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Anotace 

V předložené práci jsou popsány nejrůznější komplikace vznikající při hloubení 

nových vrtů a při podzemních opravách sond. Problematika vrtání v terénu je 

poněkud odlišná od prací v zapažených sondách. Proto i havárie ve vrtech jsou 

mnohdy jiného charakteru než komplikace vznikající při opravách sond těžících 

ropu nebo zemní plyn. Poněkud odlišné jsou i problémy při generálních opravách 

vtlačně - odběrových sond na podzemních zásobnících plynu. Byly popsány různé 

druhy havárií, které se v minulosti staly při pracích v podzemních dílech. Tyto 

události byly podrobně popsány a doloženy snímky pro pochopení celé 

problematiky. V dalších kapitolách jsou popisovány pracovní postupy při zmáhání 

různých druhů havárií. Pro srovnání se světem byly uvedeny havárie ve vrtech, ke 

kterým došlo v minulosti v zahraničí. Po takových haváriích došlo k velkému 

znečištění životního prostředí a ztrátám na lidských životech. Na odstraňování 

škod byly vynaloženy obrovské finanční částky. 
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Summary 

In the present work describes a variety of complications arising from digging new 

wells and repairing underground probes. The issue of drilling in the field is 

somewhat different from working in probes. Therefore, the accident in boreholes 

are often different nature than the complications arising from repairs or probe the 

oil-producing natural gas. Somewhat different are the problems overhauls mining 

probes on underground gas storage facilities. Have been described various types 



  

of accidents that have become in the past when working in underground works. 

These events were described in detail and illustrated images for understanding the 

problem. The following chapters are described process in the recovery operations 

of different types of accidents. For comparison with the world were placed in wells 

of an accident that occurred in the past in other countries. After such accidents 

has been a major environmental pollution and loss of human lives. The removal of 

damage incurred huge amounts of money. 

 

Keywords 

Complications, accidents, well, probe, mud, compressed speech, drilling pipes, 

drill colars, drill bit, casing, tubings, perforation and borehole work, cementing, 

pumping experiment. 
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1. Úvod 

 

 Pojmem havárie či komplikace je možné v širších souvislostech označit 

neobvyklý stav vrtu, při kterém došlo k mimořádné události z přímých či nepřímých 

příčin geologických, technických nebo organizačních, které narušují pravidelný a 

plynulý cyklus prací ve vrtu. Na odstranění takových stavů ve vrtu je třeba použít 

speciální pracovní postupy a nástroje. [1] 

 Otázka efektivnosti času likvidace určité havárie je stále ještě otevřená 

záležitost. Dosud se nepodařilo dospět ke vztahu, kterým by se mohlo spolehlivě 

stanovit, pokud je ještě likvidace havárie účelná a odkdy je už vyloženě ztrátová. 

Každá havárie je ekonomicky ztrátová.  

 Všeobecná zásada je: čím nákladnější je provoz vrtné soupravy a čím nižší 

je cena nářadí ztraceného ve vrtu, tím kratší čas se věnuje likvidaci havárie. Ve 

všech případech přístupu k likvidaci jakékoliv havárie je potřebná dokonalá znalost 

poměrů ve vrtu. Musíme mít přehled o průměrech a délkách ztraceného nářadí i 

dalších rozměrech předmětů ve vrtu. Je třeba znát hloubku vrtu, hloubku hlavy 

havarovaného nářadí, konfiguraci křivosti a kaveren ve vrtu. [3] 

 Česká republika se řadí mezi vyspělé státy, které vynakládají velké finanční 

prostředky na dobývání nerostného bohatství na svém území. Jedná se 

především o těžbu ropy a zemního plynu. Při této činnosti je kladen velký důraz na 

odbornou způsobilost všech zúčastněných pracovníků. Velmi důležité je používání 

nejmodernějších technologií a zařízení při hloubení vrtů a podzemních opravách 

sond. Je třeba si uvědomit, že zkušenosti pracovníků a stav techniky mnohdy 

rozhodují o úspěšnosti a výsledku podzemního díla.  

 V minulosti se často stávalo, že docházelo k neúčelnému hloubení 

hlubokých vrtů, aniž bylo dosaženo očekávaných výsledků. Vrty hluboké i několik 

kilometrů byly následně likvidovány, protože nepřinesly kýžený efekt. Takové 

mrhání finančními prostředky je v současné době již nemyslitelné. Je kladen velký 
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důraz na smysluplnost prováděných záměrů a návratnost vynaložených 

prostředků. Je zřejmé, že kvalita provedení a celkový výsledek je závislý na 

překonání nejrůznějších přírodních překážek. Tyto překážky jsou v různých 

geologických oblastech odlišné a mohou vést až k nesplnění původního záměru. 

 Kromě nejrůznějších geologických překážek je dalším důležitým 

ukazatelem rychlost prováděných činností a především pracovní postupy bez 

komplikací a havárií. Výčet problematiky případných komplikací či havárií je velmi 

rozsáhlý. Závisí především na zkušenostech havarijního technika a součinnosti 

osádky, která pracuje na odstranění vzniklé komplikace. Je v zájmu všech 

zainteresovaných pracovníků, aby byla případná komplikace odstraněna v co 

nejkratší době a s ohledem na vynaložené nemalé finanční prostředky. Je velmi 

důležité zvolit správný postup ke zdolávání vzniklé komplikace při použití 

vhodných havarijních nástrojů a pomůcek. Je třeba využít všech technických 

prostředků a vhodných pracovních postupů k obnovení dalšího vrtání do 

plánované hloubky. 

 Problematika prací prováděných v nezapažených vrtech je poněkud odlišná 

od operací prováděných v zapažených sondách při podzemních opravách. Proto i 

případné havárie při hloubení vrtů se mnohdy liší od komplikací vznikajících při 

opravách ropných a plynových sond. 

 Komplikace či havárie je stav ve vrtu, který narušil plynulý postup prací. 

Došlo k mimořádné události, jejíž příčinou je geologický, organizační nebo 

technický problém, narušující pravidelný cyklus prací. Na odstranění vzniklé 

situace je třeba použít speciální pracovní nástroje a postupy. 

 V minulosti se často stávalo, že při hloubení vrtu došlo v průběhu 

prováděných prací i k deseti různým komplikacím. Mnohé z nich představovaly 

zdržení řádově v měsících, čímž se celé podzemní dílo několikanásobně 

prodražilo. 

 V současnosti jsou používány moderní vrtné nástroje a nové technologie, 

takže vznik komplikací je značně omezen. Přesto se nedají úplně vyloučit a 

z různých výše uvedených důvodů k nim čas od času dochází.  
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2. Komplikace v nezapažených vrtech 

 

2.1. Havárie valivých dlát 

 Při hloubení vrtů se skládá vrtná kolona z několika sekcí. Tvoří ji  unášecí 

tyč, vrtné tyče, silnostěnné HW tyče, zátěžky se stabilizátory a pracovní nástroj.  

Celková délka nářadí dosahuje mnohdy délky několika kilometrů. Kroutící moment 

se přenáší pomocí rotačního stolu přes všechny prvky vrtné sestavy až k dlátu na 

počvě vrtu. Při vrtání je nutno sledovat velikost kroutícího momentu. Při překročení 

mezních hodnot dochází k enormnímu namáhání celé vrtné sestavy a následnému 

ulomení nářadí v nejslabším místě. 

 Havárie valivých dlát se řadí mezi časté komplikace při hlubinném vrtání. 

Na dláta popř. obvrtávací korunky je při rotační pohybu vyvíjen velký přítlak. Při 

rozrušování tvrdých hornin může dojít k porušení celistvosti vrtného nástroje. 

Rozumíme tím odlomení válečků, ramena vrtného nástroje nebo i celého valivého 

dláta. 

 Příčiny takových komplikací mohou být různé. Například překročení 

maximálního přípustného přítlaku na DV (Obr. 1) doporučeného výrobcem, 

opotřebení vrtného nástroje cizím předmětem na počvě vrtu, např. kovovým 

materiálem. Je třeba dodržet doporučený čas práce dláta ve vrtu. Při jeho 

výrazném překročení dochází k nežádoucímu opotřebení vrtného nástroje a 

následnému zastavení postupu vrtání. V horším případě může dojít až k destrukci 

dláta, což představuje komplikované instrumentace jeho zbytků nejrůznějšími 

chytacími nástroji. Tyto operace představují velké finanční a časové ztráty, protože 

zbytky zničeného dláta musí být mnohdy odvrtávány pomocí čelní frézy, pokud se 

je nepodařilo předtím vytáhnout z vrtu instrumentačním nástrojem. [3] 

 K haváriím dlát dochází často při navrtání nestabilních a tektonicky 

narušených hornin. Dojde ke zpomalení postupu nebo znemožnění dalšího vrtání. 

Pokud budeme neúměrně zvyšovat přítlak na valivé dláto, může dojít k náhlému 

uvolnění sekce zátěžek a k náhlému přenosu jejich tíhy na spodní část kolony, což 
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způsobí ulomení ramen dláta (Obr. 2), protože není konstruováno na takový druh 

náhlého zatížení. K podobným lomům ramen valivých dlát dochází v současnosti 

pouze výjimečně, nejčastěji po pádu nářadí do vrtu. 

 Při vrtání s valivým dlátem musí být neustále sledován přítlak nářadí na 

dláto, zkrut a rychlost vrtání. Všechny tyto parametry pozorně sleduje směnmistr. 

Při náhlém zvýšení zkrutu nebo neúměrných změnách kroutícího momentu se 

musí vrtná kolona vytáhnout na povrch a zkontrolovat vrtný nástroj, protože mohlo 

dojít ke ztrátě válečků popř. celého nástroje.  

 Podle potřeby jsou používána valivá dláta nejrůznějších průměrů, velikostí a 

tvarů od různých firem. Snahou výrobců těchto speciálních vrtných nástrojů je 

neustálé zvyšování kvality dlát popř. obvrtávacích a jádrovacích korunek. Řezné 

segmenty valivých dlát jsou vyráběny ze spékaných karbidů nebo PDC dláta s 

použitím průmyslových diamantů, čímž se zvyšuje jejich kvalita a prodlužuje 

životnost při práci na počvě vrtu. Takové vrtné nástroje pracují 100 i více hodin 

pod velkým přítlakem bez známek opotřebení. Takové parametry dnešních 

moderních dlát byly dříve nemyslitelné. 

 Zlepšování kvality vrtných nástrojů je důsledkem konkurenčního boje 

výrobců na trhu. Neustále se zlepšují znalosti a zkušenosti s výrobou valivých dlát 

a korunek nejen u nás, ale především v zahraničí. Je vyráběno mnoho druhů 

vrtných nástrojů, použitelných v nejrůznějších horninách. Valivá dláta rozlišujeme 

podle tvaru pracovních segmentů na: 

- zubová dláta – zuby jsou vyfrézovány ve válečcích, případně jsou opatřeny 

návary z tvrdokovu. Používají se v měkkých a středně tvrdých horninách. 

- roubíková dláta – kuželové segmenty jsou osazeny roubíky z tvrdokovů. 

Používají se ve středně pevných nebo velmi pevných a abrazivních 

horninách. 

 Dláta jsou vybavena samomaznými ložisky (válečková, kluzná) pro zvýšení 

životnosti, která jsou umístěna ve dvou, třech nebo i více řadách.  
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 Velký problém představují ulomená ramena valivých dlát v horizontálních 

vrtech. Vzhledem k vysokému úklonu nelze kov odfrézovat. Materiál válečků je 

neobyčejně houževnatý a představuje problém i ve vertikálních vrtech. Možnost 

vytažení ramen s pomocí silného magnetu představuje komplikace v místě 

zakřivení vrtu. Podle dlouholetých zkušeností s podobnými komplikacemi se 

nepodaří ulomený kov vytáhnout na povrch ani po opakovaných pokusech. 

V naprosté většině případů se takový problém ve vrtu řeší odcementováním části 

stvolu vrtu a zavrtáním úhybu. 

 Možnost vytažení kovu magnetem končí obvykle po několika opakovaných 

pokusech neúspěšně. Roli zde sehrává zakřivení vrtu a velikost kovových částic, 

které je potřeba z počvy vytáhnout na povrch.  

 Od možnosti frézování havarovaných dlát nebo jejich součástí se obvykle 

upouští, protože zejména materiál válečků je neobyčejně houževnatý a případné 

frézování by bylo problematické a časově náročné. 

 V minulosti se stávaly havárie valivých dlát poměrně často. Vzhledem 

k nižší kvalitě tehdejších materiálů, ze kterých se dláta vyráběla, bylo běžnou praxí 

odfrézování materiálu čelní frézou na počvě vrtu a následnými jízdami 

s magnetem se vyčistilo dno od kovových zbytků.  

  

    Obr. 1 Poškozené dláto (foto autor)    Obr. 2 Ulomená ramena dláta (foto autor) 
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2.2. Ztráty výplachu 

 Výplach je speciální kapalina, která se používá při hlubinném vrtání. Vzniká 

namícháním z vody a různých chemických příměsí a přísad. Výplach díky svým 

vlastnostem plní mnoho důležitých funkcí ve vrtu.  

 Především vynáší úlomky odvrtané horniny ze dna vrtu mezikružím 

k povrchu. Působí svým nadlehčovacím účinkem na veškeré nářadí a zařízení 

zapouštěné do vrtu. Další funkcí výplachu je chlazení a mazání vrtného nástroje. 

Důležitou vlastností jílových výplachů je udržení odvrtaných úlomků ve vznosu při 

přerušení cirkulace.  Odvrtané částice se vznášejí ve výplachu a neklesnou ke 

dnu, což by způsobilo osednutí nářadí a následnou komplikaci s jeho 

uvolňováním. 

 Výplach zpevňuje stěny vrtu tvorbou tenké jílové kůry a tím ochraňuje stěny 

vrtu před jejich borcením. Při turbínovém vrtání přenáší výplach energii k počvě 

vrtu. Roztáčí lopatky turbíny, čímž splňuje úlohu nositele energie. [4]  

 V průběhu vrtání je třeba neustále sledovat váhu a viskozitu výplachu. 

Výplach totiž díky své měrné hmotnosti udržuje tlakové poměry ve vrtu na 

bezpečné úrovni. Sloupec výplachu o určité vypočtené měrné hmotnosti slouží 

k vyvození protitlaku na očekávaný vrstevní tlak. Hmotnost výplachu se měří 

odebráním vzorku a následným vážením na speciální váze. Při poklesu viskozity 

se zhoršuje schopnost výplachu vynášet odvrtané úlomky ze dna vrtu směrem 

k povrchu. 

 Po zjištění nízkých parametrů je třeba ihned výplach upravit přidáním 

potřebných chemikálií (např. modivisu). Je nutné přerušit vrtání a míchat výplach 

po určitou dobu v nádržích, aby se chemické přísady dobře spojily s celým 

obsahem. Po zajištění odpovídajících parametrů se pokračuje ve vrtání. 

 Dojde-li při vrtné činnosti ke zvýšeným ztrátám výplachu je nutno s nářadím 

pomalu rotovat a neprodleně zjistit celkové ztráty nosného média. Důvodem ztrát 

výplachu bývá navrtání nízkotlakých obzorů nebo hornin vysoce porézních a 

narušených. Výplach zatéká do puklin, což má za následek velké až katastrofální 
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ztráty výplachu. Obvykle dojde k úplné ztrátě cirkulace. Zvláštní podmínky musí 

splňovat výplach pro velmi hluboké vrty s výskytem vysokých tlaků.  

 Jednou ze základních charakteristik rotačního vrtání je zachování 

cirkulačního okruhu, jehož částečné nebo úplné přerušení činí další vrtný postup 

nebezpečným nebo zcela nemožným. V příznivějším případě dojde jen ke 

zpomalení vrtání, v horších případech to může vést až ke katastrofě, tedy k výronu 

plynu nebo kapaliny. 

 Rozeznáváme následující ztráty výplachu: 

- slabá, částečná ztráta, při níž se ztratí jen část cirkulujícího výplachu o 

normální měrné hmotnosti a místo ztráty se vlivem výplachu utěsní samo. 

- částečná ztráta výplachu, při které se vlastní ztráta odstraní změnou 

parametrů výplachu (viskozita, měrná hmotnost). 

- totální ztráta výplachu, při níž hladina zůstává i po úpravě parametrů pod 

úrovní ústí vrtu. 

- katastrofální ztráta výplachu, při které se hladina nosného média ustálí 

bezprostředně nad ložiskem nebo pohlcující vrstvou. 

 Jakákoliv větší ztráta výplachu způsobuje narušení tlakové rovnováhy ve 

vrtu. Dochází-li ke ztrátám výplachu při vrtání, lze takovou situaci zvládnout 

několika způsoby. Je důležité správné posouzení situace řídícím technikem a 

následně správný postup při řešení vzniklé situace. 

 Ztráta výplachu představuje komplikace nejenom pro následné řešení 

vzniklé situace, ale je třeba mít na mysli i finanční ztráty. Dnešní moderní výplachy 

jsou finančně nákladné, protože obsahují různé chemikálie a přísady, které jsou 

velmi drahé. Při větších ztrátách výplachu se musí namíchat nový výplach, což má 

vliv na rozpočet celého podzemního díla. 
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2.3. Tlakové projevy 

 Je třeba zdůraznit, že při hloubení vrtu, ale i při dokončování vrtného díla je 

důležitým faktorem dodržování technologické disciplíny vrtnou osádkou. Základem 

každého postupu, jehož účelem je zvládnutí erupce a její kontrola, musí být použití 

takových metod a zařízení, kterými se bude udržovat stálý tlak na eruptující obzor. 

Tento tlak se musí rovnat nejmenšímu tlaku, který je potřebný na umrtvení ložiska. 

[2] 

 Zkušenosti osádky a potřebná praxe při vrtných pracích tohoto charakteru 

je nezbytností v předcházení erupcím a tlakovým projevům. Každé erupci 

předcházejí určité varovné příznaky. Pracovníci musí mít neustále přehled o 

množství výplachu v nádržích. Pokud dojde k přírustku objemu výplachu, je nutné 

rychle zareagovat uzavřením vrtu. Výtok výplachu z vrtu je způsoben tím, že tlak 

v ložisku je větší než tlak ve vrtu a dochází ke vnikání média z navrtaného obzoru 

směrem do vrtu. [6] 

 Výtok výplachu z vrtu může být způsoben i tím, že měrná hmotnost 

výplachu klesla pod kritickou hodnotu. Sloupec výplachu ve vrtu nedokáže svou 

hmotností udržet tlak v obzoru a dochází k tlakovému projevu až na povrch. Plyn 

migrující z ložiska se dostává do cirkulujícího výplachu a výrazně snižuje jeho 

měrnou hmotnost. Tuto skutečnost můžeme pozorovat na sítech, kde výplach 

vytékající ze žlabu je silně proplyněný a obsahuje velké množství bublinek, které 

jsou neklamným příznakem poklesu měrné hmotnosti. Váha výplachu se musí 

v pravidelných intervalech kontrolovat a zaznamenávat. Zjistíme-li výrazný pokles 

měrné hmotnosti nosného média a zároveň i příbytek výplachu v nádrži, pak je 

třeba neprodleně ukončit vrtání a výplach v nádržích zatěžkat na potřebnou 

hmotnost. 

 Možnost tlakového projevu lze předvídat z poklesu cirkulačního tlaku na 

čerpadlech. Toto způsobuje nerovnováha mezi sloupcem výplachu ve vrtných 

tyčích a v mezikruží. 
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 Při nadstavování další vrtné tyče do sestavy nářadí je třeba sledovat 

případný výtok výplachu z vrtu. Stav výplachu v nádržích je třeba sledovat při 

všech činnostech. Toto platí při tahání i zapouštění nářadí. 

 Erupcí či tlakovým projevem nazýváme stav, který nejsme schopni 

zvládnout protierupčním zařízením namontovaným na ústí vrtu. Je 

bezpodmínečně nutné zastavit nekontrolovatelný výtok výplachu z vrtu, proto je 

potřeba neprodleně odstranit poruchu, která brání uzavření vrtu. 

 Na ústí vrtu musí být namontováno protierupční zařízení odpovídajícího 

průměru. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomuto zařízení. Stav preventru 

musí být pravidelně kontrolován, aby se předešlo případným poruchám na tomto 

zařízení. Pravidelně se provádí funkční zkouška všech čelistí, které jsou 

v preventru instalovány. Obyčejně se tato kontrola spolehlivosti protierupčního 

zařízení provádí po vytažení vrtného nářadí na povrch. 

 Bezprostředně po montáži preventru (Obr. 3) na ústí vrtu se provádějí 

tlakové zkoušky hermetičnosti celého protierupčního zařízení. Tyto zkoušky 

provádějí zkušení pracovníci vyškolení na práce tohoto typu. Ověření 

hermetičnosti uzavíracího systému se provádí předem určeným médiem. 

 

Obr. 3 Hydraulický preventr 9‘‘/35MPa (foto autor) 
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 Tlaková zkouška se provádí na záznam případného poklesu a musí se 

vyhotovit protokol o spolehlivosti protierupčního zařízení. K protokolu se přikládá 

grafické či jiné znázornění poklesu zkušebních tlaků. Je možné provádět záznam 

tlaků při zkoušce hermetičnosti s použitím elektronického záznamníku Datacon. 

Při použití toho přesného přístroje můžeme sledovat poklesy v řádech setin MPa. 

 Před tlakovou zkouškou je třeba zkontrolovat stav oleje v ovládací stanici 

protierupčního zařízení. Zároveň se zjišťuje, v jakém stavu je systém tlakových 

hadic, které spojují ovládací stanici s preventrem. Je-li zjištěna nehermetičnost ve 

spojích tlakových hadic, musíme ji neprodleně odstranit výměnou vadné hadice za 

novou. Hrozí znečištění pracovního prostředí olejem a následný pokles hladiny 

oleje v nádobě ovládací stanice. Nedostačující množství oleje v celém 

hydraulickém systému by mohlo mít fatální následky při potřebě okamžitého 

uzavření ústí vrtu v případě tlakového projevu.  

 Dojde-li k selhání funkčnosti protierupčního zařízení, je nutné co nejrychleji 

uzavřít čelisti v preventru ručně.  Čelisti se uzavírají pomocí dvou volantů na tyčích 

instalovaných na obou ramenech preventru. Tento způsob uzavření protierupčního 

zařízení je považován za nestandardní a je používán jako nouzové řešení vzniklé 

situace. 

 Po ověření funkčnosti a správného chodu protierupčního zařízení máme 

jistotu, že v případě nečekaného tlakového projevu jsme schopni vrt rychle uzavřít. 

Po úspěšném uzavření ústí vrtu pak mohou následovat další pracovní postupy k 

řešení vzniklé situace. 

 V minulosti se často stávalo, že právě nevyhovující stav preventru sehrál 

důležitou roli při vzniku velkých havárií při vrtání nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Mnohdy se stávalo, že zanedbáním pravidelných kontrol ústí vrtu docházelo 

následně nejen k obrovským škodám, ale i ke ztrátám na životech. Významnou 

úlohu v těchto případech sehrává selhání lidského faktoru. Nedostatečná 

disciplína osádky a neplnění pracovních povinností se staly hlavním činitelem při 

vzniku havárií obrovského rozsahu.  
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 Do sestavy protierupčního zařízení na ústí vrtu se instaluje universální 

preventr (Obr. 4). Uvnitř tohoto zařízení je pružná guma, která dokáže utěsnit 

nejrůznější průměry a tvary vrtné kolony. Při zapouštění nářadí pod tlakem se 

nesmí používat vrtné tyče s hranatými spojníky, protože by došlo ke zničení 

elastické gumy v universálním preventru. 

 Je výhodné zavírat vrt bez nářadí raději universálním preventrem, protože 

se zavírá pomaleji než čelisťový preventr. Tento způsob je šetrnější pro tlakové 

poměry ve vrtu s ohledem k menšímu tlakovému rázu při plynulejším zavírání 

gumy v universálním preventru. 

 

Obr. 4 Universální preventr 9‘‘/35MPa (foto autor) 
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2.4. Osednutí vrtného nářadí 

 Osednutí (zával) vrtné kolony je nebezpečnou komplikací ve vrtu. K těmto 

problémům dochází obvykle při navrtání jílovitých hornin. K osednutí vrtných tyčí 

(Graf č. 1), (Graf č. 2) dochází vlivem cirkulujícího výplachu a následnou erozí jílů. 

Jílovité horniny bobtnají, dochází k tzv. hydrataci jílů a následnému příchvatu 

nářadí. Převážná část takovýchto komplikací je způsobena řadou nepříznivých 

vlivů. 

 

Graf č. 1 Osednutí nářadí v letech 1961-1965 (viz Příloha č. 1, str. 70) 

 

Graf č. 2 Osednutí nářadí v letech 1985-1989 (viz Příloha č. 2, str. 71) 

 Záleží na geologické stavbě provrtávaných hornin, na jejich fyzikálně-

mechanických vlastnostech, tektonické stavbě a charakteru uložení jednotlivých 

vrstev. Záleží na podmínkách vytvořených v průběhu vrtání, zejména na křivosti 

vrtu, kvalitě a charakteru výplachu nebo na konstrukci vrtu. [8] 
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 Při tažení a zapouštění nářadí dochází ke změnám hydrodynamických 

poměrů ve vrtu. Časté kolísání tlaku podporuje vznik závalu. V mnohých 

případech způsobilo zával nářadí tření zátěžek o stěny vrtu. Dochází k oškrábání 

výplachové kůry na stěně vrtu a následnému obnažení horniny. Zátěžky přitláčené 

ke stěně v místě největšího náboru křivosti vrtu rozrušují obnažený interval a 

následně dojde k vymílání horniny cirkulujícím výplachem. 

 Nářadí se může zaklínit i velkým kusem horniny, který vypadne ze stěny 

v tektonicky porušeném intervalu. V takových případech nemusí být omezena 

cirkulace výplachu ve vrtu, takže nic nenasvědčuje mimořádné situaci ve vrtu. Je 

důležité pomalu rotovat nářadím a snažit se vypláchnout horninu zvýšenou litráží 

na čerpadlech. 

 Častým jevem je osednutí vrtné kolony při strojních poruchách, kdy není 

možné rotovat s nářadím. Nejde pohybovat vrtnými tyčemi nahoru ani dolů a nelze 

obnovit cirkulaci výplachu. V takových případech hrozí ztráta spodní části vrtné 

kolony, což představuje např. dláto, ponorný motor, MWD, sekci zátěžek a 

silnostěnné HW tyče. Celková finanční ztráta by se pohybovala v řádech milionů 

korun a v horším případě hrozí ztráta celého podzemního díla. 

 K uváznutí kolony může dojít po zapuštění nového valivého dláta a jeho 

zapíchnutí na čelbě vrtu. Toto je způsobeno rozdílem ve jmenovitém průměru 

nového vrtného nástroje v porovnání se starým dlátem, opotřebovaným po obvodu 

při vrtání kompaktních hornin. Proto je nutné dláto po vytažení na povrch důkladně 

změřit a po zjištění jeho průměru zapouštět další dláto s podobnými parametry. 
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2.5. Havárie při karotážních a perforačních pracích 

 Karotážní měření se provádí v otevřených ale i zapažených vrtech. 

Používají se nejrůznější metody např. kavernometrie, akustický cementoměr, 

termometrie, lokátor spojek,  inklinometrie atd. 

 Při karotážních pracích se pomocí geofyzikálních metod zjišťuje litologické 

rozčlenění v celém profilu vrtu. Různé měřící metody nám poskytují cenné 

informace o výkonnosti vrtu. Tyto metody vycházejí ze základů měření 

elektrických a mechanických veličin a z metod jaderné karotáže. S pomocí 

karotážních metod lze určovat rozhraní ropa – voda nebo přesně vymezit rozsahy 

uhelných slojí. Používanými geofyzikálními metodami zjišťujeme mocnost 

kolektorů nasycených ropou nebo plynem. Karotážním měřením zjišťujeme 

porositu a strukturu zájmových obzorů. Získáváme informace o stavu pažnicových 

kolon v zapažených vrtech. Karotážními metodami se zjišťuje stav podzemního 

vystrojení vrtů. [1] 

 Perforačních práce jsou vlastně trhací práce malého rozsahu ve vrtech. 

Přesná hloubka odpálení náložek (Obr. 5) se stanovuje v závislosti na poloze 

obzorů po předchozím měření NGK, CCL a po lokalizaci pažnicových spojek 

v zapažených vrtech. Perforovat nadějné obzory lze v hloubkách až několik 

kilometrů. Počet náložek je závislý na mocnosti zájmového kolektoru. Střílejí se 

obzory s mocností až 200 metrů. Zkušenost s pracemi takového rozsahu 

dokazuje, že se musí obvykle přistřelovat po etapách, protože velké množství 

náložek se nepodaří odpálit najednou. Podle objemu trhacích prací se používají 

nálože o hmotnosti 10 - 50g. Hustota perforace bývá obvykle 20 - 40 ran/m. 

 Před zahájením karotážních prací musí být provedena řádná příprava 

měřící techniky, přístrojů a ostatního příslušenství, potřebného pro stanovený 

program prací. Vrt je připraven k provedení karotážního měření. V celém intervalu 

byl prokazatelně kalibrován požadovaným průměrem a je naplněn výplachem bez 

poklesu hladiny. Pracoviště je připraveno na zahájení karotážních prací a byl 

sepsán a podepsán protokol o předání pracoviště zaměstnancům, kteří budou 

následující práce provádět. [7] 
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 Při karotážních pracích občas dochází ke komplikacím a havarijním 

situacím. Nejčastějším problémem je utržení karotážního lana, jehož nosnost 

vzhledem k průměru se nedá srovnávat s ocelovými lany používanými na vrtbě. 

Po utržení karotážního lana je problémem ztráta měřícího přístroje, který byl ve 

vrtu zapuštěn. Jde o zařízení velké finanční hodnoty a proto je snaha vytáhnout 

havarovaný přístroj z vrtu.  

 Při perforačních pracích také dochází k různým haváriím. Je třeba si 

uvědomit, že jsou ve vrtu zapuštěny nálože a proto se musí přistupovat ke 

komplikacím tohoto charakteru obzvlášť zodpovědně. 

 Podle charakteru vzniku dělíme havárie při perforacích: 

 - utržení kabelu ve vrtu při odpálení náloží, následkem detonace 

 - utržení perforátoru vlivem detonace při výstřelu nebo po výstřelu 

 - roztržení perforátoru při odstřelu 

 - utržení zátěžky při detonaci 

 - utržení perforátoru při uváznutí v pažnicích po odstřelu 

 - jiné druhy havárií při perforaci z různých příčin. 

 

Obr. 5 Kumulativní náložky 22,7 g (hustota 39 ran/m) připravené k perforaci těžební kolony [8]  
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2.6. Havárie pažnic 

 Před zahájením pažení musí být rozhodnuto o zvoleném typu pažnic (Obr. 

6), jejich průměru, jakosti a způsobu usazení. Na těchto zvolených parametrech 

pažnicových kolon pak závisí konečná podoba konstrukce vrtu. 

 Při volbě vhodného typu pažnic je třeba přihlédnout k silám působícím na 

konstrukci vrtu. Jedná se o axiální síly působící na pažnice podélným tlakem, 

tahem a vzpěrem. Radiální výslednice sil způsobují vnitřní a vnější přetlak. Tyto 

radiální síly působí na stěnu pažnic ve směru kolmice k ose pažnicové kolony. 

 Na stěny pažnic působí také boční tlak způsobený bobtnajícími jíly nebo 

sesouvajícími se horninami.  

 Při volbě vhodného typu a pevnosti konstrukce vrtu musíme mít na zřeteli 

působení vnitřních i vnějších tlaků na pažnice. Je třeba brát v úvahu pevnost těla 

pažnic proti přetržení způsobeném kritickou délkou kolony. Při překročení 

maximální délky povolené výrobcem by mohlo dojít k přetržení kolony vlastní 

tíhou. [4] 

 

Obr. 6 Pažnice 9 5/8‘‘ (foto autor) 
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 Musíme znát hodnotu pevnosti závitových spojů pažnic proti usmyknutí. Při 

pažení se dotáhnou pažnice na předepsaný dotah. V průběhu vrtné činnosti došlo 

k různým haváriím pažnic. (Graf č. 3), (Graf č. 4) V minulosti docházelo 

k rozšroubování pažnicových kolon z důvodu nedostatečného dotahu kolony při 

pažení. V lepším případě představuje málo dotažený pažnicový spoj netěsné 

místo, které způsobuje ztráty výplachu a celá kolona pažnic je nehermetická. 

 K odšroubování pažnice může dojít při rozšiřování OH při generálních 

opravách sond na podzemních zásobnících plynu. Při práci s rozšiřovačem 

v otevřeném intervalu k těmto komplikacím občas dochází. Jedná se o havarijní 

situaci, která se obtížně řeší, protože uvolněná pažnice odpadne a její následné 

frézování komplikuje fakt, že pažnice má snahu se otáčet současně s frézou. 

 

Graf č. 3 Havárie pažnic v letech 1961-1965 (viz Příloha č. 1, str. 70) 

 

Graf č. 4 Havárie pažnic v letech 1985-1989 (viz Příloha č. 2, str. 71) 
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2.7. Havárie zátěžek 

 

 Jedná se většinou o lom v místě závitového spoje, což je nejslabší místo 

v koloně ZT. Tato sekce vrtné kolony je vlastně nejvíce namáhána.  

 Úkolem zátěžek (Obr. 7) je vyvíjet svou hmotností přítlak na vrtný nástroj na 

počvě vrtu. Jsou silnostěnné a svou tuhostí odolávají tlakovým i tahovým silám 

působícím na spodní část vrtné kolony. Do sestavy zátěžek se vkládají 

stabilizátory (Obr. 8) z důvodu tendence k zakřivení vrtu a jako opatření proti 

deformaci zátěžek prohýbáním či vybočením. Míra nechtěného zakřivení vrtu 

závisí na povaze provrtávaných hornin. Stabilizátory lze do zátěžkové sestavy 

vkládat podle potřeby několika způsoby.  

  

           Obr. 7 Zátěžky 6 ½‘‘ (foto autor)  Obr. 8 Stabilizátory zátěžkových sestav (foto autor) 

 

 V minulosti docházelo k ulomení zátěžek (Graf č. 5), (Graf č. 6) poměrně 

často. Nebyla totiž možnost defektoskopické kontroly používaného materiálu a tak 

se do vrtu zapouštěly mnohdy opotřebené zátěžky, které obsahovaly různé skryté 

vady a různé trhliny ve struktuře.  

 Zlepšení stavu nehodovosti se netýká samozřejmě jenom zátěžek, ale také 

vrtných tyčí a ostatní technologie používané při hlubinném vrtání. Veškeré 

používané materiály podléhají pravidelným kontrolám vnitřní struktury, což 
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postupem času snížilo havárie zaviněné únavou materiálů a skrytých vad v kovech 

na minimum. 

 Defektoskopická kontrola představuje několik odlišných metod, kterými se 

hledají defekty v kovových materiálech. 

 Podstatou kapilární metody je použití vhodné kapaliny s nízkým 

povrchovým napětím. Taková kapalina pronikne do povrchových defektů dokonale 

odmaštěného a očištěného povrchu zkoušeného předmětu a po odstranění jejího 

přebytku z povrchu předmětu vzlíná vlivem kapilárních sil, takže se stane 

povrchová vada viditelnou. Těmito metodami lze zjišťovat pouze vady povrchové, 

například trhliny a póry. 

 

Graf č. 5 Ulomení zátěžek v letech 1961-1965 (viz Příloha č. 1, str. 70) 

 

Graf č. 6 Ulomení zátěžek v letech 1985-1989 (viz Příloha č. 2, str. 71) 
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2.8. Havárie vrtných tyčí 
 

 Podobně jako na zátěžkách docházelo často k lomům v místě závitového 

spojení i na vrtných tyčích (Obr. 9). Utržení VT v těle (Obr. 12) se nestávalo příliš 

často, protože odolnost tyčí proti lomu je vysoká. Pokud v minulosti k takovým 

případům došlo, tak především z důvodu vnitřního narušení nebo únavě materiálu.  

 

Obr. 9 Ulomení vrtné tyče v závitech (foto autor) 

 Dříve se používali vrtné tyče s osmichodými závity, které se podobaly 

pažnicovým spojům. Takové tyče se lámaly právě v místě osmichodých spojů, 

protože tento typ závitů nedokázal odolat hodnotám ohybovému napětí ve vrtu při 

hlubinném vrtání. Lom se opakovaně objevoval v místě posledního závitu. Jednalo 

se vlastně o únavu materiálu, která byla později eliminována přivařením spojníků. 

Po tomto opatření lomy výrazně poklesly (Graf č. 7), (Graf č. 8), přesto byly vrtné 

tyče tohoto typu postupem času nahrazeny tyčemi s hrubším IF závitem. U těchto 

nových tyčí dochází k lomům v závitech pouze ojediněle. [7]  
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Graf č. 7 Ulomení vrtných tyčí v letech   Graf č. 8 Ulomení vrtných tyčí v letech 

1961-1965 (viz. Příloha č. 1, str. 70)   1985-1989 (viz. Příloha č. 2, str. 71) 

 

 K ulomení závitů může dojít nejen na vrtných tyčích (Obr. 10), ale i na 

frézách (Obr. 11) a ostatním vrtném nářadí. 

 

 

Obr. 10 Destrukce závitů vrtné tyče (foto autor) 
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Obr. 11 Pilotní fréza ulomená v závitech (foto autor) 

 

 Při rozšroubování extrémně dotažených spojů pomocí w - kleští dochází 

občas k ohnutí vrtné tyče v intervalu cca 1 m pod horním spojníkem. Takto 

deformovaná vrtná tyč se musí vyřadit ze sestavy, protože by při vrtání kyvadlově 

rotovala ve vrtu a hrozilo by rozrušení stěny vrtu v tomto místě. V podstatě se 

jedná o pochybení osádky, protože při rozšroubování pomocí w - kleští se musí 

tyč popustit co nejníže nad rotační stůl a tím eliminovat pravděpodobnost 

poškození vrtné tyče ohnutím. 

 

Obr. 12 Ulomení vrtné tyče v těle (foto autor) 
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2.9. Pád cizích předmětů do vrtu 

  

 Při vrtné činnosti dochází také k haváriím zaviněným lidským činitelem. 

Jedná se o pády různých předmětů do vrtu. Podobné nehody zaviněné 

nepozorností vrtné osádky se staly v minulosti několikrát. Došlo k pádu kladiva do 

vrtu nebo hasáku, který ležel na podlaze pracovní plošiny v blízkosti rotačního 

stolu. Neopatrnou manipulací se stalo, že hasák spadl do vrtu a byl neúspěšně 

instrumentován havarijním nástrojem. Po této neúspěšné operaci byla zapuštěna 

čelní fréza a pracovní nástroj byl až po několika hodinách rozfrézován. 

 Stal se i případ, kdy pracovník posunoval břemeno v blízkosti otvoru 

v rotačním stole s pomocí železné trubky. Při této činnosti mu podklouzla noha na 

kluzké podlaze potečené výplachem a následkem nekoordinovaného pohybu mu 

kovový předmět vyklouzl z ruky a spadl do vrtu. Následné odstraňování 

nežádoucího předmětu z počvy vrtu si vyžádalo dva dny zdržení.  

 K podobným případům občas dochází. Poměrně častým jevem bývají pády 

uvolněných nožů z W - kleští, pneumatických klínů nebo nožů ze šroubovacího 

zařízení používaného při vystrojování vrtu.  

 Podobné typy nožů jsou vyráběny z tvrzených ocelí a jejich následné 

frézování stojí čas a peníze. Je proto nutné upozornit osádku na dodržování 

předepsaných technologických postupů a předcházení podobným kuriózním 

nehodám. 
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3. Způsoby zmáhání komplikací ve vrtech 

 

3.1. Zmáhání havárií valivých dlát 

 Pro všechny nástroje, které chytají předměty na počvě vrtu, např. odlomené 

válečky dláta (Obr. 13) musíme znát alespoň orientačně rozměry 

instrumentovaného předmětu. 

 Na likvidaci havarovaných dlát (Graf č. 9), (Graf č. 10) a jádrovacích nebo 

obvrtávacích korunek ve vrtech existuje více speciálních nástrojů, např. různé 

magnety, pavouk, jednoduchá jádrovnice, mechanický chytač, vysavač počvy. 

K rozdrcení dláta na menší kousky se může použít torpédo (nejlépe kumulativní), 

popřípadě frézy k rozdrobení na menší kousky. Na vynesení menších úlomků se 

mohou použít kalovky, které se často používají s čelní frézou. [5] 

  

Graf č. 9 Havárie valivých dlát v letech   Graf č. 10 Havárie valivých dlát v letech 

1961-1965 (viz. Příloha č. 1, str. 70)   1985-1989 (viz. Příloha č. 2, str. 71) 

 

 Magnet – tvoří ho souprava permanentních magnetů válcovitého tvaru, 

které se upevňují ve vhodném plášti. Magnety mohou mít na spodním konci 

naváděcí a frézovací patu, jejíž velikost se volí podle průměru vrtu. Je třeba použít 
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silné magnety, protože kusy valivých dlát jsou různě tvarované a nemají ideální 

styčnou plochu s magnetem. 

 Při chytání kovových předmětů pomocí magnetů se pouze ověří počva vrtu 

za plného chodu čerpadel. Nářadí se několikrát pozvedne a znovu popustí na dno 

vrtu po předcházejícím pootočení nářadím. Po posledním ověření havarovaného 

předmětu se odstaví chod čerpadel a při tažení nářadí k povrchu se nesmí otáčet 

rotačním stolem. Mohlo by se totiž stát, že úspěšně chycený předmět znovu 

ztratíme. 

 Jednoduchá jádrovnice – může se použít k navrtání a následnému nabrání 

krátkého jádra horniny i se ztraceným válečkem z valivého dláta. O průběhu 

chycení válečku napovídá chování jádrovnice na počvě vrtu. Pokud je rychlost 

postupu přiměřená dané hornině, je téměř jisté, že bude váleček úspěšně vytažen 

na hlavě jádra. 

 Pavouk – je chytací nástroj, který je možné zhotovit přímo na pracovní 

ploše vrtu. Vyřežou se dlouhé prsty na konci vhodné roury potřebného průměru, 

nejčastěji pažnice. Práce s pavoukem je jednoduchá: opatrně se zapustí k počvě, 

přičemž se nahmatání havarovaného předmětu omezí na minimum. Při chytání se 

nářadím pomalu otáčí (pokud to umožní délka nářadí a tření ve vrtu). Současně se 

nářadí popustí o několik tun, obyčejně asi do 5 tun. Potom už musíme otáčet 

nářadím pomocí rotačního stolu. Dlouhé prsty pavouka se otáčením pod přítlakem 

deformují tak, že se zavírají dovnitř směrem ke středu. Pokud je na dně vrtu 

přiměřeně velký předmět např. kus kovu, potom ho ohnuté prsty pavouka 

zpravidla zachytí. Po vytažení pavouka na povrch se autogénem odřeže několik 

prstů a chycený předmět horním koncem jednoduše vysypeme. Pavouk je vlastně 

jednoúčelový spotřební materiál. Nedá se znovu použít, pro další chytací akci a 

instrumentaci musí být vyroben nový pavouk. 

 Instrumentace pavoukem bývá mnohdy neúspěšná, protože po vytažení 

pavouka se zjistí, že nedošlo k uzavření prstů. Následuje úprava prstů a jízdy 

k počvě se musí i několikrát opakovat. Pokud nebylo dosaženo úspěchu ani při 

opakovaných jízdách, je třeba rozhodnout o změně dalšího postupu prací. 
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Obvykle se zapouští čelní fréza s kalovkou, která rozdrtí kovový předmět a 

s pomocí cirkulujícího výplachu jsou menší kousky zachyceny do  kalovky. Po 

vytažení nářadí se čelní fréza odšroubuje a otočí vzhůru nohama. Údery kladivem 

se pak vytloukají z kalovky zachycené kovové úlomky. Jízdy s čelní frézou se 

musí i několikrát opakovat pro úplné vyčištění počvy vrtu. 

 Vysavač počvy – je v podstatě mechanický chytač s obrácenou cirkulací. 

Obrácení cirkulace se dosáhne usměrněním výplachu do mezikruží směrem 

k počvě a z vnitřního prostoru chytače zpět do mezikruží směrem k ústí vrtu. 

Výplach, který proudí mezi zuby frézovací paty, unáší menší úlomky a větší kusy 

nasměruje ke středu nástroje směrem nahoru, nad klapky chytače. Nástrojem 

můžeme rotovat s mírným přítlakem. Hlavní práci však musí vykonat proudící 

výplach a proto musí čerpadla pracovat naplno. [3] 

 

Obr. 13 Ulomené válečky valivého dláta (foto autor) 
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3.2. Zmáhání ztrát výplachu 

 Metodou zamezení ztrát výplachu je snížení měrné hmotnosti výplachu. 

Tímto se sníží tlak statického sloupce výplachu na ložisko a ztráty se výrazně 

sníží, v lepším případě zcela zmizí. [4] 

 V případě katastrofálních ztrát výplachu se obzor zacementuje. Po nutné 

cementační přestávce (minimálně 24 hodin) se cementový sloupec provrtá valivým 

dlátem potřebného průměru. 

 Zvlášť nebezpečným jevem je ztráta výplachu při umrtvování vrtu. Praxe 

z minulosti ukazuje, že ke ztrátám tohoto typu dochází pouze zřídka. O to 

obtížnější je ovšem zmáhání takových situací. Neexistuje totiž běžný postup 

aplikovatelný pro podobné situace. Záleží na mnoha faktorech, které se 

v jednotlivých případech diametrálně liší. 

 Je třeba brát v úvahu hloubku vrtu, tlakové poměry, velikosti ztráty výplachu 

a další parametry. 

 Při tlakovém projevu je nejdůležitější okamžité uzavření preventru. Dalším 

krokem je montáž manometrů a zjištění tlakových poměrů ve vrtu. Po zjištění 

naměřených hodnot nepoznáme úbytek výplachu ve vrtu, ale po zahájení 

cirkulace výplachem z nádrže zjistíme, že množství výplachu začerpávané do vrtu 

neodpovídá hodnotám naměřeným na výtoku z mezikruží. Je zřejmé, že se 

naměřené hodnoty v obou nádržích liší. 

 V tomto případě je možné zamezit dalším ztrátám zkušebním pootevíráním 

trysky a po určitém časovém intervalu zase přivíráním až na původní hodnotu. Při 

těchto operacích musíme neustále bedlivě sledovat tlakové poměry a odečtené 

hodnoty pečlivě zaznamenávat. Je třeba sledovat, zda vývoj tlaků v mezikruží 

odpovídá otevírání a zavírání trysky. 

 Pokud tomu tak není a naměřené taky nereagují přiměřeně na manipulaci 

s tryskou, pak budou zřejmě problémy s dalším umrtvováním vrtu. 



Milan Smutný: Komplikace vznikající při vrtání a při podzemních opravách sond a 
způsoby jejich řešení 

 

 2012    28 
  

 Je snaha vycirkulovat proplyněný a zpěněný výplach z vrtu. Musíme ho co 

nejdříve vyměnit za kvalitní výplach připravený v nádržích. 

 Předem připravený výplach vtláčíme přes tlakový rozvod do vrtných tyčí při 

neustálém sledování počitadla zdvihů na čerpadlech. Nutno poznamenat, že jsme 

počitadlo před zahájením cirkulace vynulovali. Sledujeme stavy výplachu v obou 

nádržích a podle situace přivíráme nebo otvíráme trysku. Pokud se zmenšuje 

rychlost ztráty výplachu, tak to znamená, že tlaky u paty kolony klesají. Snažíme 

se držet tlak na stojáku při konstantním počtu zdvihů čerpadel. 

 Jakmile začne z trysky vycházet plyn je zřejmé, že vrt bude brzy naplněn 

novým výplachem. Plynová bublina tedy stoupá mezikružím k povrchu a dostává 

se postupně ven z vrtu. Nyní zaznamenáme rozdíl ve sledovaném množství 

vytláčeného výplachu z vrtu. Tento stav nás ale nezneklidní, protože případný 

rozdíl musíme přičíst množství plynu vypuštěnému z trysky ven. 

 Jestliže pozorujeme na výtoku do nádrže cirkulaci výplachu bez plynového 

projevu, je zřejmé, že můžeme otevřít trysku naplno a pokračovat v proplachování 

vrtu bez další manipulace s tryskou. Po výměně celého obsahu vrtu homogenním 

výplachem můžeme odstavit čerpadla a sledovat chování vrtu na výtoku do 

nádrže.  

 Pokud je vrt bez projevu po celou dobu stanovenou technickým dozorem, 

pak můžeme otevřít čelisti preventru na ústí vrtu a sledujeme vizuálně chování 

hladiny výplachu ve vrtu. Jestliže se výplach drží v ústí nebo je jeho pokles 

minimální, je to známkou toho, že celý proces umrtvování byl úspěšný. 

 Jestli ale dochází k rychlému poklesu hladiny, je to známkou toho, že cíle 

snažení nebylo dosaženo a vrt musí být opětovně umrtvován, abychom předešli 

následnému tlakovému projevu. 
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3.3. Zmáhání tlakových projevů 

 Existuje mnoho způsobů a pracovních postupů určených ke zmáhání 

tlakových projevů (Obr. 14). Pracovníci vrtných osádek jsou pravidelně školeni, jak 

se mají chovat v takových situacích. Je nutné zachovat chladnou hlavu a 

postupovat podle předem určených úkolů. Je třeba postupovat s ohledem na 

místní podmínky. Musíme znát poměry ve vrtu, což zvyšuje šanci na zvládnutí 

situace. [6] 

 Vedoucí pracovníci a předáci jsou na bezpečnostních školeních 

seznamováni s nejmodernějšími metodami a způsoby při zmáhání tlakových 

projevů. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získají podle stupně obtížnosti 

certifikát IADC nebo IWCF s dvouletou platností a možností pracovat   v zahraničí.  

 

Obr. 14 Tlakový projev (foto autor) 

 Při tlakovém projevu (Graf č. 11), (Graf č. 12) je nutné okamžitě hermeticky 

uzavřít ústí vrtu. Dalším krokem je montáž manometrů na všechny kolony, 

abychom získali přehled o aktuálních tlakových poměrech v podzemním díle. Po 
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zjištění naměřených hodnot se rozhodneme, jakým způsobem budeme při 

umrtvování vrtu postupovat. 

 Při tzv. „vrtmistrovské“ metodě začneme začerpávat do vrtu výplach 

s původní měrnou hmotností. Zatláčíme tak dlouho, až se vycirkuluje celý obsah 

proplyněného výplachu z vrtu do nádrží na povrchu. Tato metoda je poměrně 

zdlouhavá, ale bývá často používána pro svou jednoduchost. Po vytlačení celého 

obsahu odlehčeného proplachovadla z vrtu do nádrží se musí proplyněný výplach 

neprodleně zatěžkat na potřebnou měrnou hmotnost. Po odplynění a dosažení 

požadovaných parametrů můžeme výplach znovu použít při dalším vrtání. 

 

Graf č. 11 Erupce a tlakové projevy v letech 1961-1965 (viz. Příloha č. 1, str. 70) 

 

Graf č. 12 Erupce a tlakové projevy v letech 1985-1989 (viz. Příloha č. 2, str. 71) 
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 Metoda „počkej a zatěžkej“ prodlužuje čas, kdy je vrt bez cirkulace výplachu 

ve vrtu. Musíme totiž nejprve zatěžkat potřebné množství výplachu v nádržích a až 

pak začneme s umrtvováním vrtu. Tato příprava může trvat i několik hodin a 

musíme mít na paměti, že po celou dobu je zapuštěná vrtná kolona bez pohybu a 

hrozí tudíž osednutí nářadí. Ve  vrtu je totiž potřeba neustále rotovat s nářadím, 

aby nedošlo k příchvatu. Tento jev představuje další velkou komplikaci 

v podzemním díle.  

 Tato metoda se používá zejména v podzemních dílech s dlouhými 

otevřenými intervaly, kde hrozí ztráty výplachu. Dostane-li se při cirkulaci 

zatěžkaný výplach z vrtných tyčí do mezikruží, ihned ovlivňuje tlak v mezikruží. 

 Při umrtvování vrtu mohou nastat různé potíže: 

- náhle poklesl cirkulační tlak (vypadla tryska z dláta), odstavíme čerpadla a 

rozhodneme o dalším postupu 

- prošpilované vrtné tyče – uzavřeme ústí vrtu, necháme vymigrovat plyn nad 

díru a dál postupujeme volumetrickou metodou 

- roste tlak v mezikruží a současně i ve vrtných tyčích (mezikruží se zavaluje 

horninou) 

- roste tlak ve vrtných tyčích, při otevírání trysky klesá (ucpaly se trysky 

v dlátě) 

- při umrtvování dochází ke tvorbě hydrátu, což je způsobeno slučováním 

vody s metanem a následně vznikem emulze v podobě sněhové kašovité 

hmoty. Tuto musíme odstranit ručně ovladatelnou tryskou při současném 

vstřikování glykolu. 

 K přítoku do vrtu může docházet špatným doplňováním při tažení nářadí. 

Po vytažení několika pásů vrtných tyčí je potřeba začerpat do vrtu přesné 

množství výplachu, které vyrovná pokles hladiny způsobený úbytkem železa 

vytaženého z vrtu.  Při začerpávání proplachovadla sledujeme, zda litráž odpovídá 

skutečnému úbytku ve vrtu. Toto množství sledujeme v tzv.trip tanku, což je 

vlastně malá nádrž s plovákem. Tento plovák je zavěšený přes kladku na 

ocelovém lanku se závažím na druhém konci lanka. Při doplňování vrtu plovák 
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klesá a protizávaží ukazuje na stupnici přesné množství výplachu čerpaného do 

podzemního díla. Je běžnou praxí doplňovat vrt po vytažení 5 pásů vrtných tyčí. 

Udržujeme tím konstantní tlak ve vrtu. 

 Jestliže doplňujeme vrt menším množstvím výplachu, než je potřeba podle 

výpočtu obsahu vytaženého železa, pak zjevně dochází k přítoku do vrtu. 

Doplňujeme-li naopak větším množstvím proplachovadla než je potřeba podle 

výpočtu, jedná se o ztráty výplachu do ložiska. 

 Při tažení nářadí tzv. na sucho doplňujeme pouze obsah vytaženého železa 

z vrtu. Při tažení nářadí s ucpanými tryskami na valivém dlátě musíme doplňovat 

navíc i vnitřní obsah vrtných tyčí. Jedná se o tažení nářadí tzv. na mokro.  

 K porušení tlakové rovnováhy ve vrtu a následnému tlakovému projevu 

může docházet při tažení vrtného nástroje nepřiměřenou rychlostí. Dochází k  

pístovému efektu, což je jev, při němž výplach nestačí obtékat vrtný nástroj a 

dochází k výtoku z mezikruží vrtu. Jestliže si této skutečnosti včas nevšimne nikdo 

z vrtné osádky, dojde k tlakovému projevu.  

 Dalším příznakem tlakového projevu je zvýšená rychlost vrtání. Zrychlení 

vrtného postupu je způsobeno navrtáním tlakového obzoru. V této situaci je 

důležité nejprve propláchnout podzemní dílo 1 - 2 obsahy vrtu. Na výtoku z vrtu 

odebíráme vzorky výplachu a zjišťujeme potřebné parametry. Nejeví-li 

proplachovadlo žádné známky proplynění je hmotnost a viskozita výplachu 

v pořádku. 

 Důležitou roli v podobných situacích sehrává čas. Obecně platí, že čím 

dříve se podaří eruptující vrt uzavřít, tím větší šanci máme při následném 

umrtvování. Větší únik média z vrtu představuje komplikace při umrtvování 

vysokotlakého obzoru.  

 Dalším faktorem při zmáhání tlakového projevu je hloubka zapuštění vrtné 

kolony. Dojde-li k podobným problémům při tažení nářadí k povrchu, pak platí, že 

čím hlouběji je valivé dláto, tím větší je šance na zvládnutí nastalé situace. 

Nejhorší stav nastává v situaci, je-li celá kolona vytažená z vrtu a dojde 
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k nekontrolované erupci. Podobná situace může nastat při karotážním měření. 

Dojde k výtoku výplachu přes preventr a vrt je bez nářadí. 

 Jedinou možností je úprava výplachu a pomocí vysoce výkonných čerpadel 

postupně zatláčet zatěžkaný výplach do vrtu. Tento proces bývá velmi zdlouhavý 

a představuje nejrůznější komplikace, které se mohou při umrtvování tímto 

způsobem vyskytnout.  

 Podobným způsobem se postupuje při umrtvování vrtu s ucpaným dlátem. 

Nemáme možnost dosáhnout cirkulace přímo, a proto musíme zatláčet výplach do 

obzoru mezikružím. Výše popisované operace jsou postupy při umrtvování tzv. 

volumetrickou metodou. 

 Volumetrická metoda se používá i v případě, že došlo k tlakovému projevu 

a tažené nářadí je už příliš daleko od počvy vrtu. Necháme vymigrovat plyn až 

k povrchu a současně sledujeme hodnotu tlaku na mezikruží. Při větším nárustu 

tlaku odpouštíme mezikruží přes regulační trysku. Tímto způsobem udržujeme 

konstantní hodnotu tlaku na počvě.   

 Tato metoda se dá používat ve vrtech bez kaveren a jiných prostor. 

Volumetrická metoda se používá v situacích, kdy není možnost umrtvovat 

podzemní dílo jiným způsobem. 

 Existuje několik příznaků upozorňujících na možnost tlakového projevu: 

- proplyněný výplach výrazně ztrácí potřebnou měrnou hmotnost, potřebnou 

pro udržení tlakových poměrů ve vrtu 

- příbytek výplachu v nádržích signalizuje velké problémy, které budou brzy 

následovat 

- zvýšená rychlost vrtání způsobená navrtáním porézních a trhlinových 

hornin, které obsahují velké množství stlačeného plynu 

- výrazný pokles parametrů výplachu způsobený navrtáním hornin s vysokým 

obsahem slané vody, která následně naředí výplach 

- ztráty výplachu způsobené navrtáním ztrátového obzoru 
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- výtok výplachu do sítové nádrže i po odstavení čerpadel signalizuje 

výraznou změnu tlakových poměrů ve vrtu 

- signalizace výstražných přístrojů upozorňující na přítomnost nebezpečných 

látek obsažených ve výplachu 

- změna v pracovním režimu čerpadel např. pokles tlaku nebo náhlé zvýšení 

počtu zdvihů. 

 Při zpozorování některého z těchto příznaků možného tlakového projevu je 

nutné odstavit chod čerpadel a sledovat projevy ve vrtu. Pokud dochází k výtoku 

výplachu z vrtu, je nutné ihned uzavřít ústí vrtu a zvolit správný postup pro 

vyřešení vzniklé situace.  

 Při tlakovém projevu totiž došlo k přítoku média do vrtu z vysokotlakého 

obzoru. Dochází k mísení výplachu s tímto médiem, což má za následek 

proplynění používaného výplachu a následný pokles měrné hmotnosti až do 

situace, kdy používaný výplach už nedokáže udržet tlakové poměry ve vrtu 

v rovnováze a začne nekontrolovaně vytékat přes ústí vrtu. V tomto okamžiku už 

dochází ke stále většímu přítoku z navrtaného obzoru a zvyšuje se rozdíl mezi 

ložiskovým tlakem a hydrostatickým tlakem sloupce výplachu ve vrtu. Další průběh 

erupce závisí na vlastnostech navrtaného kolektoru, což představuje jeho 

propustnost, charakter horniny, tlak atd.  

 Zjistíme-li zvyšující se proplyňování výplachu, pak je to příznakem pronikání 

plynu do vrtu. Měrná hmotnost výplachu prudce klesá a hrozí následná erupce. Je 

nutné přerušit vrtání a neprodleně upravit parametry výplachu na požadovanou 

úroveň. Následně procirkulujeme podzemní dílo 1 - 2 obsahy vrtu. Odstavíme 

čerpadla a pozorujeme chování výplachu v ústí vrtu. Je-li vrt klidný a bez projevů, 

můžeme pokračovat ve vrtání. 

 Pokud nastane erupce, které nemůžeme z nějakého důvodu zabránit (např. 

při poruše protierupčního zařízení), je nutné ihned odstavit všechny spalovací 

motory a vypnout elektrický proud. Přerušit všechny práce, které by mohly 

způsobit výbuch plynu nebo požár. Současně se vyhlásí poplach předepsanými 

signály a posádka postupuje podle nařízení ustanovených v havarijním plánu. 
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 Dále se všichni řídí pokyny vedoucího likvidace havárie. VLH je osoba 

pověřená řízením a koordinací záchranných prací. Schopnosti a znalosti tohoto 

vedoucího pracovníka musí být ověřeny zkouškou před báňským inspektorem a 

musí mít odpovídající praxi v oboru. Musí mít přehled o situaci a znalosti o  

místních poměrech.[9]  

 Na místo havárie jsou povolány záchranné složky a zainteresované osoby, 

které jsou zaznamenány v havarijním plánu. Dále se zmáhá havarijní stav vrtu 

podle instrukcí velitele likvidace havárie při součinnosti všech zúčastněných 

složek.  

 Před zahájením záchranných operací jsou svolány všechny osoby na 

shromaždiště, kde proběhne porada o konkrétních pracovních postupech. Každá 

osoba je pověřena úkolem, který bude plnit během záchranných prací. Všichni 

jsou nejprve seznámeni s mapovou částí, na které jsou zaznamenány důležité 

objekty, např. uzávěry vody, plynu, rozvaděče elektrického proudu atd. 

 Dále se postupuje podle instrukcí v havarijním plánu. Jsou v něm zapsána 

telefonní čísla a spojení na osoby, kterých se taková výjimečná situace týká. 

Všichni zainteresovaní se musí neprodleně dostavit do místa zdolávání havárie.  

 Ve spolupráci s báňskými záchranáři probíhají veškeré operace s nářadím 

a materiálem potřebným pro práce takového typu. Veškeré nářadí a materiál 

potřebný ke zdolávání havarijních situací je shromážděn v havarijním skladu.

 Havarijní nářadí musí být udržováno v provozuschopném stavu a nesmí být 

používáno na jiné účely.[9] 

 V havarijním plánu jsou v operativní části podrobně popsány nejúčelnější a 

nejrychlejší způsoby zmáhání všech druhů známých komplikací a havárií. 
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3.4. Zmáhání osednutí nářadí 

 V minulosti docházelo poměrně často k osednutí vrtné kolony při hlubinném 

vrtání. Finanční náklady na práce spojené s uvolňováním uváznutého nářadí 

bývaly poměrně velké.  Proto se likvidaci podobných komplikací pomocí výbušnin 

věnovala mimořádná pozornost. 

 Osednuté nářadí se nejprve napínalo tahem při současném promývání 

olejovou lázní. Používání olejových výplachů bylo mnohdy omezené, protože 

v některých vrtech nebylo možné snižovat hodnotu hydrostatického tlaku. Hrozilo 

totiž nebezpečí výronu plynů nebo kapalin z ložiska. K takovým jevům docházelo 

po opakovaném použití olejové lázně. 

 Při osednutí nářadí je velmi důležitá znalost poměrů ve vrtu, např. výskyt 

kaveren, vývoj křivosti, charakter provrtávaných hornin a sestava nářadí ve vrtu. 

Podle toho můžeme usuzovat, o jaký druh osednutí se jedná a podle toho zvolit 

postup likvidace havárie. Nářadí se může ve vrtu zaklínit kusem tvrdé horniny, 

která vypadla ze stěny v tektonicky porušeném intervalu. Někdy se stává, že při 

osednutí vrtné kolony dochází současně ke ztrátě cirkulace výplachu. [1]  

 Při osednutí vrtné kolony je možné snížit diferenční tlak mezi vrtem a 

ložiskem na minimální hodnotu. Jedinou možností je použití olejové lázně s nízkou 

měrnou hmotností. Tímto lze dosáhnout tlakové rovnováhy a vytvoření nejlepších 

podmínek pro uvolnění osedlého nářadí. Výplach ve vrtu se vymění za surovou 

ropu.  

 Je důležité znát přesně hloubku uváznutí kolony. Všeobecně známý 

mechanický způsob stanovení místa osednutí je založen na změření prodloužení 

kolony vrtných tyčí v závislosti na tahové síle, ze které se vypočítá úsek volné 

části kolony. 

 Rozšroubování osednutých vrtných tyčí pomocí bleskovice a výbušnin je 

založeno na krátkodobém oslabení závitového spoje pomocí malého množství 

výbušniny. 
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 Pomocí rotačního stolu se vyvolá zkrut v nářadí otáčením směrem doleva. 

Do vrtných tyčí se zapustí šňůrkové torpédo, které se odpálí ve spoji nad 

osednutým místem. 

 Po vytažení nářadí na povrch se rozhodne o dalším postupu prací. Obvykle 

se zapouštějí obvrtávací roury s korunkou potřebného průměru a následuje 

postupné obvrtávání osedlé části nářadí. Je snaha vytáhnout celou sestavu 

vrtného nářadí, protože spodní část kolony představuje zařízení vysoké finanční 

hodnoty.  

 Účinným nástrojem pro uvolnění osednutého nářadí jsou hydromechanické 

nůžky, které musí být v sestavě vrtné kolony předem zabudovány. Používají se 

dva typy hydromechanických nůžek. První typ vyvolá dynamický ráz pouze 

směrem nahoru. Dokonalejší typ nůžek dokáže vyvíjet rázy oběma směry.  

 Hydromechanické nůžky musí být před montáží do vrtné sestavy 

otestovány na speciální stolici. Zjišťuje se hodnota tahu, kterým je nutno nůžky 

natáhnout až do vyvolání potřebného dynamického rázu. Naměřené hodnoty se 

musí shodovat s parametry udávanými výrobcem hydromechanických nůžek. 

 Nůžky rozlišujeme podle principu, kterým se vyvolá dynamický ráz. Vyrábějí 

se hydromechanické, mechanické popř. hydraulické nůžky. Mechanické nůžky 

pracují na principu silných pružin, které vyvolají úder po překonání určitého odporu 

uvnitř nůžek. 

 V případě nezdaru těchto operací se jedná o značné prodražení oproti 

původnímu rozpočtu před zahájením vrtných prací. Poslední variantou bývá 

odcementování zavalené části vrtu a zavrtání úhybu. 

 Vrtání úhybů je poslední možností likvidace jakékoliv komplikace, která 

neumožňuje pokračování prací v původním směru. Zavrtáním úhybu se radikálně 

změní původní trajektorie vrtu. Technologie úhybu zahrnuje postavení 

cementového mostku nad nepřekonatelnou překážkou a po přestávce nutné pro 

ztvrdnutí cementu se vrtá úhyb předem určeným směrem. K zavrtání úhybu se 

dříve používaly úhybové klíny nebo křivé přechodníky. V současnosti se používají 

ponorné motory, které jsou naváděny potřebným směrem. 
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 Zavrtávání úhybu se provádí podle toho, zda se jedná o úhyb v holém 

úseku podzemního díla (bez pažnic), nebo musíme uhýbat v zapaženém úseku. 

Odklon od původního směru v nezapaženém intervalu začíná obvykle nad hlavou 

postaveného cementového mostku. Vrtá se nová trajektorie vrtu 

s předpokládaným úhybem od původního směru.  

 Úhyb se vrtá PDC dlátem s vysokou životností. Jedná se o vrtný nástroj bez 

pohyblivých segmentů, který je namáhán jinak než valivá dláta, vrtající vertikálním 

směrem. Cílem vrtání úhybu je dosažení dlouhého závrtu ve vyžadovaném 

azimutu. Dále se pak pokračuje ve vrtání klasickým způsobem. Oba způsoby mají 

své přednosti i nedostatky a vyžadují odlišné pracovní postupy a také jiné 

pracovní nástroje. 

 Vrtání úhybu v zapaženém  intervalu představuje složitější proces. Musíme 

nejprve odfrézovat potřebný úsek pažnic a odstranit cementový kámen za 

odfrézovanými pažnicemi (Obr. 15). Postup: A, B: zapuštění speciální sestavy 

vrtné kolony do vrtu a odfrézování pažnice a cementu. C: odfrézovaná část vrtu, 

D: zacementování sekce, E: konečný stav po vyvrtání. [15] 

 

Obr. 15 Vrtání úhybu v pažnicích [15]
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3.5. Zmáhání havárií při karotážních a perforačních pracích 

 Nejčastějším případem je utržení karotážních přístrojů samotných nebo 

s kabelem. Podle toho volíme vhodné havarijní nástroje. Na samotné přístroje je 

vhodný chytač (pavouk, mechanický chytač, overshot atd.) a až v krajním případě 

čelní fréza na odfrézování přístroje. Vysoká cena přístroje nás však nutí, abychom 

se pokusili o jeho záchranu a vyvezli ho z vrtu pokud možno nepoškozený. 

 Na instrumentaci kabelu je vhodným nástrojem harpuna, na kterou se může 

kabel nebo lano namotat a vytáhnout. Harpuna se zapustí až k utrženému kabelu 

a při otáčení nářadím s harpunou se kabel namotá na havarijní nástroj. [3] 

 Zvláštní kapitolou jsou karotážní přístroje obsahující radioaktivní zářiče 

používané při měření jadernými metodami. Tyto přístroje se musí vytáhnout z vrtu 

vcelku a neporušené, protože jejich případným poškozením hrozí kontaminace 

výplachu radiací v celém objemu vrtu. Pokud se přístroj nepodaří vytáhnout ani 

opakovanými pokusy, pak se musí izolovat cementovým mostkem potřebné 

mocnosti a nebezpečnému místu se vyhnout zavrtáním úhybu.  

 Havárií ve vrtech při karotážních pracích je relativně méně než při 

perforačních pracích. V minulosti často docházelo k utržení karotážního kabelu 

v nezapažených vrtech v důsledku přilehnutí kabelu ke stěně vrtu. Zlepšení 

situace lze připsat současným kvalitnějším výplachům vyráběným na jiné bázi než 

v minulosti a následně zlepšení stability vrtu. 

 Častou havárií v minulých letech bývalo utržení kabelu při odpálení 

perforátorů ve vrtu. K utržení kabelu docházelo obvykle cca 10 m nad perforační 

hlavou. Důsledným pozorováním tohoto jevu se zjistilo, že dochází 

k dynamickému rázu při odpálení náloží a nejvíce namáhaným místem je kabel 

právě v tomto intervalu nad perforátory. Síla dynamického rázu byla větší než 

pevnost tehdejších karotážních kabelů. [8] 
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3.6. Zmáhání havárií pažnic 

 Velkou komplikací je stlačení pažnic vnějším tlakem. Dochází ke kolapsu 

pažnice v místě extrémního tlaku, kterému není schopna síla stěny pažnicové 

kolony odolat a dojde k její deformaci. Tato situace mohla vzniknout zvolením 

nevhodné síly stěny vystrojovací kolony. K těmto případům docházelo v minulosti 

v důsledku nedbalosti při přípravě pažnic před vystrojováním vrtu. [4] 

 Je-li deformace stěny pažnice příliš velká a omezuje podstatně 

průchodnost, pak musíme zapustit do vrtu hruškovou frézu a pažnici 

v deformovaném úseku profrézovat. Po vytažení frézy následuje zapuštění 

stupačkového chvostu potřebné délky na koloně vrtných tyčí. Následně se 

odfrézovaný interval tlakově odcementuje. Po nutné cementační přestávce 

potřebné pro ztvrdnutí cementové kaše se zapustí valivé dláto odpovídající 

vnitřnímu průměru pažnic a cementový mostek se provrtá. Hermetičnost 

cementovaného úseku se ověří tlakovou zkouškou. 

 Podobným způsobem se postupuje při nechtěných perforacích pažnicové 

kolony. Stává se, že při perforačních pracích dojde k odpálení náloží předčasně již 

při jejich zapouštění. K předčasné iniciaci může dojít z nejrůznějších příčin.  

 Jsou známy i případy narušení pažnic abrazí či erozí. Podobné komplikace 

se řešily utěsněním postiženého místa záplatou, která se mechanicky přitlačila na 

děravé místo (tzv. plátování pažnic). [8] 

 Známy jsou i případy podélného roztržení pažnicových objímek. Havárie 

takového rozsahu jsou obvykle časově náročné a představují velké finanční ztráty 

pro firmu, která vrtné práce provádí. Havárie pažnic musí být mnohdy řešeny 

odcementováním kritického místa a zavrtáním úhybu. 

 Rizikovou činností bývalo v minulosti zejména pažení, při němž docházelo 

k rozpojení a pádům pažnic do vrtu nebo k uváznutí pažnicové kolony.  

 Ke komplikacím docházelo i při vypažování při likvidacích vrtů. V minulých 

letech se provádělo torpédování pažnic pomocí Semtexu. V okamžiku odpalu 

docházelo k uvolnění velkého množství energie a následné deformaci ustřelených 
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pažnic v místě torpéda (Obr. 16). Deformovaný konec ustřelených pažnic musel 

být mnohdy tažen k povrchu až na hranici největšího dovoleného zatížení 

konstrukce věže.  

 Havárie pažnic už nejsou tak častým jevem v porovnání s minulými lety. 

Zlepšení současného stavu spočívá ve zlepšení kvality používaného materiálu a 

zvyšující se kvalifikací obsluhy vrtných souprav. Pracovníci jsou pravidelně školeni 

a seznamováni a moderními pracovními postupy. Velký vliv spočívá také ve 

zjednodušení konstrukce pažnicových kolon a podstatném zlepšení dnešních 

výplachů. Těmito faktory jsou postupně odstraňovány rizikové jevy způsobující 

komplikace při vrtné činnosti. 

 

Obr. 16 Ustřelený pahýl pažnice těžební kolony (foto autor) 
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3.7. Zmáhání havárií zátěžek 

 Většinou se jedná se o lom ve spoji mezi zátěžkami. Lomy v těle zátěžky se 

stávají méně často. Obvykle se zapouští overshot nebo dlouhý trn až těsně nad 

havarované místo.  

 Instrumentace dlouhým trnem: vrt se nejprve propláchne, abychom zajistili 

průchodnost havarijního nástroje a zároveň očistili hlavu havarovaných zátěžek. 

Odstavíme chod čerpadel a následuje instrumentace havarijním nástrojem. 

 Po nasednutí havarijního nástroje v zátěžce označíme křídou přesné místo 

nasednutí a začneme pomalu otáčet nářadím vpravo. Nasedáme váhou cca 1t a 

sledujeme odpor a setrvačnost zpětného chodu, abychom se ujistili, že se trn 

zařezává do havarované zátěžky. Vykazuje-li indikátor zkrutu prudký příbytek 

hodnot a nářadí se vrací po uvolnění zpět se stejným počtem otáček, pak lze 

považovat instrumentaci za úspěšnou a povytáhneme nářadí. Na tunometru 

pozorujeme znatelný příbytek váhy způsobený chycenými zátěžkami. Nyní 

zahájíme cirkulaci výplachem a zároveň pohybujeme opakovaně kolonou nářadí 

nahoru i dolů, abychom se přesvědčili o úspěšné instrumentaci zátěžek. Při tažení 

nářadí se vrtné tyče rozšroubují bez použití rotačního stolu, protože bychom 

chycené zátěžky mohli zase ztratit. 

 Stává se, že havarované zátěžky po pádu ve vrtu osednou a není možné je 

vytáhnout ani po napínání nářadí. Pak musíme zapustit obvrtávací roury 

odpovídajícího průměru a délky. Kolona obvrtávacích rour musí být vždy delší než 

celková délka havarovaných zátěžek. Po obvrtání se vytáhnou obvrtávací roury na 

povrch a zapouští se trn, kterým se spojí vrtné tyče se ztracenou sekcí zátěžek a 

po úspěšné instrumentaci se vše vytáhne ven z vrtu. Pokud se nepodaří osedlé 

zátěžky z různých důvodů obvrtat, tak se můžeme pokusit odfrézovat zátěžky 

čelními frézami. Takové operace jsou ovšem časově náročné, protože při 

frézování silnostěnných zátěžek je minimální postup a frézy se rychle opotřebují. 

(Obr. 17), (Obr. 18), (Obr. 19), (Obr. 20). Obvykle se podobné případy řeší 

postavením cementového mostku nad havarovanými zátěžkami. Po cementační 

přestávce potřebné pro ztvrdnutí cementu se zavrtá úhyb. 
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Obr. 17 ČF s kalovkou před použitím    Obr. 18 ČF s kalovkou po použití 

(foto autor)           (foto autor) 

 

  

Obr. 19 ČF před použitím (foto autor)    Obr. 20 ČF po použití (foto autor) 
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3.8. Zmáhání havárií vrtných tyčí 

  

 Při haváriích vrtných tyčí dochází k lomům nejen ve spojích, ale často i 

v těle (Obr. 21). Vrtné tyče mají sílu stěny znatelně menší v porovnání se 

zátěžkami. Obvykle dojde k utržení vrtných tyčí po příchvatu nářadí a následném 

napínání při pokusu o uvolnění osedlé kolony. Nářadí je napínáno a následně 

povolováno tahem na mezi únosnosti materiálu. 

 

 

Obr. 21 Ulomení vrtné tyče v těle (foto autor) 

 

 Při lomu vrtných tyčí ve spoji se provádí instrumentace trnem obdobným 

způsobem jako při chytání zátěžek. Instrumentaci trnem provádí osádka podle 

pokynů zkušeného havarijního technika. Stává se, že při instrumentaci dojde ke 

stržení závitů na havarijním nástroji a trn se nepodaří zařezat do vrtné tyče. Po 

jeho vytažení a výměně za nový trn se celý proces spojování trnu s havarovanou 



Milan Smutný: Komplikace vznikající při vrtání a při podzemních opravách sond a 
způsoby jejich řešení 

 

 2012    45 
  

kolonou opakuje. Byly zaznamenány případy stržení závitů na několika trnech a 

bezúspěšná snaha o spojení s vrtnými tyčemi. 

 Dojde-li k takové situaci, pak je třeba zapustit čelní frézu a začistit hlavu 

havarovaných vrtných tyčí. Postup při frézování bývá minimální, protože vrtné tyče 

jsou vyráběny z vysoce kvalitní oceli. 

 Po úspěšném začištění ulomené vrtné tyče se zapustí olověný otisk (Obr. 

22), abychom zjistili jaký tvar má nyní hlava havarovaného nářadí. Po předchozím 

propláchnutí se posadí nářadí s otiskem váhou cca 5 t na havarované tyče a otisk 

se vytáhne z vrtu. Po vyhodnocení otisku se zapustí overshot a nářadí se zachytí 

tímto havarijním nástrojem. Nevýhodou overshotu je nemožnost cirkulace přes 

tento havarijní nástroj.  

 

 

Obr. 22 Olověný otisk (foto autor) 

 

 Pokud jsou vrtné tyče osedlé a nedojde k jejich uvolnění ani po napínání na 

mezi pružnosti je nutné tyto pokusy o uvolnění maximálním tahem opakovat. 

Nářadí se ponechá několik hodin v tahu a po krátkém uvolnění se opět napíná. Při 

těchto operacích se mnohdy stalo, že se kolona vrtných tyčí roztrhla nad 
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overshotem. Po vytažení utržené částí kolony se pak zapustí trn a po úspěšném 

spojení s utrženou kolonou se provede uvolnění overshotu. 

 V této chvíli máme ve vrtu už dva havarijní nástroje, což je složitá situace. 

Operace tohoto typu vyžadují, aby práce řídil zkušený havarijní technik, protože při 

špatně zvoleném postupu dochází k velkým časovým a finančním ztrátám. Jsou 

známy příklady zmáhání podobných typů havárií v trvání několika měsíců bez 

úspěchu. 

 Po vytažení overshotu se začistí utržené místo čelní frézou a v dalším 

řešení havarijní situace se pokračuje s havarijními nástroji zapouštěnými na tyčích 

s levými závity. Postupně se provádějí pokusy o uvolnění havarované kolony 

točením doleva a postupným vytahováním pravých tyčí.  

 Při vrtné činnosti je třeba, aby osádka pracovala koordinovaně a byla 

sehraná při provádění jednotlivých pracovních úkonů. V opačném případě dochází 

k dalším zbytečným haváriím.  

 Stal se případ, kdy směnmistr povyjel s kladkostrojem dříve, než byly řádně 

nasazeny oba třmeny do elevátoru a po vyklouznutí jednoho třmenu došlo k ohnutí 

vrtné tyče těsně nad rotačním stolem. Deformovaná tyč se následně zlomila a celá 

vrtná kolona spadla do vrtu. Havárie byla vyřešena zapuštěním trnu a po úspěšné 

instrumentaci vytažením kolony na povrch. Jednalo se o havárii z kategorie 

zbytečných a zaviněných vrtnou osádkou. 

 Podobný případ se stal, když došlo při povyjetí kladkostroje k zachycení 

elevátoru do oka zátěžkových klínů usazených se zátěžkami v rotačním stole. 

Zaklínění elevátoru způsobilo pozvednutí klínů ve stole a následný pád zátěžek do 

vrtu. Celá nehoda se udála během několika vteřin a patřila opět do kategorie 

zaviněných vrtnou osádkou. Zase došlo k pochybení v souhře jednotlivých 

pracovníků a následná komplikace ve vrtu byla zcela zbytečná. 
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3.9. Zmáhání ostatních havárií 

  

 Mezi havárie můžeme zařadit i utržení provozního lana a pád kladkostroje 

(Obr. 23) na pracovní plošinu. Takový případ se stal při vyprošťovacích pracích 

s hydromechanickými nůžkami zabudovanými v sestavě vrtné kolony. K  této 

události došlo souhrou několika nepříznivých faktorů, které sehrály svou negativní 

roli v daném okamžiku, jehož výsledkem byla totální destrukce provozního lana. 

Stav provozního lana byl pravidelně vizuálně kontrolován osádkou soupravy na 

ranních směnách a žádné viditelné poškození lana nebylo nalezeno. Lano mělo 

bohužel odpracováno vysoký počet tunokilometrů, takže jeho vnitřní struktura 

mohla být narušena. 

 

Obr. 23 Utržené provozní lano (foto autor) 

 V situaci, kdy bylo nářadí napínáno na maximální nosnost soupravy došlo 

k bouchnutí nůžek a následný dynamický ráz způsobil náhlé utržení lana. Naštěstí 

při prudkém pádu kladkostroje na pracovní plošinu nebyl nikdo zraněn. 

 Obtížně se likvidují havárie obvrtávacích rour a korunek při obvrtávání 

osedlého nářadí. Může dojít k roztržení kolony obvrtávacích rour nebo utržení 

korunky v úzkém prostoru mezikruží. 
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 Do kategorie neobvyklých havárií lze zařadit i případ, kdy při silné bouři 

došlo k pádu vzrostlého stromu na produkční kříž (Obr. 24) vtlačně - odběrové 

sondy na PZP. Došlo k odlomení PK nad závěsnou přírubou (Obr. 25) a 

následnému úniku velkého množství zemního plynu do ovzduší. Havárie byla 

řešena ve spolupráci hasičů a báňských záchranářů. Jednalo se o extrémně 

nebezpečné operace. 

 K podobným situacím by už nemělo docházet na sondách s moderním 

podzemním vystrojením včetně PPBV, který uzavře těžební kolonu stupaček.  

   

Obr. 24 Pád stromu na PK (foto autor)   Obr. 25 Ulomení PK nad závěsnou  

      přírubou (foto autor) 

 Do kategorie různých havárií můžeme zahrnout všechny obtížně 

definovatelné havárie, které komplikují plynulý průběh prací. Při zmáhání 

dlouhodobějších havárií většinou dojde na používání levého nářadí, které 

vyžaduje dovoz celé kolony vrtných tyčí s levým závitem s unášecí tyčí a 

výplachovou hlavou. 

 Při řešení havárií vyžadujících delší časové období je otázkou, pokud je 

zmáhání havárie ještě účelné a odkdy jsou podobné činnosti už ztrátové a 

neefektivní. Mnohdy nelze dosáhnout úspěchu ani za cenu velkých finančních 

ztrát a proto se stává, že dojde ke zmaření celého podzemního díla. 



Milan Smutný: Komplikace vznikající při vrtání a při podzemních opravách sond a 
způsoby jejich řešení 

 

 2012    49 
  

4. Komplikace v zapažených sondách 

 

 Komplikace v zapažených sondách jsou mnohdy podobné situacím, které 

se stávají při vrtání v nezapaženém terénu. Problematika je přesto dosti odlišná 

v porovnání s haváriemi v otevřených vrtech. Pokud je vrt řádně zapažený a 

vystrojený, pak takové podzemní dílo nazýváme sonda.  

 Je třeba si uvědomit, že i v zapažených sondách dochází k osednutí nářadí. 

Jedná se především o zapískování spodní části podzemního vystrojení při 

neúměrně vysokém odběru média z ložiska. Při těžbě neúměrně vysokou litráží 

dochází ke strhávání jemného ložiskového písku a postupnému zanášení těžební 

kolony. Pokud nejsou v sondě instalovány protipískové filtry, dochází k ucpání 

stupaček ložiskovým pískem a znemožnění další produkce sondy. 

 K příchvatu nářadí dochází při podzemních opravách sond zejména při 

pročišťování sond frézami různých typů a konstrukcí (šnekové, čelní s kalovkou, 

čelní bez kalovky atd.).  

 Nebezpečí příchvatu hrozí při operacích v linerech. Jedná se o 

prodlouženou perforovanou těžební kolonu pažnic. Při projíždění lineru je 

v mezikruží malý prostor, takže může dojít k uchycení nářadí a následným 

problémům při uvolňování kolony. Některé horizontálně vrtané sondy jsou 

vystrojeny linery o délkách až 200 m. Projíždění takových intervalů komplikuje 

navíc ještě tření nářadí o stěny pažnic v místě náboru křivosti, takže hodnoty na 

tunometru vykazují značně zvýšené hodnoty (rozdíl až 5 t oproti normálu), 

zejména při tažení kolony ven ze sondy. 

 K haváriím dochází při generálních opravách sond těžících ropu nebo plyn 

a také na podzemních zásobnících plynu. Komplikace vznikají při obvrtávání 

ucpaných protipískových filtrů pomocí obvrtávacích rour. Při obvrtávání původní 

filtrační kolony může dojít k utržení korunky (Obr. 26) nebo obvrtávacích rour. Po 

úspěšném obvrtání filtrační kolony a vypláchnutí křemičitého písku se zapustí 

chytač. Je třeba opatrně ověřit hlavu filtrační kolony, aby nedošlo k jejímu 
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poškození. V opačném případě představuje instrumentace poškozené hlavy 

filtrační kolony (Obr. 27) další zbytečné komplikace. 

 

Obr. 26 Utržená korunka obvrtávacích rour (foto autor) 

 

Obr. 27 Ulomená hlava filtrační kolony (foto autor) 

 Zvláštní kapitolou jsou komplikace při usazování a uvolňování pakrů 

v sondách. Pakr je těsnící element uzavírající hermeticky mezikruží v prostoru nad 

ním. Těžba z ložiska je umožněna pouze stupačkovou kolonou. Mezikruží sondy 

je naplněno pakrovací kapalinou, která svým chemickým složením zabraňuje 

korozi podzemního vystrojení. 
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 Další komplikace mohou vznikat při manipulacích s proplachovacími 

objímkami, které jsou součástí pakrovací sestavy. Pokud se nepodaří 

proplachovací objímku otevřít, není možné dosáhnout cirkulace v prostoru nad 

pakrem, což představuje problém při umrtvování sondy na začátku podzemní 

opravy sondy. 

 Pokud se naopak nedaří proplachovací objímku uzavřít na závěr podzemní 

opravy sondy po vystrojení novou sestavou, nemůže dojít k hermetickému 

uzavření mezikruží. Výzkumná četa musí po kontrole speciálních nůžek tento 

nástroj zapouštět opakovaně až do úspěšného uzavření. Následné tlakové 

zkoušky se provádějí pro kontrolu hermetičnosti mezikruží. 

 Havárie se stávají také při cementacích vytěžených obzorů v sondách. 

Staly se případy, při kterých vlivem špatného výpočtu cement ztvrdnul ve vyšším 

intervalu, než bylo původně určeno. Jednalo se o selhání lidského faktoru. 

 Komplikace se vyskytují také při čerpacích pokusech v sondách. Zejména 

při snižování hladiny pístem jsou známy případy, kdy došlo k havarijním situacím. 

 Při karotážních a perforačních pracích v zapažených sondách dochází 

k haváriím podobně jako v otevřených vrtech. 

 K haváriím dochází při pročišťování kalníků do konečné hloubky. Mnohdy je 

třeba propracovat intervaly plné kovových úlomků, zejména po frézování pažnic 

před rozšiřováním open-hole na zásobníkových sondách. Tyto operace se 

provádějí šnekovou frézou popř. čelní frézou s kalovkou. Mnohdy dochází 

k silnému klínování nářadí, které může způsobit až ulomení frézy působením 

zpětných rázů. 

 Komplikace představuje rozšiřování open-hole pomocí rozšiřovačů 

v úsecích s tvrdými a odolnými horninami. Dochází k ulomení ramen rozšiřovačů 

(Obr. 28), (Obr. 29), (Obr. 30), (Obr. 31) zejména při zvětšování open – hole na 

průměr 350 mm. Je třeba povolovat trpělivě nářadí s přítlakem cca 1,5 t a při 

odpovídajících otáčkách na rotačním stole postupovat rychlostí asi 1m/ hod. Při 

snaze o rychlejší postup při rozšiřování dochází ke klínování nářadí a následnému 

ulomení ramen rozšiřovače.  
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Obr. 28 Opotřebené válečky rozšiřovače Servco (foto autor) 

 

Obr. 29 Zničené válečky rozšiřovače Servco (foto autor) 

 

 Problémy se vyskytují i při frézování pažnic frézami typu Section-mill před 

rozšiřováním kolektoru zásobníkových sond. 

 Při všech pracovních operacích na podzemních zásobnících plynu hrozí 

nebezpečí tlakových projevů a erupcí. Toto nebezpečí je třeba mít neustále na 
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paměti. Je třeba dodržovat technologické postupy a neustále sledovat hladinu 

pracovních kapalin v ústí sondy při všech pracovních činnostech. 

 

 

Obr. 30 Nová ramena rozšiřovače Hodotech (foto autor) 

 

Obr. 31 Ulomená ramena rozšiřovače Hodotech (foto autor) 

 

 K lomům vrtných tyčí nebo zátěžek nedochází tak často jako na vrtbách, 

přesto se takové havárie občas stávají i při podzemních opravách sond. 
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5. Způsoby zmáhání komplikací v sondách 
 

5.1. Zmáhání komplikací se stupačkami 

 Po nastěhování kompletní technologie k opravě sondy je nutné nejprve 

umrtvit sondu. Umrtvování se provádí standartním způsobem: začerpáním předem 

namíchané pracovní kapaliny zatěžkané na potřebnou váhu podle očekávaného 

tlaku v ložisku.  

 Pokud není při umrtvování sondy dosaženo cirkulace kapaliny z mezikruží 

přes uklidňovač do nádrže a na stupačkách narůstá tlak, jedná se zřejmě o ucpání 

stupaček ložiskovým pískem. Písek vnikl do sondy vlivem nevhodně zvoleného 

režimu při těžbě ropy nebo plynu z obzoru. 

 Takové komplikace se obvykle řeší proklepáním stupaček nad hlavou 

pískové zátky. Podobné operace provádí výzkumná četa speciálním zařízením, 

které se zapustí do stupaček na drátě. Přes proklepané stupačky se následně 

sonda umrtvuje cirkulací pracovní kapalinou. Po řádném propláchnutí minimálně 

1,5 obsahem sondy následuje technologická přestávka pro sledování projevů 

v sondě.  

 Pokud je sonda po přestávce klidná a bez projevu může být demontována 

horní část PK a následuje montáž preventru. Po tlakové zkoušce ústí sondy by 

mělo následovat vytažení původního podzemního vystrojení. Pokud je sonda 

zapískovaná i v mezikruží, pak stupačky obvykle nelze vytáhnout ani po 

opakovaném napínání až na mez pružnosti materiálu. Stupačky musí být nad 

hlavou písku ustřeleny a vytahány na povrch. 

 Další operace následují po poradě vedení. Je možné zapískovanou část 

stupačkové kolony obvrtat korunkou odpovídajícího průměru na obvrtávacích 

rourách a po instrumentaci trnem stupačky vytáhnout ven.  

 Jinou variantou je navozit na pracoviště kolonu vrtných tyčí s levými závity a 

po instrumentaci stupaček trnem postupně tahat stupačky ven na koloně levých 
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tyčí. Takto se postupuje v případě neprůchodných stupaček. Nemůžeme  zapustit 

kumulativní řezač do požadované hloubky, protože nelze projet přes 

deformovanou stupačku. Nelze tudíž stupačky kumulativním řezačem rozpojit. 

Úspěch tohoto způsobu řešení situace závisí na počtu uvolněných stupaček při 

jednotlivých pokusech o rozšroubování doleva. 

 Jiným druhem komplikací při vystrojování sond stupačkami je křehnutí oceli 

způsobené sirovodíkem. Při styku oceli s tímto kyselým plynem dochází k reakci 

na povrchu kovových materiálů, při níž se část atomů vodíku absorbuje do kolony 

stupaček. Tímto se zmenšuje tvárnost oceli a dochází ke křehkému praskání a 

celkové destrukci kovových materiálů (Obr. 32), (Obr. 33). Křehnutí a praskání 

ovlivňuje zejména kovové materiály vyráběné z vysokopevnostních ocelí. Zjistíme-

li zvýšenou koncentraci sirovodíku v těženém ložisku, pak je třeba vystrojovat 

sondy materiály z legovaných ocelí. Výrobní cena těchto zvláštních ocelí je však 

až 50 x vyšší oproti obvykle používaným materiálům.  

 

Obr. 32 Destrukce odplyňovače způsobená sirovodíkem (foto autor) 

 

Obr. 33 Destrukce stupačky způsobená sirovodíkem (foto autor) 
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5.2. Zmáhání komplikací při čerpacích pokusech 

 Čerpací pokusy v zapažených sondách se provádějí pístováním obvykle ve 

stupačkách průměru 2 7/8 " nebo 3 1/2 ". Při vystrojení sond většími průměry se 

provádí oživení sondy s podporou dusíku. Inertní plyn je připraven ve svazcích po 

12 ks vysokotlakých lahví.  

 Další možností je vytlačení kapaliny ze stupaček pomocí tlaku plynu 

z vedlejší sondy. Tato varianta je ovšem možná pouze na zásobnících plynu, kde 

jsou sondy navrtány v 6 m vzdálenostech vedle sebe. Takovým způsobem lze 

oživovat sondy po generálních opravách např. na PZP Uhřice. 

 Při klasických čerpacích pokusech pístováním kapaliny do nádrže dochází 

často k různým komplikacím. Do stupaček je zapouštěn píst, jehož tělo je tvořeno 

dvěma kusy 2“ zátěžek. Pod nimi jsou našroubovány dva gumové košíky, které 

svým vnějším průměrem utěsní vnitřek stupaček při tažení kapaliny směrem 

nahoru. Pod košíky je instalována kovová kulička, která plní funkci zpětné klapky. 

Při zapouštění pístu do požadované hloubky tato kulička umožní protékání 

kapaliny nad zapouštěný píst. Při pohybu pístu směrem nahoru klesne kulička do 

sedla a drží veškerou kapalinu nad pístem při tažení kapaliny k povrchu. [5] 

 Tažení pístu k povrchu probíhá velmi rychle, takže obsluha vrátku musí 

bedlivě sledovat pístovací lano, aby nedošlo k utržení pístu. K takovým haváriím 

docházelo v minulosti často. Na pístovacím laně musí být instalovány dobře 

viditelné znaky označující blížící se píst. Vyjetí znaků na laně musí sledovat více 

pracovníků a včas hlasitě upozornit obsluhu vrátku. 

 Jestliže obsluha vrátku vypne pozdě pohon vrátku a píst narazí do stěrače 

lana typu Guiberson nad ústím sondy, dojde zpravidla k utržení pístu a jeho 

následnému pádu do sondy.  

 Po takové havárii (Graf č. 13), (Graf č. 14) musí být zdemontován produkční 

kříž a namontován preventr. Po tlakové zkoušce ústí musí být sonda umrtvena a 

všechny stupačky se musí vytáhnout ze sondy, protože utržený píst spadl do 

naváděcí objímky v poslední stupačce. Po vyproštění pístu ze stupačky se zapustí 
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vytažené vystrojení zpět do sondy. Po demontáži preventru a montáži horní části 

produkčního kříže následuje tlaková zkouška nového ústí. Pak se zaleje utržená 

hlavice pístu kompozicí a následuje znovu čerpací pokus pro oživení sondy. 

 Dalším rizikovým faktorem při pístování je stav pístovacího lana. Jeho 

případné opotřebení se musí pravidelně sledovat a při větším počtu 

deformovaných drátků se musí vadné lano vyměnit za nové. Jinak hrozí utržení 

pístovacího lana se stejnými následky jako při utržení pístu. K haváriím tohoto 

typu docházelo také v minulosti často. 

 Z výše popsaných komplikací při pístování vyplývá, že pístovací vrátek 

musí obsluhovat nejzkušenější pracovník. Zvlášť rizikovou operaci představuje 

pístování na nočních směnách. 

 Pístování kapaliny ze sondy se provádí také při ověřování hermetičnosti 

cementových mostků a při mnohých dalších akcích v zapažených sondách. 

 

  

Graf č. 13 Havárie při čerpacích pokusech  Graf č. 14 Havárie při čerpacích pokusech 

v letech 1961-1965 (viz. Příloha č. 1, str. 70)       v letech 1985-1989 (viz. Příloha č. 2, str. 71) 
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5.3. Zmáhání komplikací při karotážních a perforačních pracích 

 Při karotážním měření v sondách jsou požadavky na pracoviště podobné 

jako na vrtbě. Sonda musí být prokazatelně prokalibrována požadovaným 

průměrem a před karotážním měřením musí být sonda doplněna pracovní 

kapalinou a bez poklesu hladiny. V průběhu měření je pracoviště předáno firmě 

provádějící karotážní práce ve vrtu.[10] 

 Karotážní měření se provádí v zapažených sondách také při rozhodnutí o 

likvidaci sondy. Všechny zkoušené obzory byly již vytěženy a při vysokém stupni 

zavodnění není další těžba efektivní. Před samotnou likvidací sondy se provádí 

karotážní měření pro ověření všech otevřených obzorů s možností výskytu 

uhlovodíků nebo plynu. Je zaznamenán interval uhelné sloje a po vyhodnocení 

výsledků karotážního měření zodpovědným pracovníkem následuje fyzická 

likvidace sondy postavením cementových mostků přes zájmové obzory. [6] 

 Dojde-li v průběhu geofyzikálních měření k utržení karotážního lana, tak se 

postupuje stejně jako v nezapaženém vrtu. Lano se instrumentuje pomocí harpuny 

zapuštěné na vrtných tyčích a je snaha vytáhnout drahé měřící zařízení ven ze 

sondy. Při perforačních pracích občas dochází k utržení perforátorů (Graf č. 15), 

(Graf č. 16) po odpalu náloží. Po poradě vedení je rozhodnuto buď o vytažení 

ztracených perforátorů pomocí havarijních nástrojů, nebo se ponechají perforátory 

na dně sondy. Perforační práce v zapažených sondách se týkají ve většině 

případů střílení nadějných obzorů pomocí náložek do pažnic těžební kolony.  

    

Graf č. 15 Havárie při kar. a perf. pracích   Graf č. 16 Havárie při kar. a perf. pracích 

v letech 1961-1965 (viz. Příloha č. 1, str. 70)       v letech 1985-1989 (viz. Příloha č. 2, str. 71)  
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5.4. Zmáhání komplikací při vystrojování sond 

 Výrobci pakrů se snaží vyrábět stále kvalitnější výrobky. Na světových 

trzích existuje několik zahraničních firem, které vyrábějí pakry různých konstrukcí. 

Jedná se o těsnící element, který po usazení uzavře prostor v mezikruží nad 

pakrem. 

 Dříve byl mechanický pakr s proplachovací objímkou součástí obvyklé 

pakrovací sestavy. V současnosti se zapouštějí hydraulické pakry, které se usazují 

tlakem kapaliny postupně ve třech krocích. Následně se zapustí nové vystrojení 

s kotvou stupaček, která se usadí do hlavy pakru. 

 V minulosti docházelo často ke komplikacím při uvolňování pakrů. Tehdejší 

kvalita pakrů nedosahovala ani zdaleka úrovně těch dnešních. Často se stávalo, 

že se nový pakr podařilo bez problémů usadit, ale při pokusu o uvolnění pakru při 

opravách sondy po několika letech už byly problémy.  

 I v současné době se někdy stává, že pakr nejde uvolnit a tak musí být 

obvrtán (Obr. 34) a teprve pak vytažen ze sondy. Obvrtávání pakru trvá i několik 

hodin a proto není radno celou operaci uspěchat. Gumové elementy na pakru jsou 

velmi houževnaté a jejich odfrézování je časově náročné. 

 

 

Obr. 34 Obvrtaný pakr po vytažení (foto autor) 
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 Při novém vystrojování dnešních zásobníkových sond jsou kladeny stále 

vyšší nároky na dokonalou plynotěsnost nejen pakrů, ale i celého podzemního 

vystrojení. Pakr se zapustí na koloně vrtných tyčí a usadí se tlakem v krocích. 

Následuje tlaková zkouška hermetičnosti pakru tlakem do mezikruží se 

záznamem. Pak se vrtné tyče vytrhají po kusech ze sondy a uloží se na skládce. 

Po zapuštění nových plynotěsných stupaček s usazením kotvy do hlavy pakru a 

vymanipulováním kuželu do spodní části produkčního kříže následuje tlaková 

zkouška hermetičnosti nové stupačkové kolony po vhození zátky výzkumnou 

četou. Po prokázání plynotěsnosti kolony stupaček se vytáhne zátka na drátě a 

následuje tlaková zkouška kompletního vystrojení požadovaným tlakem do 

mezikruží, opět s elektronickým záznamem případného poklesu tlaku. 

 Při všech tlakových zkouškách jsou povoleny pouze minimální poklesy 

tlaku. Pokud by došlo k výraznějším poklesům, pak se jedná o velkou komplikaci. 

Veškeré nové vystrojení by se muselo vytáhnout ven ze sondy a najít 

nehermetické místo, což by mohl být problém. 

 Další komplikaci představuje správná funkce PPBV, který je instalován do 

moderních vystrojovacích sestav. Jedná se o bezpečnostní prvek, který uzavírá 

vnitřní průměr stupačkové kolony při poklesu tlaku v systému. Tento prvek je 

zabudován do sestavy asi 30 – 40 m pod povrchem. Při jakémkoliv problému na 

povrchovém zařízení sondy se podpovrchový bezpečnostní ventil hermeticky 

uzavře a nepustí plyn na povrch. 

 Je znám případ, kdy došlo ke komplikaci ve funkčnosti tohoto moderního 

prvku. Došlo k náhlému uzavření bezpečnostního ventilu při oživování sondy po 

generální opravě. Bezpečnostní ventil se uzavřel a nešlo sjet pístem do sondy, 

takže nebylo možné sondu oživit. Vadný bezpečnostní ventil musel být vytažen ze 

sondy a vyměněn za jiný. 
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5.5. Zmáhání komplikací při cementacích 

 Před zahájením míchání cementové kaše je důležité, aby byla sonda 

prokazatelně doplněna pracovní kapalinou a nedocházelo k prudkému poklesu 

hladiny v ústí sondy. Jestliže dochází před cementací k velkým ztrátám kapaliny 

do ložiska, pak je nezbytně nutné nejprve obzor zablokovat vhodným typem 

blokátoru. Po technologické přestávce se sonda doplní pracovní kapalinou. Pokud 

se podařilo eliminovat ztráty pracovní kapaliny, můžeme začít míchat cementovou 

kaši. [5] 

 Vrtmistr musí spočítat množství cementu a záměsové vody, aby osádka 

namíchala potřebné množství cementové kaše o hmotnosti asi 1,85 kg/l. Po 

začerpání cementové kaše do stupaček se zatlačí přesně vypočítané množství 

pracovní kapaliny, aby se kaše dostala do požadovaného intervalu v sondě. 

V opačném případě by došlo ke ztvrdnutí cementu v jiném úseku a celý 

cementový mostek by se musel odvrtat valivým dlátem. Poté se vytáhne ze sondy 

část stupačkové kolony, aby se nářadí usadilo nad hlavu cementu. Následuje 

propláchnutí sondy nepřímo zatláčením pracovní kapaliny do mezikruží. Sonda se 

uzavře a následuje cementační přestávka.  

 Další důležitou skutečností je hloubka zapuštění stupaček s naváděcí 

objímkou před cementací. V žádném případě nesmí být nářadí zapuštěno pod 

spodní hranici perforovaného obzoru, který chceme izolovat postavením 

cementového mostku, jestliže dochází před cementací k výrazným ztrátám 

kapaliny v sondě. Nezablokovaný obzor by totiž odsál z cementové kaše vodu a 

následně by došlo k příchvatu nářadí. Při haváriích tohoto charakteru byla snaha o 

vytažení stupaček z tvrdnoucí cementové kaše napínáním až na mez kluzu 

použitého materiálu stupaček. Ve většině případů se nepodařilo stupačky z rychle 

tuhnoucí cementové kaše vytáhnout a musely být následně odfrézovány čelními 

frézami. Vlivem odsátí vody do ložiska a vysoké teploty ve velkých hloubkách 

dochází k náhlému ztvrdnutí cementové kaše a extrémně rychlému osednutí 

nářadí. Následné komplikace při frézování stupaček ve sloupci cementu si 

vyžádají několik dnů usilovné práce a velké finanční ztráty. 
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5.6. Havarijní nástroje 

 

 Při zmáhání různých komplikací a havárií ve vrtech i zapažených sondách 

se používají různé druhy havarijních nástrojů a pomůcek, které mohou být podle 

konkrétních podmínek ve vrtu upravovány. 

Podle druhu použití je můžeme rozdělit následujícím způsobem: 

- nástroje pro likvidaci kovového šrotu ve vrtu (magnety) 

- nástroje pro vytahování lan a kabelů z vrtu (harpuny) 

- nástroje s vnějším chytáním (zvony a overshoty), (Obr. 35) 

 -nástroje s vnitřním chytáním - krátké a dlouhé trny (Obr. 36), raky (Obr. 37) 

- nástroje pro vyrážení a srážení vrtných tyčí (různé druhy nůžek) 

- bezpečnostní spojníky (Obr. 38) vkládané do kolon vrtných tyčí při havarijních 

pracích ve vrtech 

- vnitřní a vnější rourořezy k odřezání různých průměrů pažnicových kolon 

- frézy různých druhů pro odfrézování předmětů na počvě vrtu, ale i vrtných trubek 

a zátěžek  

-různé druhy obvrtávacích korunek (Obr. 39), (Obr. 40) používaných k obvrtání 

havarovaného nářadí 

- olověné otisky pro získání obrazu a polohy havarovaných předmětů 

- různé příslušenství a doplňky pro víceúčelové využívání některých havarijních 

nástrojů a pomůcek. 
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Obr. 35 Overshot (foto autor)   Obr. 36 Trn (foto autor)   Obr. 37 Rak (foto autor) 

 

Obr. 38 Bezpečnostní spojník (foto autor) 

     

Obr. 39 Obvrtávací korunka I. (foto autor)  Obr. 40 Obvrtávací korunka II. (foto autor) 
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6. Komplikace při vrtání a podzemních opravách sond v 

zahraničí 
 

 K haváriím ve vrtech nebo zapažených sondách dochází nejen u nás, ale i 

v zahraničí. Nejvíce jsou sledovány havárie při vrtání v pobřežních vodách, 

protože podobné události představují únik velkého množství ropy do životního 

prostředí a navíc ztráty mnoha lidských životů při následných erupcích a požárech.

 Při podobných haváriích v Evropě nedochází ke škodám takového rozsahu 

jako při vrtné činnosti amerických ropných společností. Rozloha ložisek ropy a 

plynu je na evropském kontinentu nesrovnatelně menší v porovnání s těžbou 

v mělkých mořských vodách, např. Mexického zálivu.  

 .  Významnější havárií v Evropě byla událost v roce 2011, kdy došlo na 

ložisku Elgin v Severním moři asi 250 km východně od skotského Aberdeenu 

k většímu úniku ropy při těžbě z vrtu v hloubce pouhých 90 metrů. Za následky 

havárie byla zodpovědná firma Shell, která těžila ropu v této oblasti. [16] 

 Za havárii většího rozsahu ve světě lze považovat únik ropy asi 200 

kilometrů západně od Austrálie. Ropa unikala z trhliny ve vrtu o průměru 25 cm. 

Havárie na dně Timorského moře si vyžádala životy mnoha mořských živočichů a 

ptáků. Na likvidaci havárie bylo vynaloženo více než 5 miliónů dolarů. [18] 

 Více než 4 milióny barelů ropy unikly z vrtu v roce 1979 v zálivu Campeche 

u břehů Mexika. Z následků exploze se příroda vzpamatovávala tři roky. Celý rok 

trvalo, než se podařilo zastavit únik mazlavé tekutiny. [17] 

 V roce 2001 přišel brazilský ropný gigant Petrobas o největší ropnou 

plošinu na světě při výbuchu ve vrtu asi 125 kilometrů od Rio de Janeira.  [19]

 K haváriím ve vrtech většího rozsahu docházelo také v jiných částech 

světa. Například v roce 2003 došlo v jihozápadní Číně k prasknutí vrtu zemního 

plynu s vysokým obsahem sirovodíku. Následkem úniku jedovatého plynu zemřelo 

233 lidí. [12] 
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 Největší počet havárií při vrtné činnosti v historii byl zaznamenán bezesporu 

na americkém kontinentu. Ropný průmysl je zodpovědný za velké množství nehod 

v této oblasti. Havárie způsobené často nedbalostí vedly ke stovkám požárů, 

výbuchů a ropným únikům. Jejich smutnou bilancí je mnoho zmařených lidských 

životů a velké znečištění okolního životního prostředí. 

 K největší havárii v historii vrtné činnosti došlo 22. 4. 2010 v Mexickém 

zálivu 80km jihovýchodně od pobřeží Louisiany na vrtné plošině Deepwater 

Horizon. (Obr. 41) Při vrtání neprobíhalo vše podle předpisů. Při  selhání techniky i 

lidského faktoru došlo před explozí k sérii závažných chyb. Při výbuchu zemřelo 

11 dělníků a následné škody s dopady na okolní oblasti nejsou srovnatelné 

s žádnou událostí podobného charakteru.[11] 

 

Obr. 41 Havárie v Mexickém zálivu [20] 

 K explozi došlo 24 hodin po injektáži cementové směsi do vrtu s cílem 

vytvořit zátku, jež by vrt dočasně uzavřela. Nedostatečná izolace způsobila nárůst 

tlaku při ústí vrtu a následné porušení podzemního vystrojení vrtu. Vrt zůstal 
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otevřený a do moře začalo unikat více než 5000 barelů ropy denně. Ústí 

poškozeného vrtu se nepodařilo uzavřít ani s pomocí robotů a ponorek.[13] 

 Část lehčích frakcí ropy se smísila s mořskou vodou a klesala ke dnu. 

Největší nebezpečí představovala těžká frakce, zůstávající na hladině a mořské 

proudy, vlny a vítr. Ropná skvrna obrovských rozměrů byla přírodními živly hnána 

ke břehům Louisiany.[11] 

 Následovaly další pokusy o utěsnění otevřeného ústí vrtu. Pokus o ucpání 

poškozeného vrtu nasazením obrovského zvonu na ústí vrtu se nezdařil. 

 Poté se dařilo odčerpávat ropu po nasazení speciálního trychtýře s pomocí 

ponorek. Odsávání ropy do tankeru však pouze omezilo soustavný únik mazlavé 

hmoty do moře. Následovalo několik dalších pokusů o zmírnění úniků ropy. 

 Úspěch přineslo až začerpání speciální směsi do vrtu pod velkým tlakem 

potrubím dlouhým 1,5 kilometru. Směs vrt utěsnila a zabránila ropě v pohybu 

směrem vzhůru.   

 Je třeba se poučit z chyb, které předcházely havárii takových rozměrů. 

Následné dopady na okolní faunu a flóru byly zmírňovány záchrannými pracemi, 

jež si vyžádaly finanční částky astronomických rozměrů. Za následky havárie je 

zodpovědná britská firma BP. 

 Následky havárie gigantických rozměrů v Mexickém zálivu budou ovlivňovat 

životní prostředí v postižené oblasti několik následujících let. Právě zde můžeme 

sledovat, jak funguje planetární ekosystém. Tragédie v Mexickém zálivu nám 

umožňuje pozorovat, jak působením mikroorganismů dochází k likvidaci velkého 

množství metanu na mořském dně. Mořské dno nyní zdržuje obrovské množství 

metanu, jehož únik by mohl způsobit rozsáhlé klimatické změny. Právě zde žije 

naštěstí mnoho druhů bakterií, které získávají energii z uhlovodíků a při jejich 

zvýšeném výskytu se rychle rozmnožují. Paradoxně můžeme sledovat boj 

ekosystému v postižené oblasti s náhlým výskytem velkého množstvím metanu a 

uhlovodíků na dně moře. Vědci s úžasem sledují, že se nepotvrdili katastrofické 

scénáře, předpovídající vymření veškerého vyššího života v celé oblasti. 

Každopádně bude asi lepší, když podobné procesy budeme moci pozorovat pokud 
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možno co nejméně. Příroda vlastně sama odvrátila metanovou katastrofu, kterou 

způsobili lidé svým nezodpovědným přístupem. [11] 

 V minulosti jsme se mnohokrát přesvědčili o tom, že ropné společnosti se 

snaží ušetřit na úkor bezpečnosti provozu a tím vytvářejí podmínky pro vznik 

havárií. Odstraňování následků havárií a jejich dopadů na životní prostředí 

v postižené oblasti pouze zmírní tragédii místních obyvatel. Podobné neštěstí 

obvykle zcela ochromí rybářství, hoteliérství a turistický ruch v oblasti na mnoho 

let. 

 Americké a ruské ropné společnosti se zjevně nepoučili z havárie 

v Mexickém zálivu a v honbě za obrovskými zisky je nyní láká těžba ropy na 

severním pólu.  V Arktidě byly objeveny obrovské zásoby ropy, a proto se velcí 

ropní giganti snaží získat povolení k těžbě. Vědci ovšem varují, že případná 

havárie v této oblasti by měla nedozírné následky. Vrtání a těžba zde představuje i 

velká rizika. Zdejší klima je diametrálně odlišné od prostředí v Mexickém zálivu. 

Ledová voda, která po většinu roku zamrzá, by nedokázala vstřebat unikající 

uhlovodíky. Došlo by k narušení křehkého životního prostředí Arktidy.[14]  

 Globální oteplování v této oblasti způsobuje zmenšování ledového krunýře 

a tím nabízí stále se zlepšující podmínky pro vrtání. Pokud se zde začne těžit, pak 

bude docházet k haváriím, které zničí ekosystém Arktidy. Ekologové protestují, 

protože případná těžba by poškodila přírodu a populaci mořských živočichů i 

polárních medvědů. [14]        

 Experti tvrdí, že ve zdejších podmínkách by havárii ve stylu mexického 

zálivu nebylo možné eliminovat současnými dostupnými prostředky. Tradičně 

používanými technologiemi by nebylo možné odstranit ropu z ledových ker. 

Extrémní klimatické podmínky by bránily likvidaci případné havárie. V případě 

havárie ve vrtu by musel být vyhlouben další přečerpávací vrt. Období, ve kterém 

je možné vrtat je ale v Arktidě kvůli vysokým mrazům velmi krátké. To znamená, 

že by ropa z poškozeného vrtu mohla unikat až dva roky. [14] 
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7. Závěr 
 

 V diplomové práci byly popsány různé druhy komplikací vznikající při vrtání 

v otevřeném terénu a následně poněkud odlišné problémy při podzemních 

opravách v zapažených sondách. Cílem práce bylo popsat různé havárie při 

hloubení podzemních děl a komplikace, které mohou vznikat při vystrojování 

současných plynových a ropných sond nebo při generálních opravách 

podzemních zásobníků plynu na území České republiky.  

 Autor diplomové práce popisuje průběh mnohých havárií, které osobně 

prožil během své praxe ve firmě MND Hodonín jako dělník a později ve funkci 

vrtmistra. Za léta strávená prací na různých soupravách si dokázal vytvořit svůj 

vlastní názor na řešení různých komplikovaných situací zejména při generálních 

opravách podzemních zásobníků. Při pracích tohoto typu měl možnost 

spolupracovat s odborníky ze zahraničních firem. Způsoby podzemního 

vystrojování se neustále zdokonalují. Je snaha držet krok se zahraničními firmami 

v provádění podobného typu prací ve světě.  

 Veškeré moderní podzemní vystrojení musí být dokonale plynotěsné. Proto 

se sondy vystrojují těžebními trubkami se závity typu VAGT, které splňují tyto 

požadavky. Při zvýšené poptávce po ropě a zemním plynu se sondy vystrojují 

stále většími průměry těžebních trubek a také ostatní prvky pakrovacích sestav 

jsou vyráběny ve stále dokonalejší podobě.  

 Neustále se zvyšuje kvalita používaných nástrojů i nářadí podobně jako 

v jiných oblastech lidské činnosti. Přes veškerou snahu po zdokonalování 

pracovních postupů a zvyšování bezpečnosti práce dochází občas k haváriím. 

Nedochází k nim tak často jako v minulosti, přesto se nedají ani v současné době 

zcela vyloučit. Neustále se potýkáme s nástrahami přírodních vlivů, které nás 

mnohdy zaskočí. Svou roli sehrává také lidský faktor. Člověk není tvor neomylný, 

a proto je třeba pracovat s nejvyšší pozorností. 
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 Autor pracoval také na podzemních zásobnících na Slovensku, a proto se 

pokusil o stručné popsání podobných havárií, které se staly v zahraničí. Nešlo 

samozřejmě opomenout havárii obrovských rozměrů při úniku ropy z vrtu 

v Mexickém zálivu, která měla velký dopad na prostředí v této oblasti. 

 Závěrem můžeme vyslovit přání, aby k haváriím při vrtání a podzemních 

opravách docházelo pokud možno minimálně. Veškeré komplikace, které naruší 

ideální pracovní postupy, totiž představují ztráty času a financí. 
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Přílohy 

 

 

 

Příloha č. 1 Přehled havárií v ČND v letech 1961-1965 

(viz. Strniště, K., Šmolík, S.: Hlbinné vrtanie) 
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Příloha č. 2 Přehled havárií v MND v letech 1985-1989 

(viz. Strniště, K., Šmolík, S.: Hlbinné vrtanie) 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

CCL  Cementlog 

ČF  Čelní fréza 

ČND  České naftové doly 

DV  Dláto valivé 

IF  Typ závitů vrtných tyčí 

H2S  Sirovodík 

MND  Moravské naftové doly 

MPa  Megapascal (tlaková veličina) 

NGK  Neutron gamma karotáž 

PK  Produkční kříž 

PPBV  Podpovrchový bezpečnostní ventil 

PZP  Podzemní zásobník plynu 

VAGT  Typ plynotěsného závitu 

IADC, IWCF Certifikáty s mezinárodní platností 

 

Cizojazyčné zkratky  

HW  Heavy – Wate (silnostěnné tyče) 

MWD  Measurement while drilling 

OH  Open Hole (otevřený interval) 

PDC  Polycrystalline Diamond Compact 
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