jsou veličiny, které úzce souvisí se spalovacím 

procesem a získáváním technicky vyuţitelného tepla. Mezi nejdůleţitější spalovací vlastnosti 

patří např. spalovací teplo, výhřevnost, spotřeba vzduchu na spalování atd. Veličiny jako 

spalovací teplo Qs (označované téţ jako Hs; s – superior – horní) a výhřevnost Qi (označovaná 

téţ jako Hi; i – inferior – dolní) v praxi vyjadřují energetický obsah zemního plynu a jsou 

definovány následovně. Spalovací teplo zemního plynu Qs je mnoţství tepla uvolněné úplným 

spálením 1 m
3
 zemního plynu při tlaku 101 325 Pa v adiabatických podmínkách za 

předpokladu, ţe se spaliny ochladí na teplotu výchozích látek a vodní pára obsaţená ve 

spalinách je v kapalném stavu (Kansky 2001). 

 

2.1 Hlavní výhody zemního plynu 

Zemní plyn je palivo, které díky svým vlastnostem můţe zásadním způsobem 

přispět k dosaţení udrţitelného rozvoje lidské společnosti s minimálními dopady na ţivotní 

prostředí. Přínos zemního plynu je nesporný jak z hlediska snižování energetické 

náročnosti, tak z hlediska zlepšování životního prostředí. Zemní plyn má ve srovnání 

s ostatními fosilními palivy celou řadu výhod: 

 je palivem, které je spotřebiteli k dispozici bez omezení 24 hodin denně 

a 365 dní v roce, 

 dopravní a distribuční systém zemního plynu není závislý na klimatických 

podmínkách a veřejných komunikacích, 
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 spotřebitel nemusí budovat zařízení na skladování paliva, 

 spotřebiče pro spalování zemního plynu jsou velmi dobře regulovatelné 

a disponují velmi širokým výkonovým rozsahem, 

 zemní plyn má vysokou výhřevnost a v současných spotřebičích je moţné ho 

spalovat s účinností více neţ 90 %, 

 při spalování zemního plynu emise prakticky neobsahují kysličníky síry, pevné 

částice a obsahují mnohem méně NOx a CO2 neţ např. uhlí a kapalná paliva. Ze 

všech fosilních paliv je pro ţivotní prostředí nejpřijatelnější – jeho spalováním 

vzniká nejméně škodlivin ze všech primárních zdrojů energie. Pro tyto výhody 

má vyuţití zemního plynu i v budoucnu v průmyslových odvětvích trvalou a dá 

se předpokládat, ţe rostoucí perspektivu (Doleţal 1997). 

Zemní plyn se využívá v různých odvětvích: 

Využití zemního plynu v odvětvích hutnictví železa, oceli a neželezných kovů 

V těchto odvětvích se zemní plyn vyuţívá jako zdroj energie pro ohřívací, 

aglomerační, tavící a technologické procesy spojené s úpravou surovin nebo výrobou 

polotovarů i finálních výrobků. Nejčastěji vyuţívaným druhem technologických zařízení 

v těchto odvětvích jsou víceré druhy průmyslových pecí – mohou to být např. komorové, 

naráţecí, nístějové, pánevní, poklopové, rotační, šachtové pece a také průmyslové hořáky 

na přímý ohřev (Bienik 1982). 

Využití zemního plynu ve strojírenství 

V tomto odvětví se zemní plyn vyuţívá jako zdroj energie pro procesy spojené 

s tepelnou a povrchovou úpravou kovových materiálů – např. kalení, ţíhání, popouštění, 

cementování, zinkování, vypalování po barvení. Nejčastěji vyuţívaným druhem 

technologických zařízení v tomto odvětví jsou také různé druhy průmyslových pecí – 

mohou to být např. komorové, poklopové, vozokomorové či šachtové pece (SPP 2012).  

Využití zemního plynu v keramickém průmyslu a průmyslu žáruvzdorných hmot 

 V těchto odvětvích je zemní plyn zdrojem energie jak pro procesy sušení a výpalu 

různých druhů keramických materiálů a výrobků – např. porcelán, dlaţdice, tak pro výrobu 

různých druhů ţáruvzdorných hmot a tvarovek, resp. dalších specifických ţáruvzdorných 

a izolačních materiálů. Nejčastěji vyuţívaným druhem technologických zařízení v těchto 
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odvětvích je více druhů průmyslových pecí – mohou to být např. komorové, rotační či 

šachtové pece (SPP 2012). 

Využití zemního plynu v sklářském průmyslu 

Ve sklářském průmyslu je zemní plyn vyuţíván jako zdroj energie např. pro tavicí 

procesy vstupních surovin při výrobě tzv. sklářského kmene, pro předehřev forem při ruční 

výrobě skla, pro chlazení hotových výrobků. Nejčastěji vyuţívaným druhem 

technologických zařízení v tomto odvětví jsou např. komorové a pánevní pece. (SPP 

2012).  

Využití zemního plynu v průmyslu stavebních hmota stavebních materiálů  

V těchto odvětvích je zemní plyn zdrojem energie pro sušicí a vypalovací procesy 

při výrobě vápna, cementu, cihel, resp. dalších specifických druhů stavebních tvarovek. 

Nejčastěji vyuţívané druhy technologických zařízení v těchto odvětvích jsou např. 

komorové, tunelové, rotační a šachtové pece (SPP 2012). 

Využití zemního plynu v potravinářském průmyslu a zemědělství 

V těchto odvětvích se zemní plyn vyuţívá jako zdroj energie např. pro výrobu chleba 

a pečiva, v technologii pivovarnictví a lihovarnictví, při zpracování / konzervování potravin 

sterilizací, sušením, uzením nebo i (při specifických způsobech vyuţití absorpčního chlazení, 

resp. mrazení) chlazením nebo zmrazováním potravin, při sušení zemědělské produkce (SPP 

2012). 

Využití zemního plynu v chemickém a farmaceutickém průmyslu 

V těchto odvětvích se zemní plyn vyuţívá jako zdroj energie např. při výrobě 

gumárenských výrobků, plastů, léků nebo jako vstupní surovina např. při výrobě 

průmyslových hnojiv (SPP 2012). 
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2.2 Podzemní zásobníky plynu 

Zemní plyn byl původně povaţován za vedlejší produkt při těţbě ropy. Jeho 

účelnému vyuţití bránilo i to, ţe chyběla přepravní síť plynovodů. Ta se začala budovat aţ 

v 20. století od míst primární těţby. S rozšiřováním počtu odběrních míst, a tím i nárůstem 

délky plynovodů, bylo nutné zabezpečit i potřebné skladovací kapacity. Klasické 

plynojemy se svým technicky omezeným objemem přestaly postupně dostačovat, a tak se 

pozornost soustředila na moţnost vyuţití vytěţených přírodních loţisek zemního plynu. 

Nejjednodušším řešením bylo, aby byly tyto vyčerpané zdroje napojeny na plynovodní 

systém (Diamo 2006). 

Podzemní zásobníky plynu (PZP) se staly nezbytnou součástí plynárenského 

dopravního systému (viz schéma na obr. 2). Prudký vzestup má jejich rozvoj hlavně 

v posledních čtyřiceti pěti letech. Tato metodika je významným přínosem při řešení 

problémů distribuce plynu. V řadě zemí byly provedeny technicko-ekonomické výpočty 

a přesvědčivě dokázaly, ţe nejvýhodnějším způsobem regulace nepravidelné spotřeby 

plynu je podzemní uskladňování (Bujok et al. 1985). 

 

Obr. 2 Schéma podzemního zásobníku plynu – Háje, Příbram. (Diamo 2012) 
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V posledních desetiletích je celosvětová závislost na neobnovitelném zdroji energie 

vysoká a dlouhodobější omezení jeho dodávek by mohlo způsobit kolaps mnohých 

ekonomik světa. Například západoevropské země patří k největším spotřebitelům těchto 

surovin, přičemţ jejich spotřeba je v značné míře závislá na dovozu. Proto je pochopitelná 

snaha o to, aby strategické zásoby kapalných a plynných uhlovodíků byly dostačující pro 

udrţení chodu hospodářství i v případě vzniku různých krizí nebo katastrof (Gavenda 

2006). 

V počátcích zavádění do provozu se uplatňovaly nové technologie hlavně pro krytí 

sezonních odběrů. V současné době se přistupuje na pozitivní působení na celý dopravní 

systém. Je to spojeno s prudkým nárůstem spotřeby plynu a nutností dopravovat plyn do 

stále větších vzdáleností. Napojení transportního systému plynovodu na provoz PZP 

umoţňuje dosáhnout maximální kapacity plynovodů po celý rok. Vysoký faktor dosaţení 

vyuţití se přenáší i na plynová loţiska, kde lze rovnoměrným systémem dosáhnout 

vysokého stupně využití těžebních sond a příznivého vývoje těžebního režimu (Gavenda 

2006). 

Na rozdíl od jiných energetických zdrojů je zemní plyn distribuován sítí plynovodů 

a nemůţe být spotřebiteli skladován. V důsledku této skutečnosti má distributor 

odpovědnost přizpůsobit dodávku poptávce (Gavenda 2006). 

Jedním ze základních prostředků pro přizpůsobení zásobování poptávce je vyuţití 

podzemních zásobníků plynu. Pro svou velkou kapacitu mohou zajistit: 

 krytí odběrových špiček,  

 sezónní přizpůsobení, kdy během roku jsou zajištěny víceméně konstantní dodávky 

plynu a jsou umoţněny podstatně vyšší spotřeby v zimě neţ v létě,  

 zajištění bezpečnosti dodávek plynu pro případ moţného přerušení v zásobování 

(Gavenda 2006). 

Podzemní uskladňování plynu je vlastně vhodné vyuţití objemu spojených pórů 

(nebo puklin či kaveren) v horninách k přechodnému uchovávání plynu za účelem krytí 

sezonních zvýšených odběrů.  

Vhodnost pórovitého prostředí je dána: 

 fyzikálními vlastnostmi horniny, hlavně její pórovitostí (více neţ 18 %) 

a propustností (min. 0,1.10
-12

 m
2
), 
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 strukturní stavbou (odpovídá některému typu pastí ţivičných loţisek), 

 hloubkou uloţení (závisí na ní pracovní tlak v zásobníku) (Bujok et al. 1985). 

Plyn v zásobníku se dělí na základní náplň a na uskladňované množství (aktivní 

náplň v zásobníku). Základní náplň činí asi 50 % plynu v zásobníku. Jejím účelem je 

dosaţení pracovních tlaků a provozního reţimu zásobníku. Aktivní náplň zásobníku je 

vlastně ten objem plynu, který bude do zásobníku v létě natlačen a v zimě odebrán (Bujok 

et al. 1985).  

Kapacita zásobníku je buď denní nebo celková. Denní kapacita je cca 1 % celkové 

kapacity – je to souhrn produkce sond za 24 hodin a udává se buď na počátku odběrového 

období (je nejvyšší) nebo při určitém loţiskovém tlaku. Celková kapacita je shodná 

s aktivní náplní zásobníku (Bujok et al. 1985). 

Podzemní zásobníky plynu se vytváří: 

 ve vytěţených plynových loţiscích, 

 ve zvodněných vrstvách (aquiferový typ). 

Potřeba uskladnit podzemní plyn nastala v polovině minulého století. Souviselo to 

s rozvojem výroby a distribuce svítiplynu. Počáteční poţadavky nebyly velké, a proto pro 

tyto účely stačily plynojemy. Nárůst spotřeby zvyšoval i poţadavky na uskladňování a na 

objem plynojemů. Ve světě je znám plynojem pro město Chicago, který byl vybudován pro 

kapacitu okolo 600 000 m
3
. Zemní plyn byl dlouho pokládán za vedlejší produkt při těţbě 

ropy. Jeho zuţitkování nebylo technicky moţné z důvodu, ţe chyběla síť plynovodů. 

S jejich výstavbou se začalo ve 20. století. Se zvyšováním vzdáleností mezi zdroji zemního 

plynu a odbytišti bylo nezbytné řešit potřebu jeho uskladňování. Zemní plyn začal 

nahrazovat svítiplyn (Bujok et al. 1985).  

Zvětšování plynojemů nebylo moţné, a proto se pozornost zaměřila na podzemní 

uskladňování plynu, a to vytvořením sezónních zásob plynu ve vytěţených plynových 

loţiscích. Jako první pokus o podzemní uskladňování plynu je v literatuře označováno 

vyuţití vytěţeného plynového ložiska v Kanadě, ve státě Ontario, okres Welland, v roce 

1915. V letech 1915–1916 bylo pro sezonní uskladnění plynu pouţito loţisko Zoar-Erie 

v USA, ve státě New York (kapacita loţiska 62 mil. m
3
) (Bujok et al. 1985). 
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Podzemní zásobníky plynu lze rozdělit do dvou základních skupin: 

 sezónní zásobníky – slouţí k vyrovnávání rozdílů mezi letní a zimní spotřebou. Do 

nich se v letních měsících ukládá nespotřebovaný plyn, který se v měsících, kdy 

dodávka od dodavatelů nestačí, postupně odtěţuje a dodává do distribuční sítě. 

Tyto zásobníky mají velkou uskladňovací kapacitu, ale menší denní těţební výkon. 

Pro uskladňování se vyuţívají buď vytěţená plynová nebo ropná loţiska nebo 

podzemní zásobníky vybudované v porézních vrstvách (tzv. akviferové zásobníky). 

 špičkové zásobníky – slouţí zejména pro krytí spotřeby zemního plynu v několika 

dnech s maximální spotřebou nebo k vyrovnávání výkyvů v krátkém časovém 

období. Na rozdíl od sezónních zásobníků mají malou skladovací kapacitu, ale 

velký denní těţební výkon. Výhodou špičkových zásobníků je, ţe je moţné je 

v průběhu topné sezóny v období niţší spotřeby znovu doplnit na maximální 

kapacitu. Ve světě se pro tyto potřeby vyuţívají uměle vybudované kaverny 

v solných loţiscích (ČPU 2004). 

Podzemní zásobníky plynu se v počátcích budovaly výhradně ve vytěţených 

loţiscích plynu. Avšak plynová loţiska byla ve velké vzdálenosti, asi do 200 km, od místa 

soustředění spotřeby plynu. V těchto případech se začaly vytvářet podzemní zásobníky 

plynu aquiferového typu. Pro uskladnění této metody se vyuţívá pórovitá a propustná 

vrstva, která je nasycena vodou, překryta nepropustnými horninami, leţí v dostatečné 

hloubce a má vyhovující strukturní stavbu (Bujok et al. 1985).  

První pokus o vybudování podzemního zásobníku aquiferového typu byl v roce 1946 

v USA, na hranici států Kentucky a Indiana. Rozhodli se k uskladnění pouţít rozpukané 

vápence uloţené v hloubce 170 m. To se však nezdařilo, protoţe se nevytěsnila voda z puklin. 

Úspěšný byl aţ pokus o podzemní zásobník v letech 1950–1951 ve státě Iowa, ve vrstvách 

pískovce uloţeného v hloubce 530–800 m. Celková kapacita zásobníku dosahovala 

200 mil. m
3
 plynu. Další významný zásobník aquiferového typu byl vytvořen v USA v roce 

1953 s názvem Herscher, jeho obsah se odhaduje na 2 mil. m
3 

plynu. V Evropě se začaly 

podzemní zásobníky prosazovat v padesátých letech 20. století (Bujok et al. 1985).  
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2.2.1 Problémy podzemního uskladňování plynu v aquiferových strukturách 

Podzemní uskladňování plynu aquiferového typu v podzemních zásobnících je 

technologie, u které jsou hlavní geologické podmínky. Mezi příznivé podmínky patří 

uloţení uskladňovací vrstvy i nadloţního vrstevního komplexu. Pro vytvoření podzemních 

zásobníků plynu tohoto typu jsou ţádoucí hlavně struktury, jeţ jsou výhodné svou 

polohou, tzn. příznivým vztahem mezi místem spotřeby plynu a mezi vzdáleností 

podzemních zásobníků. V mnoha případech mají podzemní zásobníky tohoto typu výhody 

v reţimových vlastnostech, tj. v příznivé výši uskladňovacího tlaku během odběru 

i vtláčení. Některé z uvedených zásobníků mohou mít vynikající vlastnosti z hlediska 

kapacity a také výkonu, zvláště podzemní zásobníky vytvořené ve vrstvách tvořených 

puklinami (Bujok et al. 1985). 

Vytváření podzemních zásobníku plynu se zaměřuje především na pouţití lokalit 

o známých vlastnostech, tj. o prokázané uzavřenosti a těsnosti struktury a o známých 

parametrech vrstvy. Vyuţitím jiţ dříve pouţívaných vrtů se můţou sníţit investiční 

náklady na vytvoření podzemního zásobníku. Další úsporou můţe být také pouţití 

zbytkového loţiskového tlaku (Bujok et al. 1985).  

Nejdůleţitější ekonomickou funkcí podzemního zásobníku plynu je sledovat 

minimální či přiměřenou vzdálenost mezi oblastí spotřeby a zdrojem pro zásobování 

plynem v dané oblasti. Nejvýhodnější je umístnit podzemní zásobník co nejblíţe k centru 

spotřeby, a to z toho důvodu, aby tlakové ztráty při dopravě značného mnoţství plynu, 

odebíraného z podzemního zásobníku plynu v odběrovém cyklu, byly minimální, a aby se 

tak dosáhlo maximálního potenciálního vyuţití uskladněného plynu na základě vyuţití 

výkonnosti daného podzemního zásobníku při odběru plynu (Bujok et al. 1985). 

Vzhledem k rozmístění spotřeby plynu je jedním z nejdůleţitějších aspektů pro 

vyhledávání struktur a pro vytváření podzemních zásobníků ve vodonosných vrstvách 

charakter polohy loţisek plynu. V praxi je známo, ţe řada podzemních zásobníků tohoto typu 

je podstatně výhodnější a výkonnější neţ klasické podzemní zásobníky vytvořené 

z vyčerpaných plynových loţisek (Ščolkovo, Beynes, řada lokalit v USA aj.) (Bujok et al. 

1985). 

Realizace zásobníků tohoto typu má vţdy vyšší rizikovost neţ u vytěţených 

plynových loţisek. Je to dáno zejména mírou jednoznačnosti průkazu těsnosti 
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a uzavřenosti zkoumané geologické formace. Garance těsnosti a uzavřenosti pro plyn můţe 

být u aquiferové struktury velmi náročná a někdy nelze prokázat její těsnost a uzavřenost 

jinak neţ pokusným provozem zásobníku a důkazem jeho těsnosti během provozu. Výhody 

těchto zásobníků spočívají v tom, ţe lze v některých případech volit takové geologické 

podmínky, jejichţ výslednicí je vyšší tlak, vyšší výkonnost zásobníku a vhodnější 

regionální poloha uskladňovacího objektu neţ je moţné při vyuţití stávajících plynových 

loţisek k podzemnímu uskladňování. Za perspektivní lze označit vývoj v oblasti realizace 

aquiferových podzemních zásobníků ve vhodných strukturních formách s přítomnými 

puklinovatými horninami, coţ vytváří předpoklady jejich vysoké kapacitní účinnosti. To je 

velmi vhodné zejména pro krytí superšpiček (Bujok et al. 1985).  

Mezi další zvýšené technologické nároky patří změny fázového sycení pórů, resp. 

volných prostorů ve zvodnělé pórovité hornině. Specifikem podzemních zásobníků plynu 

aquiferového typu je odlišná povaha průběhu a stavu sycení pórů uskladňovací vrstvy 

ve srovnání s kolektory plynových loţisek (Bujok et al. 1985). 

Vodní fáze má větší povrch ve volných pórech uskladňovací vrstvy v aquiferových 

podmínkách neţ u plynového loţiska. Vznikají tím jevy spočívající v tom, ţe při poklesu 

tlaku se vylučuje voda, v níţ byl plyn obsaţen. Podstatně větší mnoţství plynu se však ve 

vodě rozpustí a poměrně pevně se na tuto vodu váţe. Vlivem probíhající filtrace plynu 

vrstvou většího počtu uskladňovacích cyklů se toto mnoţství zbytkové nevytěsněné vody 

postupně zmenšuje. Mnoţství vody a kondenzátu při těţbě plynu z podzemního zásobníku 

je vţdy vyšší neţ při provozu podzemního zásobníku vytvořeném ve vytěţeném loţisku 

zemního plynu. Tyto jevy jsou zapříčiněny změnami efektivní propustnosti vlivem 

měnícího se fázového sycení náplně v uskladňovací vrstvě. Intenzita a dynamika je pro 

kaţdou jednotlivou horninu rozdílná. Má to za následek zvyšování „stupně osušení“ pórů 

uskladňovací vrstvy. Působením těchto změn se mění její reţimové vlastnosti, které by za 

normálních podmínek měly vliv především na postupné zvyšování výkonnosti 

uskladňovacího objektu (Bujok et al. 1985). 

Bezpečné pouţití zemního plynu vyţaduje, aby ani při teplotách pod 0 °C, a to 

v celém tlakovém rozsahu, nedocházelo k vylučování kapalných podílů (nejen vodní páry, 

ale ani vyšších uhlovodíků). Obsah vody v zemním plynu se v plynárenství obvykle 

vyjadřuje jako teplota rosného bodu ve stupních Celsia při daném tlaku. Zemní plyn je 
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nutno sušit na hodnotu rosného bodu, která leţí pod nejniţší moţnou teplotou v potrubí 

i armaturách. Z důvodu rozvoje distribuce zemního plynu byly zdokonalovány 

i technologie sušení zemního plynu. V současnosti existuje velké mnoţství sušicích 

technologií zaloţených na různých principech odstraňování vody z plynu (Slovgas 2007).  

Základní principy, které se uplatňují při sušení plynu, jsou: 

 chlazení, 

 adsorpce (Slovgas 2007). 

Mezi jiné procesy, které mají negativní dopad, patří: místní blokace pórů solemi 

(zejména ţeleza), výplachem, horninovými částečkami a jinými vlivy souvisejícími 

s procesem vtláčení plynu s moţným narušením soudrţnosti horninového skeletu. Poměrně 

sloţitá je celá oblast mechaniky vytěsňování vody z pórů u aquiferového objektu. Snahou 

je, aby se dosáhlo nejintenzivnějšího a nejrychlejšího způsobu vytěsnění vody, a tím 

zvýšení nejen celkového mnoţství uskladněného plynu. Pro zvyšování výkonnosti 

aquiferových podzemních zásobníků plynu se vyuţívají metody, které spočívají v aplikaci 

nejvhodnějšího systému fyzikálního působení na náplň pórů během hydrodynamického 

procesu vytěsňování vody z kolektoru. Uvedené metody jsou zaloţeny na fyzikálně 

chemickém účinku některých látek (zvláště tensidů) a závisí dále na stupni vytěsnění vody, 

který je závislý na strukturním a faciálním vývoji uskladňovací vrstvy. Na zvyšování 

produktivity sond se aplikují obdobné metody jako u sond vodních, naftových a zejména 

plynových. Jedná se hlavně o fyzikálně-chemické i mechanické působení na horninu, na 

jejichţ základě se zvyšuje průchodnost pórů, odstraňují se kolmatační účinky látek 

obsaţených v kolektorské vrstvě (rozšiřují se nebo se vytvářejí nové filtrační kanály 

v přípočvové zóně) (Bujok et al. 1985).  

Mezi plynem a horninou je medium zatláčené do struktury cizím prvkem, je to 

způsobeno vlivem intenzity jejich reakce. Jedná-li se o vtláčení zemního plynu do loţiska 

zemního plynu, pak reakce mezi tímto plynem a mezi původním uskladňovacím 

prostředím jsou minimální. Můţe zde nastat vlivem poklesu tlaku pod původní loţiskové 

podmínky maximálně jen desorpce rozpuštěného plynu ve vodě. Ten můţe obsahovat 

některé látky, které nejsou v plynu ţádoucí (CO2, H2S). Komplikovanější podmínky 

nastávají tehdy, jestliţe uskladněný plyn obsahuje látky, které mají nenasycené vazby (CO, 

popřípadě volný kyslík, některé nenasycené uhlovodíky a oxidy dusíku). Katalytické 
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reakce některých stopových prvků (Fe, Ni, Mb, As apod.), které jsou přítomny ve vrstvě, 

se mohou značně podílet na určitých změnách ve sloţení plynu. Dosud jsou neobjasněny 

vlivy mikrobiální činnosti na změny sloţení plynu, resp. i na propustnost kolektoru. Tím je 

vyšší nebezpečí koroze i eroze. Také přítomnost vodní páry, sirovodíku a oxidy uhličitého 

způsobuje vytváření příznivých podmínek pro jejich intenzivní průběh. Intenzita 

elektrochemické koroze je obdobná jako u podzemních zásobníků vytvořených 

z plynových loţisek (Bujok et al. 1985).  

Mezi dosud neřešené problémy patří signalizace eroze u sond, které mají sklon 

k výnosu písku, z důvodu nebezpečných situací, které by se mohly vyhrotit v otevřenou 

erupci. Hlavním požadavkem pro kaţdý podzemní zásobník plynu je jeho těsnost. 

U zřizování aquiferových podzemních zásobníků je největším problémem zhuštění 

přirozené těsnosti struktury. U loţisek zemního plynu je existencí plynového loţiska 

dokázána hermetičnost dané plynové pasti pro strukturní linii, která odpovídá původnímu 

kontaktu plyn-voda. Často není moţno zjistit některé geologické vlastnosti vrstevního 

sledu, a zejména pak hermetičnosti existujících zlomových linií. Proto je ţádoucí při 

aquiferových podzemních zásobnících sledovat především takové strukturní formy, které 

mají minimální rizikovost z hlediska moţné netěsnosti nadloţního vrstevního krytu. Patří 

sem brachyantiklinální typ struktur, jejichţ litologické uzavření je prokazatelné. Méně jsou 

pouţitelné monoklinální strukturní útvary (Bujok et al. 2010).  

Ve většině případů se při zřizování a provozu podzemních zásobníků 

v aquiferových podmínkách vyskytuje podstatně vyšší tlak neţ hydrostatický. Pracuje se 

zde často s poměrně vysokými přetlaky, coţ je sice výhodné, ovšem značně náročnější 

z hlediska zábrany úniku plynu. Značná rezerva ve výšce strukturního uzávěru je u těchto 

typů zásobníků nutná z toho důvodu, ţe u nich pravidelně nastává při vtláčení plynu 

diskordace mezi průběhem strukturních linií a mezi kontaktem plyn-voda. (Bujok et al. 

2010).  

Perspektivu mají metody vytváření umělých uzávěrů pomocí vodní blokace. Jejich 

účinnost podle provedených zkoušek však není jednoznačná. Nutností je také počítat 

s určitými ztrátami plynu u kaţdého podzemního zásobníku plynu. U podzemních 

zásobníků jde spíše o ztráty nevelkého rozsahu. Je to plyn, který zůstane vázán v pórech 

loţiska a který se nezúčastňuje aktivní práce vlivem izolace v některých litologicky méně 
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příznivě vyvinutých částech kolektoru, a to v důsledku rozdílných středních filtračních 

rychlostí, které spočívají v delším období vtláčení plynu a podstatně kratším období jeho 

odběru ze zásobníku. Ve velké míře lze u podzemního zásobníku tohoto typu počítat s 

úniky sekundárními. Jsou to úniky kolem paţnicových kolon, a to vlivem nekvalitních 

cementací. Tyto úniky jsou zčásti způsobovány kvalitou cementového kamene, korozí 

vlivem elektrochemických i chemických jevů, ne zcela těsným závitovým spojením. Úniky 

přes závity lze omezit pouţitím pakrů a kvalitních těţebních trubek s plynotěsným 

závitem. Nekvalitní cementaci lze likvidovat velmi těţko. Určité mnoţství plynu se po 

zatlačení do vrstvy rozpustí ve vodě, jak ve vodě vázané, tak i ve vodě okrajové. U tohoto 

typu zásobníku je vyšší moţnost sorpce určitého mnoţství plynu vtlačeného do vrstvy v 

horninových částech o nízké propustnosti a větší četnosti subkapilárních pórů. Část plynu 

zůstane trvale vázána v těchto úsecích, aniţ se aktivně zúčastňuje uskladňovacího procesu 

(Bujok et al. 2010). 

Tento typ zásobníku má vyšší moţnosti izolace určitých částí plynonosné zóny 

uskladňovací vrstvy vlivem tvorby vodních kuţelů, případně tvorby vodních jazyků při 

postupu kontaktu plyn-voda během odběru plynu. Důleţité je také ekonomické hledisko. 

Vysoké náklady vyváţí jeho pohotovost a výkonnost. Nutné je ale počítat i s určitou 

negativitou výsledků při jejich zřizování. Vyšší náklady je třeba vyváţit vysokou 

výkonností podzemního zásobníku, a to nalezením příznivých geologických podmínek, 

také aplikací technických procesů k jejímu dosaţení (Datex 2010).  

Význam zásobníků však roste i bez ohledu na moţné opakování plynové krize 

spojené s přerušením dodávek. Spotřeba plynu v celé Evropě se bude mírně zvyšovat, 

zatímco produkce bude klesat a bude nahrazována dovozem plynu z nalezišť mimo Evropu 

(viz obr. 3). V rámci Evropy se odhaduje, ţe v roce 2030 dosáhne rozdíl mezi spotřebou 

a produkcí aţ 477 miliard metrů krychlových. Potřeba většího objemu zásob zemního 

plynu je tedy zřejmá (Datex 2010). Dalším pozitivním vlivem nových skladovacích kapacit 

je spolehlivost a bezpečnost dodávek i další rozvoj tuzemského trhu se zemním plynem 

(trasy plynovodů viz obr. 4)  
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Obr. 3 Předpokládané a prokázané zásoby zemního plynu ve světě (ZP 2012) 
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Obr. 4 Přehled skutečných a plánovaných tras plynovodů v Evropě (ZP 2012) 
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3. Plynové zásobníky v ČR 

Tato kapitola se věnuje popisu stávajících činných podzemních zásobníků plynu 

(PZP) v České republice. Jedná se o osm PZP, přičemţ jejich lokalizace je uvedena 

na obrázku č. 5 a jejich dokumentační fotografie jsou pro porovnání uvedeny na jednom 

celkovém obrázku č. 6. Tato kapitola je strukturována do osmi podkapitol, přičemţ kaţdá 

podkapitola popisuje jeden zásobník s uvedením lokalizace, popisu technologie 

a geologických poměrů a dalších základních údajů charakterizujících PZP. Jedná se 

o následující pořadí: Dolní Bojanovice (SPP Storage, s.r.o.), Dolní Dunajovice (RWE Gas 

Storage, s.r.o.), Tvrdonice (RWE Gas Storage, s.r.o.), Štramberk (RWE Gas Storage, 

s.r.o.), Třanovice (RWE Gas Storage, s.r.o.), Lobodice (RWE Gas Storage, s.r.o.), Háje 

(RWE Gas Storage, s.r.o.) a Uhřice ((MND Gas Storage, s.r.o.). 

 
Obr. 5 Lokalizace činných podzemních zásobníků v České republice 
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Obr. 6 Fotografie činných podzemních zásobníků v České republice (zpracováno podle RWE 2012) 
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3.1 Dolní Bojanovice 

Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice (viz obr. 7) se nachází v katastru obce 

Dolní Bojanovice, cca 10 km od Hodonína. Byl vybudován na jedné z nejvýznamnějších 

ropoplynových lokalit v České republice. Výstavba PZP probíhala v několika etapách, kdy 

byly v souladu s poţadovaným nárůstem skladovací kapacity připojovány další loţiskové 

objekty. 

 

Obr. 7 Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice (mapy.cz) 

 Technologie PZP umoţňuje provozování zásobníku v reţimu zatláčení a odběru 

plynu. Vtláčení a odběr plynu probíhá z a do VVTL plynovodu DN 700 PN 80, kterým je 

PZP D. Bojanovice propojen na mezinárodní MS Brodské (cca 30 km). Na MS Brodské je 

prováděno obchodní měření mnoţství a kvality plynu, plynovod je zde napojen na tranzitní 

plynárenskou síť SPP, a.s. Bratislava. 

Podzemní část zásobníku tvoří čtyři samostatné objekty – původní loţiska ropy 

a zemního plynu, které jsou situovány v hloubkovém intervalu 700–2100 m. Největší 

podzemní skladovací strukturou je Hlavní objekt (střední hloubka uloţení cca 1600 m), 

jenţ je drobnými zlomy rozdělen do tří různě vzájemně komunikujících ker. Druhým 

největším skladovacím objektem jsou tzv. čočky, uloţené ve střední hloubce cca 1800 m. 

Skladovací objekt Lábský obzor jihovýchod je původně ropoplynové loţisko menšího 

rozsahu uloţené v hloubce cca 2000 m. Čtvrtý skladovací objekt – 16. sarmat je původně 

plynové loţisko uloţené v hloubce kolem 700 m. Horninu, ve které je uskladňován plyn, 
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tvoří písky aţ pískovce o mocnosti do 20 m oddělené vrstvou jílovitých hornin. 

Ve vzdálenosti cca 50–2000 m od centrálního areálu PZP jsou v trsech rozmístěny 

sondy. Celkový počet sond PZP D. Bojanovice činí 27 vtlačně odběrových 

a 14 pozorovacích. Povrchová technologie u sond umoţňuje měření teploty, tlaku, měření 

a regulaci průtoku. Součástí je téţ zařízení nástřiku etanolu – inhibitoru tvorby hydrátů 

a u některých sond prvotní separace volné kapaliny, tzv. drip, s odpouštěním do nádrţe. 

Provozní sondy jsou propojeny s centrálním areálem pomocí plynovodních přípojek, tzv. 

stromečkovým systémem. 

Při reţimu vtláčení je zemní plyn přiváděn z plynovodu DN 700 PN 80 do 

technologického zařízení PZP, nejprve přes mikrofiltry, kde je zbaven případných nečistot 

a volné kapaliny. 

Po vyčištění na mikrofiltrech plyn proudí přes technologické měření průtoku na 

sání kompresorů. Na PZP D. Bojanovice jsou instalovány 3 ks kompresorových jednotek 

o výkonu á 1,2–2,4 mil. m
3
/den. Kaţdá jednotka, shodně jako na PZP Uhřice, sestává 

z 6válcového pístového 2° kompresoru Weatherford, 12válcového plynového záţehového 

motoru Caterpillar, řídící jednotky a vzduchového chladiče. Na výtlaku kompresorů jsou 

instalovány odlučovače oleje. Stlačený plyn z výtlaku kompresorů proudí přípojkami do 

provozních sond PZP.  

V reţimu odběru proudí plyn ze sond plynovodními přípojkami do centrálního 

areálu, kde dochází k jeho kvalitativní úpravě tak, aby odpovídal podmínkám předání 

a převzetí plynu na MS Brodské. V rámci centrálního areálu plyn proudí v první fázi do 

vstupních filtrseparátorů. Zde se zbaví pevných nečistot a případné volné kapaliny. Dále 

plyn proudí do vstupního ohřevu plynu, kde se předehřeje na poţadovanou teplotu před 

tlakovou redukcí. Na regulačních ventilech dochází ke sníţení tlaku plynu z tlaku na 

sondách (aţ 20 MPa) na tlak 6-9 MPa. Poté plyn vstupuje do vertikálního dvoufázového 

separátoru, kde se opět zbaví volné kapaliny po změně teplotně-tlakových podmínek. Za 

separátorem je instalován další technologický ohřev, plyn je zde dohříván na poţadovanou 

teplotu pro vstup do dvou paralelních sušicích kolon. Sušicí kolony jsou vertikální tlakové 

nádoby s vestavbou, po které protiproudně protéká triethylenglykol (TEG). TEG je 

následně regenerován. Brýdové páry z obou jednotek jsou svedeny na fléru ke spálení. Na 

výstupu plynu z PZP je technologicky změřeno průtočné mnoţství a rosný bod plynu. Plyn 

poté proudí plynovodem na MS Brodské.  
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Technologie PZP D. Bojanovice umoţňuje provádět i kompresorovou těţbu, kdy je 

plyn v konečné fázi odběrového cyklu odebírán ze sond o tlaku niţším neţ je tlak na 

výstupu z PZP. Takovýto plyn je po prvotní separaci veden na sání vtlačných kompresorů, 

z výtlaku je však veden přes odlučovač oleje na glykolové sušení a pak dále do plynovodu. 

Technologie PZP Dolní Bojanovice je automaticky řízena instalovaným řídicím 

systémem. Ten je koncipován jako dvojúrovňový otevřený systém SCADA. První úroveň 

reprezentují procesní stanice, ty přísluší jednotlivým funkčním celkům a jsou umístěny 

v nejmenší moţné vzdálenosti od řízené technologie. Druhou úroveň tvoří operátorská 

pracoviště. Ta zajišťují spojení s procesními stanicemi a vhodné uţivatelské prostředí. Jsou 

tvořena počítači PC a vybavena softwarem CITECT pro vizualizaci a správu dat. 

3.2 Dolní Dunajovice 

 

Obr. 8 Podzemní zásobník plynu Dolní Dunajovice (mapy.cz 2012) 

Podzemní zásobník plynu Dolní Dunajovice (viz obr. 8) se nachází 6 km severně od 

Mikulova pod východním úpatím Pavlovských vrchů na katastrech obcí Dolní Dunajovice, 

Horní Věstonice a Březí. Je největším zásobníkem plynu v České republice. Při regionálním 

seizmickém průzkumu Karpatské čelní hlubiny byla v blízkosti obce Dolní Dunajovice 

objevena při Věstonickém zlomu nadějná struktura pro akumulaci uhlovodíků. Hned prvním 

vrtem byla v roce 1973 zjištěna významná akumulace zemního plynu v bazálních klastikách 
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eggenburgu. Během primární těţby zemního plynu bylo rozhodnuto, ţe po odtěţení cca 50 % 

zásob bude na struktuře vybudován podzemní zásobník plynu. Drenáţní hornina plynového 

loţiska je uloţena v hloubce 1050 m pod povrchem a tvoří ji glaukonitické pískovce aţ 

prachovce, které jsou uloţeny místy aţ v sedmi hydrodynamických spojených vrstvách 

částečně oddělených nepravidelnými proplástky jílovců, takţe tvoří jeden hydrodynamický 

celek. Věstonický zlom o výšce skoku cca 150 m je v úrovni mezozoických vápenců (RWE 

2012). 

PZP má technologii jak pro vtláčení, tak i pro těţbu plynu, přičemţ část technologie 

pro vtláčení i těţbu je společná. Součástí zásobníku jsou čtyři sběrná střediska. PZP je 

napojen na plynovody přepravní soustavy DN 700/500 PN 63 Uherčice – Dolní 

Dunajovice. Pouţivají se zde vstupní filtry pro čištění plynu, čtyři boxerkompresory ČKD, 

typ 4 JBK 240 s elektropohonem, chladiče plynu, odlučovače oleje pro odloučení oleje z 

plynu, sběrná střediska s měřicími a regulačními tratěmi sond, provozní sondy, plynovody 

s propojovacími kolektory. Pro sledování a řízení veškeré technologie PZP se pouţívá 

řídicí systém (RWE 2012). 

 

3.3 Tvrdonice 

 

Obr. 9 Podzemní zásobník plynu Tvrdonice (mapy.cz 2012) 

Komplex objektů podzemního zásobníku plynu Tvrdonice (obr. 9) se nachází na 

jihovýchodní Moravě na katastrech obcí Tvrdonice, Kostice, Hrušky a Týnec nedaleko 

okresního města Břeclav. Je prvním a tudíţ nejstarším zásobníkem na území bývalého 
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Československa, který ke skladování zemního plynu vyuţívá původních, primární těţbou 

částečně odtěţených přírodních loţisek kapalných a plynných uhlovodíků. Jeho provozem 

byly získány velmi cenné zkušenosti pro výstavbu dalších podzemních zásobníků. Nápad 

na vyuţívání podzemních loţiskových objektů naleziště Hrušky ke skladování letních 

přebytků plynu a jeho zpětné dodávce do plynárenské sítě v době zvýšené spotřeby vznikl 

někdy před rokem 1968. Výstavba podzemního zásobníku byla zahájena jiţ v roce 1971. 

Zkušební provoz začal jiţ v roce 1973, kdy byl uveden do provozu první kompresor 

a zahájeno vtláčení plynu do skladovacího objektu. První etapa výstavby byla ukončena 

v roce 1975. V roce 1980 byla zahájena a o tři roky později ukončena II. etapa výstavby 

zaměřená na zvýšení denního výkonu, spolehlivosti provozu a lepšího vyuţití skladovacích 

objektů. V rámci této etapy byla vybudována další dvě sběrná satelitní střediska, která 

umoţnila zapojení dalších vtlačně-odběrových sond při optimální délce vysokotlakých 

přípojek. Poslední etapa výstavby a modernizace byla zahájena v roce 2004 a ukončena 

v roce 2005 s orientací výhradně na zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Byl 

vybudován řídicí systém (sběr dat, hlášení havarijních stavů atd.) a plně automatizovány 

vybrané technologické procesy. Současně byla provedena modernizace podzemního 

vystrojení a nadzemního technologického zařízení sond zapojených v rámci I. etapy 

výstavby. Podzemní zásobník plynu patří geologicky k mladotřetihorní Vídeňské pánvi, 

rozprostírající se jak na území České republiky, tak i Slovenska a Rakouska. Tato pánev 

patřila k nejbohatším naftoplynovým oblastem ve střední Evropě. Ke skladování plynu se 

vyuţívá několika z celé řady v různých hloubkách (v jednotlivých patrech) situovaných 

loţiskových objektů ropoplynového naleziště Hrušky. Rozhodující skladovací kapacity 

představují 8., 12. aţ 14. sarmatský a 9. bádenský obzor, které se nachází v hloubkových 

intervalech od 1050 do 1600 m. Zemním plynem sycený kolektor (hornina) o mocnostech 

7 aţ 30 m je tvořen převáţně méně soudrţnými jemnozrnnými písky, které v případě 

sarmatských obzorů vyţadují vystrojení těţebních sond protipískovými filtry. Ve srovnání 

s ostatními provozovanými PZP je pro PZP Tvrdonice charakteristická větší hloubka 

uloţení skladovacích objektů a z toho vyplývající vyšší hodnoty loţiskových tlaků. Za 

specifickou lze také povaţovat skutečnost, ţe souběţně se skladováním plynu doposud 

probíhá z některých dalších loţiskových objektů primární těţba ropy a plynu 

zabezpečovaná těţební organizací MND, a.s. Hodonín. Kaţdá organizace má pro svou 

hornickou činnost vyčleněn loţiskový objekt s příslušným stupněm ochrany ve smyslu 
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báňských předpisů a o veškerých aktivitách a zjištěných anomáliích se musí vzájemně 

informovat (RWE 2012). 

Podzemní zásobník Tvrdonice je napojen na plynovod přepravní soustavy DN 500 

PN 63 Hrušky – Tvrdonice – Mutěnice. Jeho součástí jsou dvě sběrná střediska. Čištění 

plynu od nečistot při vtláčení se provádí ve dvou stupních – multicyklonech a prachových 

filtrech. Měření celkového mnoţství, jak při vstupu, tak při výstupu se provádí na 

clonových měřicích tratích. Pro vtláčení se pouţívá tří kompresorů ČKD typu 4 JBK 240 

s elektropohonem s příslušným počtem vzduchových chladičů stačeného plynu pro vtláčení 

do skladovacích obzorů. Pro zajištění obchodních parametrů zemního plynu je při 

odtěţování plynu z loţiska zařazeno separační a sušicí zařízení s příslušnými 

technologickými ohřevy. Sondy jsou vybaveny automatickými nástřiky metanolu 

k zabránění tvorby hydrátů. Veškeré procesy ovládání PZP jsou zabezpečovány 

instalovaným řídicím systémem (RWE 2012). 

 

3.4 Štramberk  

 

Obr. 10 Podzemní zásobník plynu Štramberk (mapy.cz 2012) 

Podzemní zásobník plynu Štramberk (obr. 10) se nachází 2 km jihovýchodně od 

města. V šedesátých letech dvacátého století byl v jihozápadní části ostravské uhelné 
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pánve prováděn uhelný průzkum, při kterém byla zjištěna akumulace zemního plynu 

v oblasti průzkumného pole Příbor – jih. Na loţisku bylo v letech 1961–1965 odvrtáno 

několik vrtů za účelem odtěţení plynu. V letech 1965–1975 se prováděla primární těţba 

loţiska Příbor – jih. Kdyţ se v 70. letech začalo uvaţovat o vhodných lokalitách pro stavbu 

podzemních zásobníků, bylo pro zásobování severomoravského regionu rozhodnuto 

vybudovat PZP na částečně vytěţeném plynovém loţisku Příbor – jih. Loţisko leţí asi 

35 km jihozápadně od Ostravy v okrese Nový Jičín, pod katastrálním územím obcí 

Štramberk, Kopřivnice, Ţenklava, Závišice, Rybí a Ţilina na ploše asi 30 km
2
, v hloubce 

500–690 m pod povrchem. Efektivní mocnost se pohybuje v rozmezí 1–10 m. Na základě 

získaných poznatků v rámci výzkumných prací se přikročilo v letech 1981 aţ 1983 

k investiční výstavbě PZP Štramberk. V rámci výstavby bylo odvrtáno několik nových 

provozních sond, opraveny některé původní sondy. Byla vybudována síť plynovodů 

propojujících jednotlivé sondy a postaven areál závodu, slouţícího jako sběrné středisko. 

V letech 1993–2000 proběhla tzv. II. stavba PZP. Byl rozšířen počet provozních sond, 

zrekonstruováno a doplněno technologické zařízení, instalován kompresor a řídicí systém 

(RWE 2012). 

PZP Štramberk byl vytvořen v korektorských horninách karpatského horizontu H2 

náleţející sedimentární výplni karpatské předhlubně. Geologická stavba loţiska i jeho 

okolí je podmíněna příkrovovou stavbou jednotek vnějšího flyšového pásma západních 

Karpat, přesunutých přes třetihorní sedimenty karpatské předhlubně. K akumulaci zemního 

plynu a vzniku loţiska Příbor – jih došlo ve vrstvách karpatu, který leţí transgresivně na 

sedimentech paleozoika, převáţně na horninách karbonského stáří. Skladovací obzor 

slouţící ke skladování ZP je uloţen v hloubce 500–690 m pod povrchem, je plošně značně 

rozsáhlý a dobře sledovatelný. Převládajícím litologickým typem produktivního obzoru je 

jemnozrnný křemitě-vápnitý pískovec s jílovito-prachovitou základní hmotou a hrubozrnný 

aţ slepencovitý pískovec. Z regionálního hlediska má obzor tvar ploché poloklenby. 

V nadloţí plynového obzoru byly zjištěny příkrovy vnějšího flyšového pásma, příslušející 

slezské a podslezské jednotce, které se nasunuly na třetihorní horniny a mají funkci krycí 

vrstvy. Tlak plynu v přívodním plynovodu přepravní soustavy DN 500 PN 63 Libhošť – 

Štramberk se pohybuje v rozmezí 4,5–5,5 MPa. Uskladňování plynu je prováděno bez 

pouţití kompresoru. Technologické zařízení v areálu PZP je tvořeno filtry, kde je plyn 

zbaven mechanických a kapalných nečistot, dále regulačním zařízením pro nastavení 
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potřebné tlakové úrovně a obchodním měřením, kde je zjišťováno celkové mnoţství 

vtlačeného plynu. Plyn je následně dopravován třemi potrubními systémy z areálu 

k sondám. Potrubní systém napojení sond je kolektorový, potrubí se postupně větví aţ 

k jednotlivým sondám a současně se zmenšuje jeho světlost (z DN 500 na DN 100). 

U sond prochází plyn regulačním ventilem, měřicí clonou a odlučovačem. Při těţbě 

prochází plyn při vstupu ze sondy odlučovačem, měřicí clonou a regulačním ventilem. 

Proti tvorbě hydrátů je do těţeného plynu nastřikován metanol. V areálu PZP pak opětně 

prochází filtry, dále sušicími řadami a po změření odebíraného mnoţství se plyn přepouští 

do distribučních plynovodů Severomoravské plynárenské, a.s. směrem na Ostravu 

a Valašské Meziříčí. Při odtěţování zásobníku lze vyuţít kompresoru s pohonem spalovací 

plynové turbiny. K automatickému řízení provozu PZP slouţí řídicí systém. Pouţitá 

aplikace řídicího systému umoţňuje individuálně nebo automaticky ovládat jednotlivé 

akční členy, sondy, technologie a technologické celky a řídit proces uskladňování a těţby 

plynu (RWE 2012). 

3.5 Třanovice 

 

Obr. 11 Podzemní zásobník plynu Třanovice (mapy.cz 2012) 

Podzemní zásobník plynu Třanovice (obr. 11) se nachází na severní Moravě, 

jihozápadně 4-14 km od města Český Těšín v oblasti mezi obcemi Horní Ţukov – 

Třanovice – Hradiště – Koňakov. Je vybudován v prostorech bývalého loţiska plynu. Celé 
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loţisko se skládá ze 4 samostatných celků, a to Nového pole, Západního pole, Čočky 

a Starého pole. Pro účely PZP jsou v současnosti vyuţívány objekty Nové pole, Západní 

pole a Čočky. Výstavbě PZP předcházelo od roku 1982 do roku 1997 postupné 

přeskladňování plynu. Výstavba byla zahájena v zimě 1994. Souběţně 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 příjezdových komunikací k sondám. 

Výstavba stavebních objektů a provozních souborů vlastního areálu zásobníku byla 

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

situovány na ploše 2 ha. Součástí areálu jsou i volné plochy, s nimiţ se počítá pro 

případnou výstavbu kompresní stanice. Z geologického hlediska je loţisko umístěno ve 

vrcholové části pohřbených údolí na severních svazích tzv. "Ţukovského hřbetu", který je 

tvořen převáţně karbonskými horninami. Hlavní loţiskový obzor představují bazální 

klastika spodního badenu, která vyplňují stará údolí karbonského reliéfu. Litologicky 

představuje badenský kolektor převáţně jemně aţ hrubě zrnité pískovce a slepence. 

Loţisko se nachází ve střední hloubce 445 m a je charakterizováno expanzním reţimem. 

Těsnění obzoru je zajištěno nadloţními badenskými jíly a násunovou plochou karpatských 

příkrovů. Vlastní areál zásobníku se rozkládá na ploše 2 ha a je tvořen následujícími celky: 

provozní budova, víceúčelový objekt, skladové hospodářství, filtrace plynu, sušení a ohřev 

plynu, předávací a regulační stanice, kotelna, potrubní rozvody, vodohospodářský objekt, 

skladové hospodářství, objekt náhradního zdroje. V areálu jsou i prostory pro případnou 

výstavbu kompresní stanice (RWE 2012). 

Plyn je při vtláčení do zásobníku odebírán z plynovodu přepravní soustavy DN 500 

PN 63 Libhošť – Třanovice. Po vstupu do areálu PZP prochází plyn filtrací. Poté je plyn 

rozdělen do rozvodných potrubních systémů k sondám jednotlivých uskladňovacích 

objektů. Při těţbě plynu ze zásobníku je plyn ze sond přiveden potrubními rozvody do 

areálu PZP, kde dojde k jeho filtraci a následnému sušení. Po sušení je plyn veden do 

předávací stanice a následně do distribuční sítě Severomoravské plynárenské, a.s. – 

plynovodu DN 500 PN 40, směr Mistřovice. Zařízení filtrace plynu slouţí k odstranění 

kapalných a pevných nečistot z plynu. Filtrace plynu je prováděna na čtyřech filtrech 

vybavených automatickým odpouštěním zachycených kapalin, které jsou svedeny do 

sběrné nádrţe loţiskové vody umístěné v objektu skladovacího hospodářství. Zapojování 
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jednotlivých filtrů je odvislé od provozních reţimů zásobníku – reţimu vtláčení, těţby, 

popř. předávání plynu z plynovodu RWE TGN do distribuční sítě Severomoravská 

plynárenská, a.s. K sušení plynu, které probíhá při těţbě, budou vyuţity dvě paralelní 

sušicí linky sestávající kaţdá z absorpční sušicí kolony s absorbentem tvořeným 

triethylenglykolem (TEG) (RWE 2012). 

 

3.6 Lobodice 

 

Obr. 12 Podzemní zásobník plynu Lobodice (mapy.cz 2012) 

Podzemní zásobník plynu Lobodice (obr. 12) je jediným aquiferovým a současně 

i prvním zásobníkem na území České republiky. Je situován v Hornomoravském úvalu, 

13 km jihozápadně od Přerova, v těsné blízkosti obce Lobodice. Objekty zásobníku se 

nacházejí po obou březích původních meandrů řeky Moravy a Malé Bečvy v rozsáhlém 

luţním lese, jehoţ část tvoří i Národní přírodní rezervace Zástudánčí. Vybudování PZP 

aquiferového typu v Lobodicích bylo umoţněno nalezením vhodné přírodní horninové 

struktury, přičemţ první poznatky v tomto směru byly získány jiţ v roce 1942. Vlastní 

výstavba zásobníku pro uskladňování přebytků koksárenského plynu z Ostravska začala 

v roce 1962. Provoz zásobníku se stanovenou uskladňovací kapacitou 100 mil. m
3
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a denním těţebním výkonem 1 mil. m
3
 svítiplynu byl zahájen prvním vtláčením dne  

25. 5. 1965. Do roku 1975 byla zajištěna dostavba s rozšířenou technologií a odvrtáním 

dalších těţebně-vtlačných sond. Do roku 1990, kdy byly odtěţeny poslední zásoby 

svítiplynu, došlo k záměně za zemní plyn. Celá stavba byla dokončena v roce 1995. Byla 

provedena výstavba nových technologií a likvidace staré svítiplynové technologie. 

Konverze na zemní plyn dopomohla k dosaţení denního těţebního výkonu ve výši  

3,3 mil. m
3
. Lobodická struktura je řazena do Chropyňského úvalu. Podloţí je tvořeno 

metamorfovanými horninami paleozoického stáří. Vytváří významnou elevaci značně 

zlomově narušenou, která je tvořena horninami krystalinika, zejména chloritickými aţ 

chloriticko-serticitickými fylity a grafitickými břidlicemi. Vlastní uskladňovací horizont 

(kolektor) představují badenská bazální klastika třetihorního stáří. Jedná se o polymiktní 

hrubozrnné pískovce a slepence (brekcie). V zájmové oblasti pro uskladnění plynu 

v hloubce 400–500 m je průměrná mocnost bazálních klastik 12 m a průměrná pórovitost 

24 %. Původně byly tyto vrstvy nasyceny slabě mineralizovanou vodou, odtlačením vody 

byl vytvořen zásobník plynu (aquiferového typu). Hermetičnost zásobníkové struktury směrem 

k zemskému povrchu zabezpečují zejména cca 300 m mocné neogenní bádenské sedimenty, 

které jsou tvořeny vápnitými jíly (téglly). V jejich nadloţí byly uloţeny pliocenní sedimenty, 

zastoupené jíly, písky a štěrky. Nejsvrchnější uloţeniny čtvrtohorního stáří plynule navazují na 

sedimenty pliocénu (RWE 2012). 

PZP je napojen na plynovod DN 500 PN 63 Bezměrov – Lobodice. Jeho součástí je 

také jedno sběrné středisko. Řídicí systém slouţí ke sledování, řízení a ovládání 

technologických procesů a je vystavěn hierarchicky jako víceúrovňový, autonomně 

minimálně závislý (RWE 2012). 
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3.7 Háje 

 

Obr. 13 Podzemní zásobník plynu Háje (mapy.cz 2012) 

Kavernový zásobník Háje (obr. 13) je první komerčně vyuţívaný zásobník 

vybudovaný v krystalinických strukturách. V Čechách se na konci sedmdesátých let začal 

hledat způsob, jak vykrýt špičky ve spotřebě zemního plynu v Praze a okolních 

průmyslových centrech. Protoţe se moravské zásobníky nacházejí příliš daleko, začala se 

hledat vhodná lokalita pro výstavbu podzemního zásobníku plynu. Ze zkoumaných lokalit 

byla vybrána nejvhodnější geologická struktura středočeského plutonu, která se nachází  

asi 70 km jihozápadně od Prahy. V této oblasti byly zahájeny poloprovozní zkoušky 

v prostoru podzemí Rudných dolů Příbram v roce 1980 (kaverna Bohutín) a v roce 1984 

v podzemní výdušné šachtě číslo 68 – Milín patřící Uranovým dolům Příbram. Podzemní 

část zásobníku se nachází v granodioritovém masivu středočeského plutonu. Granodiorit 

blatenského typu, coţ je středně zrnitý granodiorit s faciemi jemnozrnného biotitického aţ 

amfibolickobiotitického granodioritu, dosahuje aţ na povrch. Skladovací prostor pro zemní 

plyn byl vytvořen raţením a těţením horniny z podzemí. Byl vyraţen v jednom horizontu 

se spádem 5 ‰ v hloubce od 961 metrů u ústí pěti těţebních sond, po hloubku 955 m na 

druhém konci zásobníku ve vzdálenosti cca 1350 metrů. Soustava chodeb s profilem 12 aţ 

15 m
2
 o celkové délce 45 066 m tvoří prostor pro skladování zemního plynu. Vyraţené 

chodby byly ponechány bez povrchové úpravy, pouze v místech, kde byla hornina silně 
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rozvolněna, a hrozilo zavalení chodby, byly postaveny trvalé výztuţe. Místa s průsaky 

vody puklinami ve skalním masivu byla dotěsněna injektáţí. Důleţitou částí spodní stavby 

je tlaková uzávěra uzavírající dva dopravní překopy, které zajišťovaly přístup do prostoru 

zásobníku. Před zahájením výstavby definitivních zátek byla v přístupové chodbě 

k mezizátkovému vrtu provedena zkušební zátka. Na tomto tělese byl ověřen matematický 

model zátky, byly zkoumány objemové změny tělesa zátky v závislosti na vývinu 

hydratačního tepla, těsnost okolní horniny, kvalita a technologie nastříkaného 

drátkobetonu. Po injektáţi tělesa zkušební zátky a okolní horniny bylo tlakováním prostoru 

za zátkou směrem k mezizátkovému vrtu ověřeno chování masívu a zátky při vyšším tlaku 

neţ je hydrostatický. Na základě získaných výsledků byla definována technologie nástřiku 

drátkobetonu, injektáţních prací a stanovena kritéria pro vodní tlakové zkoušky. Ruční 

stříkání drátkobetonu bylo nahrazeno nástřikem pomocí manipulátoru. Po ukončení 

zkoušek byl do tělesa zkušební zátky proraţen otvor, aby byl zajištěn přístup 

k mezizátkovému vrtu. Změna technologie míchání, dopravy a vlastního nástřiku 

drátkobetonové směsi byla následně ověřena na zkušebním tělese č. 2. Podzemní 

skladovací prostor pro zemní plyn je s povrchovou technologií spojen pěti vtlačně-

odběrovými sondami. Konstrukce sond je řešena s přihlédnutím k zadání a skutečnosti, ţe 

sondy musí bezporuchově slouţit po celou dobu ţivotnosti zásobníku. Paţnice kolony má 

průměr 9 5/8“ a odolnost na vnitřní přetlak 28,3 MPa. Koeficienty bezpečnosti 2,26 na 

vnitřní tlak a 1,6 na vnější tlak vyhovují v základních parametrech pro namáhání paţnicové 

kolony. V oblasti podzemního zásobníku je provozována lokální seizmická síť. Sedm 

monitorovacích stanic umoţňuje registraci lokálních i regionálních seizmických dějů. 

Plynometrická síť monitorující obsah metanu v půdních vrstvách je rozmístěna ve stejných 

bodech jako stanice seizmické. Plyn je do areálu zásobníku přiveden plynovodem 

přepravní soustavy DN 500 PN 63 Zvěstiv – Háje, který je napojen na plynovod DN 700 

PN 63 Veselí nad Luţnicí – Praha. Plyn je nejprve veden přes separátory, kde se oddělí 

mechanické a kapalné nečistoty. Vyčištěný plyn je moţno dodávat přes regulační stanici 

do distribučních plynovodů Středočeské plynárenské, a.s., které jsou vedeny směrem na 

Příbram a Kasejovice (RWE 2012). 

Výstavba vrchní části zásobníku byla zahájena v lednu roku 1996. V lednu 1998 

byl do areálu zásobníku vpuštěn zemní plyn a následně proběhly individuální a komplexní 

zkoušky plynových zařízení a tlakové uzávěry. Do podzemního uskladňovacího prostoru 
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byl zemní plyn vpuštěn 14. 7. 1998. Zvyšování tlaku uskladněného plynu se uskutečňuje 

na základě vyhodnocení chování horninového masivu (RWE 2012). 

 

3.8 Uhřice 

 

Obr. 14 Podzemní zásobník plynu Uhřice (mapy.cz 2012) 

Podzemní zásobník plynu Uhřice (obr. 14) byl uveden do provozu v roce 2001. 

V letech 2011 a 2012 došlo k rozšíření o skladovací strukturu Uhřice JIH, čímţ došlo 

k navýšení skladovací kapacity aţ na 280 mil. m
3
. Kapacita PZP je alokována standardním 

způsobem prostřednictvím elektronických aukcí v souladu s energetickým zákonem 

a vyhláškou o pravidlech trhu s energiemi (MND 2012). 

Geologický průzkum v okolí proběhl na sklonku šedesátých let uplynulého století. 

Jeho cílem bylo nalézt ropu a plyn. Poté byly v letech 1977 aţ 1980 vyhloubeny tři tzv. 

vyhledávací vrty. Sondou byla v hloubce asi 2 500 metrů objevena významná akumulace 

nafty a zemního plynu. Během pokusné těţby vrt produkoval za den 20 tun ropy a 200 000 

kubíků plynu; začala proto pravidelná těţba. Vydolované podloţí bylo vyuţito a na 

začátku roku 2001 byl v trati nazývané Paní hora postaven podzemní zásobník plynu, 

nejvýznamnější v ČR. V roce 2003 pak vzniklo necelý kilometr od něj tzv. sběrné naftové 
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středisko (SNS). Je tvořeno dvěma skladovacími nádrţemi, z nichţ kaţdá pojme 2 500 m
3
 

ropy. Z těţby ze tří lokalit – Dambořic, Uhřic a Ţarošic – do nich proudí kolem 1 230 m
3
 

ropy denně. Médium lze odeslat na nádraţí ČD Uhřice u Kyjova nebo potrubím do stanice 

Čepro, a.s. v Kloboukách u Brna. Těţba ropy a plynu dosáhla vrcholu kolem roku 2002 

a 2003 (Obec Uhřice 2012). 
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4. Česká naftařská společnost  

Česká naftařská společnost, s.r.o. (dále jen ČNS) se sídlem v Hodoníně, Palackého 

2312/54, byla zaloţena v roce 1996 a provádí geologické práce za účelem vyhledávání 

a průzkumu loţisek vyhrazených nerostů, ropy a zemního plynu ve dvou průzkumných 

územích, dále provádí hornickou činnost ve dvou dobývacích prostorech, ze kterých 

dobývá ropu a hořlavý zemní plyn. V těchto dobývacích prostorech bylo objeveno 

5 loţisek vyhrazeného nerostu. Denní těţba se pohybuje do 50 m
3
/den ropy  

a 130 000 m
3
/den zemního plynu. Tyto těţební výsledky řadí společnost na druhé místo 

v rámci České republiky. 

ČNS je jednou ze tří společností v ČR, provádějících aktivně vyhledávání, průzkum 

a těţbu loţisek ropy a hořlavého zemního plynu na území České republiky. V roce 2000 

zahájila ČNS průzkum a vyhledávání uhlovodíků v přiděleném průzkumném území 

Břeclav, které se nachází v okolí města Břeclav. Výsledkem průzkumných prací byl objev 

čtyř loţisek ropy a zemního plynu. V současnosti společnost těţí ropu a zemní plyn 

v dobývacím prostoru Charvátská Nová Ves a provádí průzkumné čerpací zkoušky na nově 

objevených loţiscích hořlavého zemního plynu Břeclav I a Břeclav II východně od města 

Břeclav (www.levnyplyn.cz). 

Společnost zaměstnává 61 zaměstnanců a dále spolupracuje se značným mnoţstvím 

externích spolupracovníků. Na základě zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 

znění pozdějších předpisů, a na základě zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o ostatní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, je společnost povinna 

zaměstnávat osoby způsobilé pro výkon funkcí „závodní“ pro hornickou činnost, 

s omezením na výhradní loţiska ropy a plynu a zvláštní zásahy do zemské kůry, báňské 

projektanty, specialisty vlastnící osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět 

a vyhodnocovat geologické práce v oboru loţisková geologie, bezpečnostní techniky, důlní 

měřiče, osoby způsobilé provádět technický dozor a další specialisty. Na základě těchto 

odborností a sloţení zkoušek před báňským úřadem a ministerstvem ţivotního prostředí 

získala Česká naftařská společnost, s.r.o. oprávnění k hornické činnosti, k provádění revizí 

a zkoušek vyhrazených plynových zařízení a pro montáţ, opravy, revize a zkoušky 

vyhrazených elektrických zařízení. Těţební provoz je nepřetrţitý, těţební střediska 

zemního plynu jsou z technologického hlediska řešeny jako bezobsluţná pracoviště 
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s dálkovým přednosem dat, ropná těţební střediska jsou navíc zabezpečena dvěma 

zaměstnanci na kaţdé směně. Dnes je vrtná činnost zabezpečována několika dodavateli 

prací a zaměstnanci společnosti provádí koordinaci, odebírání a dozorování jednotlivých 

prací prováděných hornickým způsobem. V průběhu jednoho roku jsou odvrtány tři aţ 

čtyři průzkumné vrty. Vrty jsou projektovány do hloubky cca 2 000 m. Řídící kolona bývá 

projektována cca 20 m, úvodní kolona do hloubky cca 700 m, pokud není projektována 

technická kolona, je vrt hlouben pro těţební kolonu.  

ČNS provádí obchodní činnost, jejíţ náplní jsou nákup a prodej petrochemických 

výrobků, polypropylenu, polyetylenu, motorové nafty, a tyto produkty jsou vyváţeny do 

Střední Evropy. ČNS se dále zabývá konzultační činností v oboru naftařského podnikání 

pro české a slovenské společnosti, zejména Slovnaft, Kovopetrol a pro petrochemický 

holding UNIPETROL, a.s., Praha.  

V jednotlivých regionech se zpracovávají podmínky udělování průzkumných 

a těţebních licencí, geologická a ekonomická hodnocení jednotlivých projektů, logistické 

moţnosti, realizace vytěţených surovin, moţnost jejich zpracování, legislativní, fiskální 

a daňové podmínky v daném regionu. Pro naftové podnikání byly zpracovány tyto hlavní 

regiony (státy): Rusko, Kazachstán, Severní moře (britský sektor), Irák, Sýrie, Egypt, 

Tunis a Pákistán. Dále se zpracovávají pravidelné měsíční monitoringy naftařského 

podnikání jak v těchto regionech, tak v regionu Střední Evropy. Tato činnost vyústila ve 

zpracování konkrétních podnikatelských záměrů na průzkum a těţbu ropy a zemního 

plynu. V roce 1998 byly zpracovány podnikatelské záměry na vstup do těţebních licencí 

ruské společnosti SANEKO v Samarské oblasti, která vlastnila licence na těţbu ropy 

a plynu ze tří loţisek, která se nacházejí v jiţní části Volţsko-uralské pánve v Samarské 

oblasti. Dále byly rozpracovány projekty v Udmurdské republice a v republice Komi. 

Všechny projekty prokázaly svoji ţivotaschopnost a do dnešního dne těţí ropu v objemech 

strategických pro Českou republiku. Projekty byly pozastaveny vzhledem k ruské 

bankovní krizi a v roce 1999 bylo změněno vedení společnosti UNIPETROL, které 

následně rozhodlo o ukončení vyhledávání těţebních projektů v zahraničí.  

V roce 2000 bylo ČNS rozhodnutím MŢP OVSS VII, Brno uděleno průzkumné 

území (PÚ) Břeclav s celkovou rozlohou 28,472 km
2
, nacházející se v rámci Vídeňské 

pánve v okolí města Břeclav. Po vyhodnocení stávajících 2D seizmických měření byl v PÚ 
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Břeclav v roce 2001 vyhlouben vyhledávací vrt Poštorná-1. Vrt byl situován na tzv. 

mistelbašské tektonické kře a jeho účelem byl průzkum pískovcových obzorů ţiţkovských 

vrstev středního badenu, a zejména pak tzv. lábského obzoru. Po zapaţení vrtu byl 

perforován lábský obzor v hloubkovém intervalu 1463–1452 m. Z lábského obzoru bylo 

dosaţeno těţby bezsirné ropy o hustotě 0,908 kg/m
3
 (API 23,67). Maximální těţba ropy na 

vrtu Poštorná-1 dosáhla téměř 50 m
3
/den. Nalezené loţisko bylo nazváno loţisko Poštorná. 

Dalšími vrty Poštorná-4 a Poštorná-5, které byly vyhloubeny v roce 2002, byl upřesněn 

průběh kontaktu ropa-voda. V srpnu 2004 vydalo MŢP OG Praha rozhodnutí, kterým se 

ČNS stanovuje PÚ Břeclav I, a to ve stejných hranicích jako původní PÚ Břeclav. 

V roce 2006 byl na loţisku Poštorná vyhlouben průzkumný vrt Poštorná-9, který 

zjistil přítomnost plynové čepice ropného loţiska Poštorná. Loţisko ropy a zemního plynu 

Poštorná je hodnoceno jako loţisko ropy s plynovou čepicí a s předpokládaným rozsáhlým 

vodním zápolím. Loţiskový tlak je cca o 29 % vyšší neţ tlak hydrostatický, coţ umoţňuje 

samotokovou těţbu ropy. Strukturní loţisko je vázané na elevační poloklenbu, omezenou 

antitetickými zlomy. Po odměření 8 liniových 2D seizmických profilů v letech 2005–2007 

pokračoval další průzkum v oblasti loţiska Poštorná. Na podzim roku 2008 byl vyhlouben 

průzkumný vrt Poštorná-10, jehoţ výsledkem byl přítok uhlovodíkového plynu z 3. obzoru 

ţiţkovských vrstev, který představuje nový loţiskový objekt, nalezený západně od loţiska 

Poštorná. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o samostatné loţisko zemního plynu, které se 

nachází v podloţí lábského obzoru na katastru obce Charvátská Nová Ves, byl pro toto 

loţisko stanoven název loţisko Charvátská Nová Ves. Z loţiska je těţeno cca 40 000 m
3
 

plynu denně.  

V roce 2006 bylo rozhodnuto zahájit průzkum ve východní části PÚ Břeclav I, 

která se nachází v zóně steinbergského zlomového systému a moravské ústřední hlubiny. 

V prostoru východní části PÚ Břeclav I bylo v březnu 2007 provedeno 3D seismické 

měření. Plocha pokrytí byla 31,8 km
2
 s dosaţeným průměrným 24násobným překryvem.  

Na základě výsledků zpracování 3D měření byly v roce 2009 vyhloubeny 

vyhledávací vrty Břeclav-31, Břeclav-32 a Břeclav-33. Vrty byly situovány podél první 

větve steinbergského zlomového systému. Provedeným vyhledávacím průzkumem byly 

objeveny loţiska zemního plynu v pískovcových obzorech sarmatu, a to loţisko Břeclav 1 

(9. sarmatský obzor) a loţisko Břeclav 2 (7. sarmatský obzor). Obě nalezená plynová 



Bc. David Lamich: Podzemní zásobníky plynu v České republice  

 

 

2012 38 
 

loţiska lze označit jako loţiska kombinovaného strukturně-litologického typu. Obě loţiska 

zemního plynu jsou pokryty dobývacím prostorem Břeclav I. V roce 2011 byl v zóně výše 

uvedených loţisek vyhlouben vrt Břeclav-34, který otevřel loţisko Břeclav 1 v jeho 

severní části. Další průzkumné práce budou pokračovat v hlubší části zóny steinbergského 

zlomového systému, kde jsou projektovány vrty Břeclav-38 Břeclav-37 a Břeclav-39.  

V roce 2010 byl na loţisku Poštorná proveden těţební průzkum, v jehoţ rámci byly 

vyhloubeny vrty Poštorná-11 a Poštorná-12. Vrt Poštorná-11 upřesnil průběh kontaktu 

plyn-ropa a v současné době těţí ropu. Vrt Poštorná-12 byl vyhlouben v červenci 2010. 

Hloubení vrtu bylo ukončeno v hloubce 1737 m. Lábský obzor se nachází v hloubkovém 

intervalu 1703–1708 m. Z lábského obzoru bylo dosaţeno přítoku uhlovodíkového plynu 

cca 50 000 m
3
 plynu/den. Vrstevní tlak je o 34 % nad úrovní hydrostatického tlaku. 

Loţisko zemního plynu bylo nazváno Charvátská Nová Ves I. 

Všechna výše uvedená loţiska ropy a zemního plynu, nacházející se v oblasti 

Poštovná, jsou pokryta dobývacím prostorem Charvátská Nová Ves. 

V PÚ Salaš, které má rozlohu 103,498 km
2
, bylo v roce 2011 zahájeno 3D 

seizmické měření v rozsahu 46 km
2
. Toto měření pokračuje i v roce 2012, po jeho 

ukončení bude následovat interpretace naměřených výsledků a na základě těchto výsledů 

bude rozhodnuto o moţné realizaci vyhledávacího vrtu.  

ČNS je zcela soukromou společností, které stát prostřednictvím ministerstva 

ţivotního prostředí udělil souhlas provádět geologické práce v přesně vymezených 

průzkumných územích. Stát vyţaduje, aby geologické informace, získané na základě 

investiční činnosti soukromého subjektu, byly státu bezplatně poskytovány. Umoţňuje 

však investorovi sedmileté informační embargo, po uplynutí tohoto časového období jsou 

získané informace volně přístupné pro jiné subjekty zabývající se průzkumem 

a vyhledáváním vyhrazených nerostů ropy a zemního plynu.  
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5. Zásobník České naftařské společnosti 

Tato kapitola se věnuje budoucímu PZP. Východně od města Břeclavi provádí 

průzkumné práce na ropu a zemní plyn Česká naftařská společnost, s.r.o. v rámci 

průzkumného území (PÚ) Břeclav I (viz obr. 15). Zkoumané území se vyznačuje poměrně 

komplikovanou geologickou stavbou, neboť zahrnuje východní okraj mistelbašské 

tektonické kry, zónu steinbergského zlomového systému a významnou část moravské 

ústřední prohlubně aţ po okraj ropoplynového naleziště Hrušky (Brzobohatý 2009a). 

 

Obr. 15 Budoucí podzemní zásobník plynu Břeclav (mapy.cz) 

Před stanovením PÚ Břeclav I byly v oblasti vyhloubeny dva průzkumné vrty, a to 

Břeclav-23 a Břeclav-30. Zatímco vrt Břeclav-23 byl vyhlouben při východním okraji 

mistelbašské kry (ukončen v hloubce 2241 m ve spodním badenu), byl vrt Břeclav-30 (viz 

obr. 16) vyhlouben téměř v centru moravské ústřední prohlubně v blízkosti východního 

okraje steinbergského zlomového systému a provrtal celou miocenní výplň Vídeňské 

pánve (ukončen v hloubce 3 915 m ve flyši). Oba uvedené vrty byly negativní (Brzobohatý 

2009a). 
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Obr. 16 Vrt PZP Břeclav (foto autor 2012) 

Vzhledem k malé hustotě 2D seismických profilů bylo počátkem roku 2007 

realizováno 3D seismické měření, kterým byla pokryta celá zájmová oblast v ploše 

16,133 km
2
. Pro interpretaci naměřených dat byla pronajata interpretační stanice GeoQuest 

od společnosti Schlumberger. Vyčlenění propustných částí pískovcových obzorů v rámci 

jednotlivých zájmových stratigrafických stupňů (sarmat – střední baden) bylo provedeno 

ve společnosti Fugro-Jason, a to na interpretační stanici v Hannoveru pomocí vlastního 

firemního software společnosti Fugro-Jason. Interpretace byla zaměřena na průběh 

hlavních zlomů steinbergského zlomového systému a vyčlenění moţných loţiskových 

pastí v sarmatu a badenu podél těchto zlomů. Štěpení hlavního steinbergského zlomu 

v prostoru východní části PÚ Břeclav I je dobře identifikovatelné v ploše provedeného 3D 

seizmického měření. Hlavní zlom, který má při vstupu do plochy 3D výšku skoku  

cca 200–250 m na hranici sarmat – sv. baden. V dalším průběhu se hlavní zlom rozštěpí na 

dvě hlavní větve a jednu odštěpnou větev, omezující dílčí mezikru na jihovýchodě. 

Zároveň se zmenšuje výška skoku na cca 50–60 m, lokálně i na 20–30 m (Brzobohatý 

2009a).  

Na základě vyhodnocené geologické stavby byl počátkem roku 2008 vyhlouben 

vyhledávací vrt Břeclav-31. V rámci sarmatu byly v průběhu vrtání zaznamenány dva 
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výrazné projevy uhlovodíkového plynu, a to v hloubce 930 m (aţ 7 % plynu ve výplachu) 

a v hloubce 1070 m (aţ 9 % plynu ve výplachu). Po zapaţení vrtu těţební kolonou byl 

perforován pískovcový obzor na bázi sarmatu v hloubkovém intervalu 1070,5–1074,5 m, 

ze kterého byl dosaţen přítok zemního plynu. Plynonosný obzor je korelován  

s 9. sarmatským obzorem. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o nové, samostatné loţisko 

zemního plynu, které se nachází plně na katastru města Břeclavi, byl pro toto loţisko 

stanoven název loţisko Břeclav 1 (9. sarmatský obzor) (Brzobohatý 2009a). 

Na základě výsledku vrtu Břeclav-31 bylo na interpretační stanici GeoQuest 

přehodnoceno 3D seismické měření v prostoru první větve steinbergského zlomového 

systému a následně byl vypracován projekt vrtu Břeclav-32. Vrt Břeclav-32 byl zaměřen 

na průzkum sarmatských sedimentů, zejména 7. sarmatského obzoru. Hloubení vrtu 

proběhlo v říjnu 2009. Na základě karotáţního hodnocení vrtu byl perforován 7. sarmatský 

obzor a to v hloubkovém intervalu 934,5–936,0 m a 938,0–941,5 m. Po vyčistění vrtu byl 

zjištěn přítok uhlovodíkového plynu. Bylo těţeno cca 50 000 m
3
 zemního plynu za den. 

Nalezené loţisko zemního plynu bylo nazváno loţisko Břeclav 2 (7. sarmatský obzor). Obě 

nalezená loţiska se nacházejí na pokleslé kře první větve steinbergského zlomového 

systému (Brzobohatý 2009b). 

Rozsah plynového loţiska Břeclav 1 (9. sarmatský obzor) lze stanovit z výsledků 

3D seismického měření, které bylo v zájmové oblasti změřeno v roce 2007. Z výsledků 

interpretace naměřených 3D seizmických dat byl stanoven průběh poklesových zlomů 

steinbergského zlomového systému v zájmové oblasti a strukturní mapa na povrch 

9. sarmatského obzoru. Z této mapy je zřejmé, ţe loţisko je vázáno na elevační 

poloklenbu, vyvinutou podél první větve steinbergského zlomového systému. Tato 

poloklenba je rozdělena depresní zónou na jiţní, výraznější elevační zónu, která byla 

ověřena vrtem Břeclav-31, a severní, úzkou poloklenbou, protaţenou podél první větve 

steinbergského zlomového systému. Do úpadu vrstevnic je loţisko s vysokou 

pravděpodobností omezeno kontaktem plyn-voda, jehoţ přesnou úroveň nelze 

z dosavadních výsledků průzkumu přesněji stanovit. Z výsledků seismického měření, 

zejména z inverzního zobrazení, interpretujeme na jiţní elevaci kontakt plyn-voda na 

úrovni strukturní hloubky - 910 m. Ve směru stoupání vrstevnic je loţisko omezeno 

poklesovým zlomem, který zde představuje první větev steinbergského zlomového 
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systému. Hodnocený 9. sarmatský obzor má v profilu vrtu Břeclav-31 mocnost 6,0 m 

(Kukal 1986). 

Výsledky 3D seizmického měření v klasickém amplitudovém zobrazení naznačily 

litologickou proměnlivost (čočkovitý vývoj) 9. sarmatského obzoru. Proto bylo na základě 

kontraktu se společností Fugro-Jason (pobočka Hannover) provedeno zpracování 3D 

měření za účelem interpretace porézních části pískovců v seismických řezech v celém 

zájmovém profilu sedimentární výplně Vídeňské pánve v ploše bloku 3D seizmického 

měření. Výsledky zpracování ve společnosti Fugro-Jason potvrdily čočkovitý vývoj  

9. sarmatského obzoru, kdy jedna propustná část obzoru se nachází v prostoru jiţní elevace 

a další čočka je situována severně od výše uvedené depresní zóny. Vzájemná komunikace 

těchto čoček bude předmětem dalšího průzkumu (Kukal 1986). 

Na základě výše uvedeného zpracování seizmických a vrtných dat je moţno 

hodnocené plynové loţisko v 9. sarmatském obzoru označit za loţisko kombinovaného 

strukturně-litologického typu (Kukal 1986). 

Kolektorem loţiska Břeclav 1 (9. sarmatský obzor) je podle odebraných 

výplachových úlomků šedý aţ světlešedý, velmi jemnozrnný, vápnitý, křemenný písek aţ 

pískovec. Podle granulometrické analýzy vzorku výplachových úlomků, odebraných 

z hloubky 1074 m na vrtu Břeclav-31, je nejhojněji zastoupena frakce o velikosti  

0,10–0,05 mm, která tvoří 12,2 % vzorku písku. Druhou nejčetnější frakcí, zastoupenou 

z 8,1 %, je frakce o velikosti 0,25–0,10 mm. Obě frakce jsou tvořeny převahou 

polozaoblených aţ poloostrohranných zrn čirého aţ mléčného křemene. Analýza je silně 

ovlivněna jílovcovou napadávkou a zbytky výplachové kapaliny, které tvoří 77,71 % 

odebraného vzorku horniny, coţ je způsobeno nevhodným odběrem vzorku výplachových 

úlomků v této hloubce. Z provedené petrografické analýzy vyplývá, ţe se jedná o velmi 

jemnozrnný psamitický sediment. Podle výsledků karotáţních měření (zejména křivka 

spontánní polarizace) je naprosto zřejmé, ţe se jedná o propustný pískovcový obzor. Podle 

karotáţního hodnocení zájmového obzoru dosahuje porozita pískovce hodnoty 20 %. Podle 

vyhodnocení nástupové křivky tlaku má propustnost obzoru hodnotu 131,4 mD (Kukal 

1986). 

Loţisko zemního plynu Břeclav 2 (7. sarmatský obzor) je otevřeno na vrtech 

Břeclav-32 a Břeclav-33. Rozsah plynového loţiska Břeclav 2 (7. sarmatský obzor) lze 
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stanovit z výsledků 3D seismického měření. Z výsledků interpretace naměřených 

seizmických dat byl stanoven průběh poklesových zlomů steinbergského zlomového 

systému a strukturní mapa na povrch 7. sarmatského obzoru. Z této mapy je zřejmé, ţe 

loţisko je vázáno na elevační poloklenbu, vyvinutou podél první větve steinbergského 

zlomového systému. Tato poloklenba je rozdělena depresní zónou na jiţní, elevační zónu, 

která byla ověřena vrtem Břeclav-32, a severní poloklenbu, protaţenou podél první větve 

steinbergského zlomového systému. Do úpadu vrstevnic je loţisko s vysokou 

pravděpodobností omezeno kontaktem plyn-voda, jehoţ přesnou úroveň nelze 

z dosavadních výsledků průzkumu jednoznačně stanovit. Úroveň kontaktu plyn-voda, 

stanovená z výsledků vrtného a seizmického průzkumu, je však velmi pravděpodobná 

(Kukal 1986). 

Z výsledků 3D seismického měření, zejména z inverzního zobrazení, se interpretuje 

kontakt plyn-voda na úrovni strukturní hloubky - 772 m. Ve směru stoupání vrstevnic je 

loţisko omezeno poklesovým zlomem, který zde představuje první větev steinbergského 

zlomového systému. Hodnocený 7. sarmatský obzor má v profilu vrtu Břeclav-31 celkovou 

mocnost 8,0 m a efektivní mocnost 6,0 m, a to vzhledem k jílovitému proplástku, který se 

nachází přibliţně ve středu obzoru. Obdobný vývoj 7. sarmatského obzoru byl zjištěn 

i v profilu vrtu Břeclav-32, kde má obzor celkovou mocnost 7,5 m a efektivní mocnost 

5,5 m (Kukal 1986). 

Na základě zpracování seismických dat a vrtných dat je moţno hodnocené plynové 

loţisko v 7. sarmatském obzoru označit za loţisko kombinovaného strukturně-

litologického typu (Kukal 1986).  

Kolektorem loţiska Břeclav 2 (7. sarmatský obzor) je podle odebraného vrtného 

jádra č. 1, které bylo odebráno ze 7. sarmatského obzoru, světlešedý, velmi jemnozrnný, 

slabě zpevněný, vápnitý, křemenný písek aţ pískovec. Podle zrnitostních analýz 

provedených firmou Unichema, spol. s r.o., Bratislava, se jedná převáţně o velmi 

jemnozrnný aţ jemnozrnný pískovec, často s významným podílem siltové sloţky. Měření 

pórozity a propustnosti na vzorcích pískovce, odebraných z vrtného jádra č. 1, byla rovněţ 

provedena firmou Unichema, spol. s r.o., Bratislava. Podle provedených analýz se 

pískovce 7. sarmatského obzoru vyznačují vysokou pórozitou. Hodnoty pórozity se 

pohybují nad hodnotou 30 %, a to v rozmezí 31,18–39,23 %. Jediná niţší hodnota 
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(18,96 %), která byla změřena ve svrchní části, odpovídá jílovcovému nadloţí pískovce. 

Vysokým hodnotám pórozity odpovídají poměrně vysoké hodnoty propustnosti, které se 

pohybují v rozmezí 94–3291 mD. Proměnlivost hodnot propustnosti je zřejmě způsobena 

kolísajícím obsahem siltové sloţky v pískovci. Podle karotáţního hodnocení dosahuje 

porózita pískovce 7. sarmatského obzoru na vrtu Břeclav-31 hodnot 20–27 %, na vrtu 

Břeclav-32 pak hodnot 24–32 % (Kukal 1986). 

Litologická charakteristika 7. sarmatského obzoru 

Podle výsledků mikropaleontologických rozborů vzorků hornin z jádra č. 1, které 

bylo odebráno ze 7. sarmatského obzoru, a litologického charakteru získaných hornin se 

jedná o mělkovodní marinní aţ brakický vývoj sedimentace, ovlivněný kolísáním mořské 

hladiny. Jílovce zastiţené v podloţí 7. sarmatského obzoru jsou hodnoceny jako produkt 

mělkovodní příbřeţní brakické facie s hloubkou sedimentace do 30 m. Šikmé aţ kříţové 

zvrstvení jílovců v podloţí 7. sarmatského obzoru rovněţ představuje znaky mělkovodní 

sedimentace. Směrem do nadloţí přecházejí jílovce do silně písčitých prachovců (Kukal 

1986). 

V nadloţí jílovců a písčitých prachovců se nachází hlavní poloha jemnozrnného 

pískovce 7. sarmatského obzoru. Pískovec je světle šedý, nazelenalý, silně vápnitý, 

křemitý. Pískovec lokálně obsahuje nepravidelné útrţky a závalky (aţ několik cm velké) 

šedého jílovce. Vrstevnatost je většinou nezřetelná, lokálně se vyskytují tmavší laminy. 

Dle těchto lamin je zvrstvení paralelní aţ zvlněné. V intervalu 938,60–938,65 m je poloha 

s vloţkami tmavého jílovce (vrstvy jílovce aţ 3 cm mocné) připomínající sedimenty 

vzniklé v dosahu bouřkových vln (tempestit) (Biju-Duval 2002). 

Necelé dva metry mocná jílovcová poloha, rozdělující pískovec 7. sarmatského 

obzoru, je tvořena tmavě zelenošedým, prachovitým, silně vápnitým jílovcem. 

Vrstevnatost jílovce je zřetelná a je tvořena světlejšími laminami prachovce. Ojedinělé jsou 

výskyty většího mnoţství úlomků schránek mlţů. Laminy jsou převáţně průběţné. 

Zvrstvení je horizontální a šikmé (Biju-Duval 2002). 

V nadloţí prachovitých jílovců a svrchní polohy pískovců se nachází cca 8–10 cm 

mocná poloha obsahující výrazné nahromadění schránek mlţů, nabývající aţ charakteru 

lumachelly. Schránky jsou nahromaděny v jílovité základní hmotě. Touto polohou je 

ukončena mělkovodní sedimentace. V nadloţí této polohy se schránkami mlţů se nacházejí 



Bc. David Lamich: Podzemní zásobníky plynu v České republice  

 

 

2012 45 
 

tmavě šedé, pevné, vápnité jílovce. Tyto jílovce sedimentovaly dle nalezené mikrofauny 

v hloubkách 30–80 m a představují nový nástup mořské hladiny a zahloubení 

sedimentačního prostoru. Celý úsek středního sarmatu tak představuje zónu vyznačující se 

kolísáním mořské hladiny se střídavou sedimentací převáţně jemnozrnných pískovců 

a vápnitých jílovců (Biju-Duval 2002).  

Technologie CA je navrţena bez alternativ a zabezpečuje všechny potřebné činnosti 

spojené s provozem podzemního zásobníku v rámci vtlačného i těţebního období. Vychází 

z předpokladu délky vtlačně/těţební sezóny 120 dní. Proto je výběr kompresoru jedním 

z nejdůleţitějších, aby byla moţnost zatláčet rovnoměrně a při niţších loţiskových tlacích 

i případně zvýšit výkon. Kaţdá sonda v areálu CA je vybavena nadpovrchovým 

bezpečnostním rychlouzávěrem, který dohlíţí na integritu VVTL přípojky, jakoţ i celého 

potrubního systému, na který je sonda napojena. V případě výrazného poklesu tlaku pod 

nastavenou úroveň dochází k automatickému zavření sondy, a tak odstavení průtoku plynu 

do potrubního systému. Dále je na rameni sondy umístěn nástřikový kus na dávkování 

inhibitoru tvorby hydrátů plynu, ultrazvukový průtokoměr se snímáním tlaku a teploty, 

pneumatický regulátor průtoku plynu, jakoţ i uzavírací armatura s elektropohonem 

(Zinchem 2009). 

Popis technologie 

Jednotlivé sondy (obr. 17 a, b) se nacházející přímo v CA a jsou napojeny pomocí 

dálkově řízených uzavíracích armatur na těţebně/vtlačný kolektor a na testovací kolektor. 

Na tyto kolektory jsou napojeny podle jednotlivých alternativ spojovací plynovod ZS-CS 

nebo přímo přípojky sond ze ZS. Těţebně/vtlačný kolektor je napojen na vertikální 

separátor, který má vnitřní průměr 1200 mm a plně zabezpečí separaci kapalných podílů 

separovaných z těţeného plynu (Zinchem 2009).  
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Obr. 17 a, b Sondy na budoucím zásobníku Břeclav (foto autor 2012) 

Na odtěţování loţiska bude navrţena NTS jednotka s rekuperačním chladičem 

a chladičem pro nízké teploty (na skide) a malou chladící jednotkou kontejnerově balenou 

na teplotu - 24°C. Tahle jednotka se bude vyuţívat k nepřímému dochlazování v případě 

velmi teplých dní. Z tohoto důvodu bude moţno instalovat jen jednu sušicí linku, 

regeneraci TEG a u ostatních technologických zařízení to přinese úspory, neboť nebude 

třeba řešit novou sušicí linku pro PZP, hlavně to však přinese jednoduchost řízení jen jedné 

sušicí linky. Vysušený zemní plyn bude dále postupovat na obousměrné ultrazvukové 

obchodní měření a vstupovat do Expedičního plynovodu CA-MŠP (Zinchem 2009). 

Kapalná fáze z odseparované vody, etanolu a malého mnoţství plynového 

kondenzátu je vedena z primárního separátoru do třífázové děličky, kde se kapalná fáze 

odtlakuje a uvolní se při tlaku 0,25 Mpa absorbovaný zemní plyn. Mnoţství kapalné fáze 

závisí na obsahu volné loţiskové vody, protoţe pokud by se jednalo jen o separaci 

uvolněné vody získané ze sycení plynu v loţisku a zbytku nastřikovaného etanolu, její 

mnoţství by bylo cca 20 kg/hod., tj. 480 kg/den. Kapalné fáze jsou odpouštěny do 

jednotlivých sběrných provozních dvouplášťových nádrţí na loţiskovou vodu a plynový 

kondenzát (Zinchem 2009). 

 Za účelem geologického sledování případného výnosu volné loţiskové vody 

u jednotlivých sond v průběhu těţebního období je v CA instalován i testovací separátor. 
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Zemní plyn z MŠP je pomocí Expedičního plynovodu dopraven na hranici mnoţství 

zemního plynu (Zinchem 2009). 

Ekonomická charakteristika budoucího PZP Břeclav 

Předpokládané projektované náklady na výstavbu budoucího podzemního 

zásobníku plynu Břeclav jsou cca 1,6 miliardy Kč a nejdůleţitějším technickým 

parametrem je projektovaná kubatura cca 350 milionů m
3
. Musíme si však uvědomit, ţe 

v současné době je loţisko Břeclav stále dotěţovaným loţiskem a budoucí rentabilita je 

limitována cenami za uskladnění v letech budoucího pouţívání, a pokud bude pokračovat 

trend současného sniţování cen za uskladňování plynu, rentabilita se sníţí a návratnost 

investice se prodlouţí. To znamená, ţe v současné době je cena za uskladňování 0,70 Kč 

za m
3
, ale v době začátku plánování PZP byla cca 2 Kč/m

3
, coţ znamená pokles cca 65 %. 

Dalším faktorem, který můţe ekonomiku pozitivně změnit ve smyslu návratnosti investice, 

je státní subvencovaní z důvodu strategických záměrů a potřeb státu na minimální 

strategické zásoby. Avšak kvantifikace tohoto vývoje je nejasná. Co tento stav 

charakterizuje, jsou dva parametry, a to celková současná kapacita PZP, která je  

3 392 miliónu m
3
 (v roce 2011) a celková spotřeba zemního plynu v ČR, která je  

8 075 miliónu m
3
 v roce 2011. Zbytek strategie určuje dohodnutá konvence potřeb v rámci 

České republiky, případně Evropské unie. 
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6. Ekonomický rozbor zásobníků 

Tato kapitola hodnotí činné PZP. Podzemní zásobníky plynu jsou velmi důleţitou 

sloţkou plynárenského systému. Dodávky zemního plynu v průběhu roku kolísají jen 

minimálně, z důvodu dálkových plynovodů, které kooperují dodávkami z PZP. Zemní plyn 

je vyuţíván hlavně pro vytápění a jeho spotřeba je v zimě vyšší neţ v létě, proto je nejlepší 

moţností podzemní uskladnění plynu v létě a moţnost čerpání v zimním období. Proto se 

můţe v zimě nakupovat více plynu s niţší cenou, avšak jenom do daného kapacitního 

objemu dle přepravní kapacity dálkových plynovodů. Prodej zemního plynu z nákupu ze 

zásobníků a uskladňování nakoupeného plynu do zásobníků jsou uvedeny v přehledu na 

obrázku 18. (PZ 2012). 

 

Obr. 18 Přehled financí z prodeje zemního plynu z nákupu roku 2011, ze zásobníků a z uskladňování 

nakoupeného plynu do zásobníků (PZ 2012) 
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Některé níţe uvedené informace v grafech této kapitoly byly získány na základě mé 

stáţe a spolupráce v rámci předpiplomní praxe v ČNS, přičemţ se jednalo o ústní sdělení 

(ČNS, 2012). 

Klasifikace PZP 

Z pohledu klasifikace PZP rozlišujeme dvě základní klasifikace. První z nich 

rozlišuje špičkové a sezónní zásobníky podzemního plynu. Bylo zjištěno, ţe všechny 

plynové zásobníky v České republice mají charakter sezónních PZP, výjimkou je pouze 

plynový zásobník Háje, který je špičkovým zásobníkem podzemního plynu. Z pohledu 

druhé klasifikace rozlišujeme tři typy: vytěţené plynové loţisko, aquiferový typ a soustavu 

podzemních chodeb. Zde bylo zjištěno, ţe většina zásobníků je prvního typu vytěţeného 

plynového loţiska. Výjimkou jsou pouze dva zásobníky, a to zásobník Lobodice, který je 

aquiferový, a zásobník Háje, který představuje soustavu podzemních chodeb (viz tab. 1). 

Tab. 1 Klasifikace PZP 

 

 

Rok spuštění PZP 

Velmi důleţitým hodnoticím kritériem z pohledu ekonomiky plynových zásobníků 

plynu je parametr času, protoţe se ekonomické parametry v čase mění. Z pohledu tohoto 

kritéria byl vybrán parametr roku spouštění PZP, protoţe od tohoto období probíhají 

všechny procesy spojené s PZP. Bylo zjištěno, ţe nejstarším plynovým zásobníkem je 

zásobník Lobodice z roku 1965 a zásobník Tvrdonice z roku 1973. Opačný interval 

nejnovějších zásobníků představují zásobníky Dolní Bojanovice a Uhřice, které byly 

spuštěny v roce 2000 (viz obr. 19).  
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Obr. 19 Rok spuštění PZP 

 

Provozní objem plynu PZP 

Prvním skutečně technickým parametrem PZP je provozní objem plynu, který 

udává v m
3
 objemovou kapacitu plynových zásobníků, a je tudíţ také nejdůleţitějším 

ekonomickým parametrem, protoţe pokud nejsme schopni dosáhnout určité objemové 

kapacity plynu, tak také nemůţeme dosahovat optimální ziskovosti. Z hlediska hodnocení 

tohoto kritéria bylo zjištěno, ţe nejniţší provozní objem plynu mají zásobníky Háje 

(64 mil. m
3
) a největší kapacitu má zásobník Dolní Dujanovice s kapacitou 900 mil. m

3
 

(viz obr. 17). 

 

Obr. 20 Provozní objem plynu PZP 
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Hloubka sond 

Hloubka sond je jednou ze základních charakteristik PZP. Je určená pozicí 

geologické struktury pod zemským povrchem, protoţe sondy musí strukturu navrtat 

v potřebném místě, aby jí bylo moţno do zásobníku plyn vtláčet nebo čerpat, ale také ji 

pozorovat pomocí sond pozorovacích (viz obr. 21). Tato charakteristika je velice zajímavá 

vůči ostatním charakteristikám, ale také vůči ekonomickým parametrům. Zde je 

korelovatelnost zcela odlišná, protoţe je dána těmito typickými individuálními 

charakteristikami danými pouze geologickou stavbou struktury pro PZP.  

 

Obr. 21 Minimální a maximální hloubka sond u jednotlivých PZP 

Plynový zásobník číslo 7 Háje, který má nejniţší zásoby, má naopak jednu 

z nejvyšších minimálních a maximálních hloubek sond v porovnání s ostatními PZP. 

Minimální hloubku dosahuje 955 m a maximální 1 355 m, přičemţ největší zásobník PZP 

číslo 2 Dolní Dujanovice má minimální hloubku 660 m a maximální 1050 m, přičemţ obě 

tyto hodnoty jsou niţší neţ u prvně uvedeného zásobníku. Tato charakteristika nám také 

zohledňuje velice důleţitý ekonomický technicky parametr, protoţe je zřejmé, ţe u tohoto 

největšího zásobníku bylo vzhledem k tomuto parametru realizováno méně metrů vrtaných 

sond.  
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Počet sond 

Další technickou charakteristikou PZP je počet sond, a to jednak vtlačně 

odběrových, a v druhé řadě sond pozorovacích (viz obr. 22). Počet sond vtlačně 

odběrových nám charakterizuje kapacitu, respektive moţnost vtlačovat plyn do zásobníku, 

ale také ho ze zásobníku čerpat. Role pozorovacích sond není tedy provozní, ale 

monitorovací, protoţe nám umoţňují definovat stav jednotlivých parametrů určujících stav 

na jednotlivém PZP. 

 

Obr. 22 Počet sond vtlačně odběrových i pozorovacích u jednotlivých PZP 

Poměr počtu sond je zhruba jedna třetina aţ dvě třetiny. Přičemţ je jasné, ţe vtlačně 

odběrových sond je v takto definovaném poměru více a sond pozorovacích méně. 

Nejmenší počet sond má zásobník Háje, který má zároveň nejmenší zásoby. Vtlačně 

odběrových sond má 11 a pozorovacích 6. Zde je poměr skoro polovina. Největší počet 

sond má zásobník s největšími zásobami Dolní Dujanovice, který má 38 vtlačně 

odběrových sond a 22 sond pozorovacích. 

Ložiskový tlak 

Loţiskový tlak uváděný v MPa je důleţitou okrajovou podmínkou podzemních 

zásobníků plynu. Limituje moţnost i kapacitu vyuţívání zemního plynu z daného 
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zásobníku. Je charakterizován minimální a maximální hodnotou (viz obr. 23), přičemţ jeho 

skutečná hodnota se nachází mezi těmito charakteristikami. Hodnota tlaku také souvisí 

s charakterem geologické stavby, ve které byl zásobník realizován.  

 

Obr. 23 Přehled ložiskových tlaků u jednotlivých PZP 

Z pohledu všech zásobníků plynu v České republice je nejniţší loţiskový tlak 

v lokalitě Háje s hodnotou 1,9 MPa. Nejvyšší hodnotu 8,9 MPa dosahuje minimální 

loţiskový tlak na zásobníku Dolní Dujanovice. Průměrná hodnota minimálního 

loţiskového tlaku je 4,34 MPa. 

Co se týče maximálního loţiskového tlaku, tak jeho minimální hodnota je 6,5 MPa 

na zásobníku Háje a nejvyšší maximální loţiskový tlak je na loţisku Dolní Dujanovice 

(39 MPa). Zajímavostí je také to, ţe obě nejniţší hodnoty byly dosaţeny u zásobníku Háje 

a stejně tak tomu bylo u nejvyšších hodnot, coţ představuje zásobník Dolní Dujanovice. 

Uvedená korelace je logická vzhledem k fyzikální podstatě podzemních zásobníků plynu, 

protoţe kdyby tomu tak nebylo, jednalo by se z tohoto pohledu o neočekávanou 

skutečnost. Průměrná hodnota maximálního loţiskového tlaku je 17,10 MPa. 
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Doba naplnění 

Jednou z dalších významných technických charakteristik je doba naplnění 

podzemního zásobníku, která je uváděna v dnech (viz obr. 24). Tato technická 

charakteristika je i ekonomicky velmi významná, protoţe časově limituje moţnost plnění 

zásobníku plynu. Zároveň souvisí i s charakteristikou, která následně umoţňuje čerpat 

zásoby. Je zřejmé a logické, ţe není moţno takto rozsáhlé loţiskové pasti plnit například za 

jediný den, respektive týden. Charakter loţiskových pastí také významně 

souvisí s propustností hornin a s celkovou kapacitou struktury. Neznamená to však, ţe 

největší zásoby mají zásobníky s největší dobou naplňování. Avšak orientačně to souvisí.  

 

Obr. 24 Přehled doby naplnění u jednotlivých PZP 

Nejniţší dobu naplňování má PZP Háje (32 dnů), který má zároveň nejniţší zásoby. 

Nejvyšší dobu naplňování má PZP Dolní Bojanovice – aţ 288 dnů (nejniţší dobu naplnění 

má 82 dnů). Druhou nejvyšší dobu naplnění (187 dnů) má zásobník s nejvyššími zásobami, 

tj. Dolní Dujanovice. 

Hodnota zásob 

Hodnota zásob je důleţitou ekonomickou charakteristikou podzemních zásobníků 

plynu, protoţe nám udává finanční hodnotu suroviny daného zásobníku (viz obr. 25). Je 
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podmíněna kapacitou loţiskové pasti daného zásobníku, aktuálním mnoţstvím suroviny 

v něm a v neposlední řadě aktuální cenou suroviny vztaţenou k měrné jednotce. Hodnotu 

zásob je nutno vţdy uvádět k určitému datu, protoţe je potřebné ji korelovat se současnou 

cenou plynu vztaţenou k danému datu. Uvedené zásoby jsou orientační hodnotou, protoţe 

jsou limitovány řadou okrajových podmínek, respektive řadou faktorů, které ji limitují.  

 

Obr. 25 Přehled zásob k 11. listopadu 2011u jednotlivých PZP 

Největší hodnotu zásob k 11. listopadu 2011 (vybrané referenční datum) má 

zásobník Dolní Dujanovice s 2,1 mld. Kč. Nejniţší hodnotu zásob dosahuje zásobník Háje 

s hodnotou zásob 152 milionu Kč. Zajímavostí je, ţe oba uvedené zásobníky spadají pod 

vlastníka RWE Gas Storage, s.r.o. 

Základní kapitál vlastníka PZP 

Další ekonomickou charakteristikou je hodnota základního kapitálu vlastníka PZP. 

Hodnota základního kapitálu je charakteristikou, která určuje ekonomickou sílu vlastníka 

a také jeho disponibilitu finančními prostředky (viz obr. 26) potřebnými k ekonomickým 

záměrům a projektům týkajícím se studovaných PZP.  
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Obr. 26 Přehled základního kapitálu podle vlastníků u jednotlivých PZP 

Vlastníkem s největším počtem PZP je RWE Gas Storage, s.r.o., který vlastní 

6 zásobníků plynu číslo 2 aţ 7, to znamená Dolní Dujanovice, Tvrdonice, Štramberk, 

Třanovice, Lobodice a Háje. Hodnota jeho základního kapitálu je cca 13,45 miliard Kč. 

Dalším vlastníkem zásobníku číslo 1 Dolní Bojanovice je společnost SPP Storage, s.r.o. se 

základním kapitálem 1,2 miliardy Kč. Majitelem posledního zásobníku číslo 8 Uhřice je 

MND Gas Storage, a.s. se základním kapitálem 12,94 miliardy Kč. 

Odhad investičních nákladů na vybudování PZP 

Odhad nákladů na vybudování PZP je významnou ekonomickou charakteristikou, 

protoţe vyjadřuje mnoţství investic potřebných pro realizaci PZP (viz obr. 27). Na 

velikosti nákladů se podílí řada poloţek jako například náklady na realizaci vrtů, připojení 

na distribuční síť, povrchové technologie (přípojky k sondám, kompresory nebo turbíny,  

zařízení pro úpravu zemního plynu, separátory, mikrofiltry, kotle ohřevu, sušící kolony, 

zařízení měření a regulace, indikátory chodu, olejové hospodářství) atd. Je zřejmé, ţe 

náklady také limitují návratnost investic, avšak jejich vzájemné srovnání není zcela 

objektivní, protoţe byly budovány v rozdílném čase s rozdílnými ekonomickými 
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a technickými podmínkami realizace, to znamená, ţe srovnávání absolutních čísel není 

zcela logické, můţe nám však poměrově ukazovat určité významné korelace.  

 

Obr. 27 Odhad nákladů na vybudování jednotlivých PZP 

Logické je, ţe nejlevnější byl zásobník Háje s 0,5 mld. Kč, který má i nejniţší 

zásoby plynu. Naopak nejdraţší byl zásobník Dolní Dujanovice s odhadem nákladů přes 

4,5 mld. Kč. Průměrné odhadované náklady na vybudování jednoho PZP jsou cca 

2,19 miliard Kč. 

Jednotkové investiční náklady na milion m
3 

plynu jednotlivých PZP 

Co se týče ekonomického hodnocení PZP, jsou také velmi důleţitým parametrem 

jednotkové náklady na milion m
3
 plynu. Ty představují vyjádření podílu ekonomických 

nákladů vztaţených ke kubatuře jednotlivého PZP v milionech m
3
. Je potřeba si uvědomit, 

ţe srovnávací hodnota uvedených nákladů má pouze orientační charakter, protoţe náklady 

jsou ovlivněny řadou okrajových podmínek, zejména však vztaţených k určitému roku, ve 

kterém je ocenění nákladů rozdílné. To znamená, ţe pracovat s tímto parametrem je moţné 

v omezené míře. Vzhledem k výše uvedenému je zajímavou skutečností výsledek, který 

ukazuje poměrně relativně dobrou korelaci jednotkových nákladů oscilujících kolem 
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náklady vyšší (cca 8 mil. Kč), coţ samozřejmě souvisí s pozdějším časem budování, ale 

také s rozdílným charakterem zásobníku, který je na rozdíl od ostatních špičkovým 

zásobníkem, ale také zásobníkem tvořeným soustavou podzemních chodeb, coţ ho také 

odlišuje od ostatních PZP v České republice (viz obr. 28). 

 

Obr. 28 Jednotkové náklady na milion m
3 
plynu jednotlivých PZP 

 

Zisk jednotlivých PZP 

Zisk jednotlivých PZP je následující důleţitou ekonomickou charakteristikou, která 

určuje bonitu dané investice v příslušném roce. Je těţké navzájem porovnávat tuto hodnotu 

u jednotlivých zásobníků PZP, protoţe byly budovány za rozdílných ekonomických, 

technických a jiných okrajových podmínek, proto zobecňovat na základě této 

charakteristiky vhodnost, respektive nevhodnost investice u jednotlivých zásobníků 

navzájem je velice problematické. 

Bylo zjištěno, ţe největší ziskovosti ze všech dosáhl PZP zásobník Dolní 

Dujanovice (cca 464 mil. Kč), který má také největší provozní objem plynu 900 mil. m
3
 

a je zásobníkem sezónním ve vytěţeném plynovém zásobníku. Druhé největší ziskovosti 

dosáhl PZP Tvrdonice (263 mil. Kč), který je také sezónním zásobníkem ve vytěţeném 

plynovém loţisku s třetím největším provozním objemem plynu 510 mil. m
3
. Nejniţší 

ziskovosti dosáhl PZP Dolní Bojanovice (cca 17 mil. Kč), který má paradoxně druhý 

největší provozní objem plynu 567 mil. m
3
, avšak byl budován nejpozději, v roce 2000, 

nezanedbatelný podíl na této skutečnosti měly i další technické parametry tohoto PZP (viz 
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obr. 29) ovlivněné geologickými poměry loţiska. Zejména se však jednalo o největší 

maximální hloubku sond ze všech zásobníků (aţ 2100 m) a největší dobu naplnění PZP ze 

všech zásobníků, coţ představovalo aţ 288 dnů.  

 

Obr. 29 Zisk jednotlivých PZP 
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7. Závěr  

Hlavním cílem diplomové práce bylo srovnat existující provozované podzemní 

zásobníky plynu v České republice z pohledu základních charakteristik, jako jsou 

klasifikace jednotlivých PZP, provozní objem plynu, hloubka sond, počet sond, loţiskový 

tlak, doba naplnění, zásoby, základní kapitál, odhad jednotkových nákladů a zisku. 

V rámci diplomové práce byl realizován popis zemního plynu jako strategické 

energetické suroviny, popis plynových zásobníků v České republice (Dolní Bojanovice, 

Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Třanovice, Lobodice, Háje, Uhřice), popis 

vývoje České naftařské společnosti a jejího budoucího zásobníku zemního plynu 

v Břeclavi. 

Z pohledu klasifikace PZP rozlišujeme dvě základní klasifikace. První z nich 

rozlišuje špičkové a sezónní zásobníky podzemního plynu. Bylo zjištěno, ţe všechny 

plynové zásobníky v České republice mají charakter sezónních PZP, výjimkou je pouze 

plynový zásobník Háje, který je špičkovým zásobníkem podzemního plynu. Z pohledu 

druhé klasifikace rozlišujeme tři typy: vytěţené plynové loţisko, aquiferový typ a soustavu 

podzemních chodeb. Zde bylo zjištěno, ţe většina zásobníků je prvního typu vytěţeného 

plynového loţiska. Výjimkou jsou pouze dva zásobníky, a to zásobník Lobodice, který je 

aquiferový, a zásobník Háje, který představuje soustavu podzemních chodeb.  

Prvním skutečně technickým parametrem PZP je provozní objem plynu, který 

udává v m
3
 objemovou kapacitu plynových zásobníků, a je tudíţ také nejdůleţitějším 

ekonomickým parametrem, protoţe pokud nejsme schopni dosáhnout určité objemové 

kapacity plynu, nemůţeme také dosahovat optimální ziskovosti. Z hlediska hodnocení 

tohoto kritéria bylo zjištěno, ţe nejniţší provozní objem plynu mají zásobníky Háje 

(64 mil. m
3
) a největší kapacitu má zásobník Dolní Dujanovice s kapacitou 900 mil. m

3
.  

Z pohledu zásob a parametrů sond zásobníku bylo zjištěno, ţe i kdyţ má plynový 

zásobník číslo 7 Háje nejniţší zásoby, má naopak jednu z největších minimálních 

a maximálních hloubek sond v porovnání s ostatními PZP. Minimální hloubku dosahuje 

955 m a maximální 1 355 m, přičemţ největší zásobník PZP číslo 2 Dolní Dujanovice má 

minimální hloubku 660 m a maximální 1050 m, přičemţ obě tyto hodnoty jsou niţší neţ 

u prvně uvedeného zásobníku.  
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Co se týče poměru počtu sond vtlačně odběrových a pozorovacích u jednoho 

zásobníku, ten je zhruba od jedné třetiny aţ po dvě třetiny. Přičemţ je jasné, ţe vtlačně 

odběrových sond je v takto definovaném poměru více a sond pozorovacích méně. 

Nejmenší počet sond má zásobník Háje, který má zároveň nejmenší zásoby. Největší počet 

sond má zásobník s největšími zásobami Dolní Dujanovice. 

Z výsledků dále vyplývá, ţe je nejniţší loţiskový tlak je v lokalitě Háje s hodnotou 

1,9 MPa. Nejvyšší hodnotu 8,9 MPa dosahuje minimální loţiskový tlak na zásobníku 

Dolní Dujanovice. 

Dále bylo zjištěno, ţe nejniţší dobu naplňování má PZP Háje (32 dnů), který má 

zároveň nejniţší zásoby. Nejvyšší dobu naplňování má PZP Dolní Bojanovice (aţ 

288 dnů).  

Největší hodnotu zásob k 11. listopadu 2011 má zásobník Dolní Dujanovice 

s 2,1 mld. Kč. Nejniţší hodnoty zásob dosahuje zásobník Háje s hodnotou zásob 

152 milionu Kč. Zajímavostí je, ţe oba uvedené zásobníky spadají pod vlastníka RWE Gas 

Storage, s.r.o. 

Vlastníkem s největším počtem činných PZP je RWE Gas Storage, s.r.o., který 

vlastní 6 zásobníků plynu. Hodnota jeho základního kapitálu je cca 13,45 miliard Kč. 

Dalším vlastníkem zásobníku číslo 1 Dolní Bojanovice je společnost SPP Storage, s.r.o. se 

základním kapitálem 1,2 miliardy Kč. Majitelem posledního zásobníku číslo 8 Uhřice je 

MND Gas Storage, a.s. se základním kapitálem 12,94 miliardy Kč. To znamená, ţe 

v České republice provozují činné zásobníky tři majitelé. 

Další parametrem je odhad nákladů na vybudování PZP. Je to významná 

ekonomická charakteristika, protoţe vyjadřuje mnoţství investic potřebných pro realizaci 

PZP. Je zřejmé, ţe náklady také limitují návratnost investic, avšak jejich vzájemné 

srovnání není zcela objektivní, protoţe byly budovány v rozdílném čase s rozdílnými 

ekonomickými a technickými podmínkami realizace, a to znamená, ţe srovnávání 

absolutních čísel není zcela logické, můţe nám však poměrově ukazovat určité významné 

korelace. Co se týče tohoto parametru, byla zjištěna logická souvislost, ţe nejlevnější byl 

zásobník Háje s 0,5 mld. Kč, který má i nejmenší zásoby plynu. Naopak nejdraţší byl 

zásobník Dolní Dujanovice s odhadem nákladů přes 4,5 mld. Kč. Průměrné odhadované 

náklady na vybudování jednoho PZP jsou cca 2,19 miliard Kč. 
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Co se týče ekonomického hodnocení PZP, jsou velmi důleţitým parametrem 

jednotkové náklady na milion m
3
 plynu. Ty představují vyjádření podílu ekonomických 

nákladů vztaţeným ke kubatuře jednotlivého PZP v mil. m
3
. Je potřeba si uvědomit, ţe 

srovnávací hodnota uvedených nákladů má pouze orientační charakter, protoţe náklady 

jsou ovlivněny řadou okrajových podmínek, zejména však vztaţených k určitému roku, ve 

kterém je ocenění nákladů rozdílné. To znamená, ţe pracovat s tímto parametrem je moţné 

v omezené míře. Vzhledem k výše uvedenému je zajímavou skutečností výsledek, který 

ukazuje poměrně relativně dobrou korelaci jednotkových nákladů oscilujících kolem 

5 milionů Kč na milion m
3
 plynu. Výjimkou je pouze zásobník Háje, který má jednotkové 

náklady vyšší (cca 8 mil. Kč), coţ samozřejmě souvisí s pozdějším časem budování, ale 

také s rozdílným charakterem zásobníku, který je na rozdíl od ostatních špičkovým 

zásobníkem, ale také zásobníkem tvořeným soustavou podzemních chodeb, coţ ho také 

odlišuje od ostatních PZP v České republice. 

Poslední sledovanou charakteristikou byla ziskovost. Zisk jednotlivých PZP je 

důleţitou ekonomickou charakteristikou, která určuje bonitu dané investice v příslušném 

roce. Je těţké navzájem porovnávat tuto hodnotu u jednotlivých zásobníků PZP, protoţe 

byly budovány za rozdílných ekonomických, technických a jiných okrajových podmínek, 

proto zobecňovat na základě této charakteristiky vhodnost, respektive nevhodnost investice 

u jednotlivých zásobníků navzájem je velice problematické. Bylo zjištěno, ţe největší 

ziskovosti dosáhl ze všech PZP zásobník Dolní Dujanovice (cca 464 mil. Kč), který má 

také největší provozní objem plynu 900 mil. m
3
 a je zásobníkem sezónním ve vytěţeném 

plynovém zásobníku. Druhé největší ziskovosti dosáhl PZP Tvrdonice (263 mil. Kč), který 

je také sezónním zásobníkem ve vytěţeném plynovém loţisku s třetím největším 

provozním objemem plynu 510 mil. m
3
. Nejniţší ziskovosti dosáhl PZP Dolní Bojanovice 

(cca 17 mil. Kč), který má paradoxně druhý největší provozní objem plynu 567 mil. m
3
, 

avšak byl budován nejpozději, v roce 2000, nezanedbatelný podíl na této skutečnosti měly 

i další technické parametry tohoto PZP ovlivněné geologickými poměry loţiska. Zejména 

se však jednalo o největší maximální hloubku sond ze všech zásobníků (aţ 2100 m) 

a největší dobu naplnění PZP ze všech zásobníků, coţ představovalo aţ 288 dnů.  

V diplomové práci byl také popsán budoucí podzemní zásobník plynu v Břeclavi. 

Bylo zjištěno, ţe předpokládané projektované náklady na výstavbu jsou cca 1,6 miliardy 

Kč a nejdůleţitějším technickým parametrem je projektovaná kubatura cca 350 milionů 
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m
3
. Musíme si však uvědomit, ţe v současné době je loţisko Břeclav stále dotěţovaným 

loţiskem a budoucí rentabilita je limitována cenami za uskladnění v letech budoucího 

pouţívání, a pokud bude pokračovat trend současného sniţování cen za uskladňování 

plynu, rentabilita se sníţí a návratnost investice se prodlouţí. To znamená, ţe v současné 

době je cena za uskladňování 0,70 Kč za m
3
, ale v době začátku plánování PZP byla cca 2 

Kč/m
3
, coţ znamená pokles cca 65 %. Dalším faktorem, který můţe ekonomiku pozitivně 

změnit ve smyslu návratnosti investice, je státní subvencovaní z důvodu strategických 

záměrů a potřeb státu na minimální strategické zásoby. Avšak kvantifikace tohoho vývoje 

je nejasná. Co tento stav charakterizuje, jsou dva parametry, a to celková současná kapacita 

PZP, která je 3 392 miliónu m
3
 (v roce 2011), a celková spotřeba zemního plynu v ČR, 

která je 8 075 miliónu m
3
 v roce 2011. Zbytek strategie určuje dohodnutá konvence potřeb 

v rámci České republiky, případně Evropské unie. 

Je důleţitou skutečností, ţe v České republice budování PZP nekončí a je v dalším 

vývoji, protoţe všechny vyspělé státy musí myslet na své strategické plánování a optimální 

provoz energetických zdrojů, čehoţ jsou podzemní zásobníky plynu neoddělitelnou 

součástí. 
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