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Anotace 

 

Mou závěrečnou bakalářskou práci zaměřenou na téma Zhodnocení reálnosti ekonomické 

stránky projektu a těţby ropy a zemního plynu z hlediska dosaţených výsledků při 

realizaci vrtu České naftařské společnosti s.r.o., jsem pojal tak, ţe na začátku jsem obecně 

popsal postup práce při vyhledávání, vrtání a těţbě ropy. Poté jsem popsal projektované 

náklady na realizaci jednoho vrtu a následně jsem tento projekt porovnal s dosaţenými 

výsledky, které společnost dosáhla. V závěru práce jsem uvedl návrhy a doporučení pro 

společnost Česká naftařská s.r.o.  

 

Klíčová slova: zhodnocení, těţba, ropa, zemní plyn, projektované náklady,  

 

Summary 

 

My final bacheler´s thesis focused on evaluation of the economic aspect actuality of 

antural gas and oil drilling and extraction project from point of view of achieved results in 

the implementation of the borehole Czech Oil Company Ltd., I conceived so that at the 

beginning I generally described the work progress in exploration, drilling and extraction of 

crude oil. Then I described the projected costs of implementing a borehole and then I 

compared this project with the results that the company has achieved. In the end I stated 

proposals and recommendations for the Czech Oil Company Ltd. 
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1 ÚVOD 

Ropa a zemní plyn jako zdroj velmi levné energie měli zásadní význam na rozvoji a 

prosperitě 20. století. Ropa a výrobky z ní jsou základním palivem pro dopravu, surovinou 

pro výrobu plastů, vyrábějí se z ní léky, hnojiva, pesticidy. 95 % veškerého vyráběného 

zboţí potřebuje pro svou výrobu ropu.  

Ropa a zemní plyn jsou tzv. strategické suroviny. Kaţdý stát má enormní zájem si 

tyto suroviny zabezpečit, a proto hovoříme o tzv. surovinové bezpečnosti státu. Česká 

republika je na tyto strategické suroviny relativně chudá. Domácí těţba je schopna pokrýt 3 

aţ 5 % celorepublikové potřeby. Přesto objevy vlastních loţisek a budování podzemních 

zásobníku plynu, kde je moţno plyn uskladňovat mají obrovský význam pro hospodářství 

naší země a její energetickou bezpečnost. Proto těţba ropy a zemního plynu je součástí 

surovinové politiky našeho státu.  

Význam ropy pro světové hospodářství se jednoznačně projevil v období tzv. 

ropných krizí. V důsledku arabského embarga na vývoz ropy, cena ropy během několika 

týdnů vzrostla o 400 %. Toto opatření uvrhlo celosvětovou ekonomiku do recese.  

Cena ropy má významný vliv na světovou hospodářskou politiku. Vysoká cena 

ropy způsobuje pokles hospodářského růstu, který pak následně sniţuje vlastní poptávku 

po ropě. Na straně nabídky na ropném trhu hraje významnou roli OPEC, tedy organizace 

zemí vyváţejících ropu, která ovlivňuje aţ 40 % celosvětové nabídky ropy. OPEC bude i 

do budoucna významným hráčem v regulaci ropného trhu, protoţe kontroluje aţ 75 % 

celosvětových zásob ropy. Cena ropy taktéţ ovlivňuje hospodářské výsledky České 

republiky.  

Mnohé studie deklarovaly, ţe celosvětové zásoby ropy jiţ měli být k letošnímu 

roku dotěţeny, či se podstatně sniţují. Přesto dochází k novým a novým objevům 

významných loţisek ropy a zemního plynu a pouţitím nových technologií dochází 

k navýšení celkových celosvětových zásob uhlovodíků. Například Spojené státy Americké 

se těţbou tzv. břidličného plynu staly, ze země závislé na dovozu zemního plynu, zemí 

soběstačnou a v důsledku levné energie je nastartována zvýšená produktivita celé americké 
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ekonomiky. Provádění průzkumu a vyhledávání uhlovodíků je pro kaţdou zemi 

strategickou činností. A proto je prováděna i v České republice.  
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2 STRUČNÝ POPIS SPOLEČNOSTI 

Pro vypracování své bakalářské práce na téma ”Zhodnocení reálnosti ekonomické 

stránky projektu vrtání a těţby ropy a zemního plynu z hlediska dosaţených výsledků“ 

jsem si vybral jednu z naftařských společností, která v tomto oboru reálně podniká, tedy 

Českou naftařskou společnost, s.r.o. Tuto společnost jsem si zvolil i z toho důvodu, ţe 

jsem zde absolvoval pracovní stáţe.  

Česká naftařská společnost s.r.o. byla zaloţena v roce 1996, má sídlo v Hodoníně a 

je vlastněna čtyřmi fyzickými a jednou právnickou osobou. Společnost zaměstnává 70 

stálých i externích zaměstnanců. Ministerstvo ţivotního prostředí vydalo společnosti tři 

průzkumná území, v nichţ provádí geologické práce za účelem vyhledávání, průzkumu a 

těţby vyhrazených nerostů – ropy a hořlavého zemního plynu.  Obvodní báňský úřad na 

základě provedených prací stanovil tři dobývací prostory a vydal společnosti oprávnění 

provádět hornickou činnost v těchto dobývacích prostorech.  Společnost odvrtala celkem 

14 vrtů a jen jeden z nich byl negativní. Tento vrt byl likvidován a provedena rekultivace 

pracovní plochy a pozemek byl vrácen k původnímu účelu. Veškeré investované náklady 

s tímto vrtem byly odepsány do nákladů. Vlastní těţba je realizována ze čtyř těţebních 

středisek a v roce 2011 dosáhla těţba zemního plynu 41,006 milionu m
3
 a 4326 tun ropy. 

(Mrkvánek 2012) 

Společnost nejprve prováděla konzultační činnost v oboru naftařského podnikání a 

to jak pro české, tak slovenské společnosti a provozovala obchodní činnost s petro-

produkty. Kromě měsíčního monitoringu dění v oboru byly systémově zpracovávány 

oblasti vhodné pro zahraniční investici za účelem těţby ropy. Tyto oblasti byly 

zpracovávány jak z oblasti legislativní, jakým způsobem je moţno průzkumné, či těţební 

licence v dané oblasti získat, tak geologického potenciálu, infrastruktury, ochrany 

ţivotního prostředí, logistiky vytěţené suroviny a taktéţ bylo vypracováno geopolitické 

riziko dané oblasti. Byly zpracovány oblasti či regiony Ruské Federace, Kazachstánu, 

Iráku, Sýrie, Egypta, Tunisu, Pákistánu, Severního moře. V těchto oblastech a také i 

v dalších oblastech jako Venezuela, Albánie, Súdán byly vypracovány jednotlivé projekty, 

včetně ekonomického vyhodnocení návratnosti a krizové varianty. Takto byly zpracovány 
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projekty v Samarské oblasti, Venezuele, Severním moři, republice Komi, Udmurtské 

republice, v Gabunu v Turecku atd.  

V roce 2000 Ministerstvo ţivotního prostředí stanovilo společnosti průzkumné 

území Břeclav s celkovou rozlohou 28,472 km
2
. Byly zakoupeny 2D seismické profily a 

po jejich reprocesingu a vyhodnocení byl lokalizován a vyhlouben vyhledávací vrt 

Poštorná 1. Vrt byl perforován na výplachu a následně vystrojen. Denní těţba ropy 

samotokem dosahovala téměř 50 m
3
. 

V roce 2002 byly odvrtány další dva vrty, Poštorná 4 a Poštorná 5, které zpřesnily 

kontakt ropa-voda. Vrt Poštorná 5 je dnes vyuţíván pro druhotně těţební metody a je do 

něho zatláčena separovaná loţisková voda z těţební technologie.  

Průzkumný vrt Poštorná 9 byl vyhlouben v roce 2006 a zachytil přítomnost plynové 

čepice. U tohoto ropo – plynonosného loţiska se předpokládá rozsáhlé vodní zápolí. 

V roce 2005 aţ 2007 se uskutečnilo další 2D seismické měření. Na základě jeho 

vyhodnocení byl vyhlouben vrt Poštorná 10 a bylo nalezeno nové loţisko zemního plynu 

v třetím obzoru ţiţkovských vrstev. Denní těţba z tohoto loţiska dosahuje aţ 40 000 m
3
.  

V roce 2006 se společnost rozhodla zahájit průzkum východní části licence v zóně 

steinberského zlomového systému a moravské ústřední hlubiny. 3D seismické měření 

proběhlo v roce 2007, prováděla ho maďarská společnost a na vyhodnocení se podílela 

holandská společnost. Aţ v roce 2009 byly pomocí polské vrtné společnosti odvrtány vrty 

Břeclav 31, Břeclav 32 a Břeclav 33. Byly objeveny loţiska zemního plynu v 7. a 9. 

sarmatském obzoru a obě loţiska jsou kombinovaného strukturně-litologického typu. 

V roce 2010 se odvrtaly vrty Poštorná 11 a Poštorná 12 a to aţ do hloubky 1737 

metrů. Byl perforován lábský horizont s vrstevním tlakem o 34% větším, neţ je tlak 

hydrostatický. Jednalo se o objev nového loţiska s moţností denní těţby do 50 000 m
3
.  

V roce 2011 byly odvrtány vrty Břeclav 34, Břeclav 38 a Břeclav 39, které objevily 

několik loţisek v hlubší části steinberského zlomového systému.  

Začátkem minulého roku probíhaly geologické práce v průzkumném území Salaš a 

Osvětimany, kde se realizovalo 3D seismické měření v rozsahu 28 km
2
. Byly provedeny 
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vyhodnocovací práce a dnes je přistupováno k lokalizaci vyhledávacích vrtů a stanovení 

priorit v postupu jejich realizace.   

Společnost nevlastní vrtné soupravy, cementační agregáty či další technologická 

zařízení pro provádění vrtných prací. Vlastnictví těchto zařízení vyţaduje i zázemí 

v podobě skladů, náhradních dílů, investic do oprav a revizí a zejména do kvalitního 

lidského potenciálu. Společnost si dříve najala jednoho dodavatele prací na smlouvu o dílo. 

Dnes si společnost objednává dílčí specializované sluţby od jednotlivých společností, 

sama si zajišťuje vrtný materiál, který je pak následně zabudován do vrtu. Převzala na sebe 

tak riziko plynoucí z nezdařených operací a komplikací, tento systém je velice náročný na 

organizaci práce a odborné znalosti zaměstnanců. Přináší však nemalé úspory nákladů. 

(ČNS 2012) 
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3 TECHNOLOGIE PRŮZKUMU, VRTÁNÍ A TĚŢBY ROPY A 

ZEMNÍHO PLYNU 

Pokud má některá společnost záměr podnikat v oboru vyhledávání průzkumu a 

těţby vyhrazených nerostů hořlavého zemního plynu a ropy musí se řídit mnoha 

legislativními opatřeními, zejména třemi zákony horního práva:   

Horním zákonem číslo 44/1988 Sb. v platném znění, o ochraně a vyuţití nerostného 

bohatství, který vymezuje nerosty, ochranu a vyuţívání nerostného bohatství, stanovuje 

povinnosti organizací při vyuţívání výhradního loţiska, kvalifikuje zásoby výhradních 

loţisek a jejich odpisy, dobývání výhradních loţisek, stanovuje úhrady z dobývacích 

prostorů a úhrady z vydobytého nerostu, definuje střety zájmů, důlní škody a jejich 

náhrady a vytváření finančních rezerv, definuje loţiska nevyhrazených nerostů a dobývání 

loţisek nevyhrazeného nerostu, definuje hornickou činnost a činnost prováděnou 

hornickým způsobem.  

Geologickým zákonem číslo 62/1988 Sb. v platném znění, stanovujícím podmínky 

pro vyhledávání a průzkum vyhrazených i nevyhrazených nerostů, a zákonem číslo 

61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

V České republice také působí státní instituce, které jsou pověřené správou 

průzkumné a těţební činnosti podle výše uvedených zákonů 44/1988 Sb., 61/1988 Sb. a 

62/1988 Sb. Tuto správu provádí Ministerstvo ţivotního prostředí a Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, Český báňský úřad a místně příslušný obvodní báňský úřad. Samosprávné 

celky jako kraje a dotčené obce se taktéţ podílí na správě průzkumné a těţební aktivitě. 

Ministerstvo ţivotního prostředí je oprávněno vydat podnikatelským subjektům 

v české republice rozhodnutí o stanovení průzkumného území, osvědčení o stanovení 

výhradního loţiska, stanovení chráněného loţiskového území, pověření subjektu správou 

výhradních loţisek, nebo schválení zásob výhradního loţiska ve spolupráci 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu a vydat předchozí souhlas s vydáním dobývacího 
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prostoru na základě kladného vyjádření ministerstva průmyslu, ţe uvedená činnost je 

v souladu se surovinovou politikou státu.   

Místně příslušný obvodní báňský úřad vydává povolení provádět hornickou činnost 

podnikatelskému subjektu, a to na základě, ţe společnost je vybavena odborně způsobilými 

osobami, které vlastní oprávnění báňského projektanta. Dále stanovuje dobývací prostor, 

schvaluje plán otvírky a těţby výhradního loţiska, nebo provádí vrchní dozor nad 

prováděním hornické činnosti. Společnost můţe zahájit podnikání v oboru, aţ získá 

oprávnění k provádění hornické činnosti a to je zapsáno ve výpisu obchodního rejstříku. 

(ČNS 2012) 

3.1 Technologie průzkumu 

Průzkum ropy a zemního plynu má některé zvláštnosti, kterými se liší od 

vyhledávání jiných surovin. Úlohou takového průzkumu je totiţ snaha o lokalizaci 

perspektivních struktur, jedná se tedy o nepřímé vyhledávání loţisek. Projevy loţisek na 

povrchu jsou skryté nebo vůbec neexistují, proto jsou loţiska ropy a zemního plynu ve 

většině případů skryté. Jelikoţ jsou ropa a zemní plyn pohyblivá média, je nutné při jejich 

průzkumu řešit otázky jejich migrace a akumulace. (Böhmer, Kuţvart 1993).  

Pro vznik loţisek uhlovodíků musí být splněno několik základních geologických 

pravidel. V okolí loţiska se musí nacházet matečné horniny, v tzv. ropném nebo plynovém 

oku. To jsou takové organické hmoty, které se v sedimentárních horninách termicky 

rozkládají. Hlavní součástí matečných hornin, které se působením teploty horniny mění na 

uhlovodíky, jsou tzv. kerogeny. Obsah kerogenu v jílovcích kolísá v obvykle v rozmezí 80 

– 90%. Rozeznáváme tři hlavní typy kerogenu. I a II typ kerogenu, tvořen ze zbytků 

organizmů, produkuje převáţně ropu, kdeţto III typ, sloţený ze zbytků rostlinstva, 

produkuje plyn.  

Ropné oko se nachází v teplotním intervalu 60 aţ 150 °C. Nad hranicí 150 °C se 

postupně vytváří vlhký plyn, s obsahem kondenzátu, a dále pak suchý plyn. Proto před 

zahájením průzkumu v nové oblasti je nutno provést pánevní analýzu včetně určení 

průchodu matečných hornin ropným okem. Pokud kerogen matečných hornin neprošel 

výše uvedenými teplotními rozhraními nelze očekávat naplnění loţiskových pastí 
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uhlovodíky. Paleogenní jílovce a jurské jílovité vápence tvoří hlavní matečné horniny na 

území ČR.  

V rámci pánve musí být přítomny migrační cesty. Ty vedou médium z matečných 

hornin do prostoru pozdějších akumulací.  

 

Obr. 1 Systém migrace a akumulace uhlovodíků 

Další nezbytností je přítomnost hornin, které mají vlastnosti kolektorů, tedy ţe jsou 

porézní a propustné. Mezi hlavní typy kolektorů patří porézní, skládající se z pískovců, 

některých vápenců a dolomitů, puklinové, coţ jsou rozpukané horniny i krystalinikum, a 

kavernózní kolektory, které vznikají vyluhováním karbonátových hornin. Mezi základní 

petrofyzikální vlastnosti charakteristické pro kolektory patří porozita, permeabilita, 

schopnost vázat vodu a nasycenost uhlovodíky. 
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Obr. 2 Příklad primárně porézního kolektoru 

Musí zde existovat loţiskové pasti, kde dochází k uzavření prostoru akumulace 

uhlovodíků. Loţisko se formuje tak, ţe je propustná vrstva omezena nepropustnými 

horninami ve směru laterálním nebo vertikálním. Většinou však jde o kombinaci obou 

směrů. Tím dochází k vytvoření takzvané loţiskové pasti. Ve všech směrech uzavření 

loţiskové pasti musí existovat těsnění, coţ je zabezpečeno nepropustnými horninami, jako 

jsou jílovce, evapority nebo zpevněné karbonáty, či tektonickými prvky, poklesy a 

přesmyky.  

Mezi hlavní loţiskové pasti patří: 

 Litologické (faciální) pasti – vyklínění nebo vyslínění propustné vrstvy 

 Stratigrafické pasti – vyklínění kolektoru loţiska je vázáno na 

stratigrafickou diskordanci 

 Strukturní pasti – antiklinální loţiska nebo loţiska vázaná na zlomy 

 Kombinace jednotlivých pastí (ČNS 2012).  

Samotné vyhledávání loţisek uhlovodíků podléhá dvěma základním metodám. Pro 

vyhledávání vyuţíváme metody geochemického nebo geofyzikálního průzkumu. 

Vyuţití metod geochemického průzkumu je potřebné zejména u základního 

výzkumu sedimentárních pánví pro stanovení existence matečných hornin a existence 

procesu generace a migrace uhlovodíků (viz výše). Základem pouţití těchto metod je 
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skutečnost, ţe mnohá loţiska nerostných surovin jsou vzhledem ke geologickému 

prostředí, ve kterém se nacházejí, výrazně anomální, coţ se projevuje v půdě, horninách, 

vodě, rostlinách ale i ve vzduchu. Tyto metody se mimo vyhledávání ropy a zemního plynu 

pouţívají také k vyhledávání mnohých rud a některých nerud. V případě, kdy se loţisko 

svým chemizmem příliš neliší od svého geologického prostředí, není dobré tuto metodu 

vyuţívat. Podle geochemických aureol, které obklopují loţisko, signalizují jeho 

přítomnost, migrují v různých skupenstvích a prostředích, byly vyvinuty 4 základní 

metody geochemického vyhledávání. Metoda litogeochemická, hydrogeochemická, 

atmogeochemická a metoda biogeochemická a geobotanická.  

Metody geofyzikálního průzkumu vyuţívají gravimetrii a magnetiku, vyuţívané 

v prvních etapách k měření změn tíhového pole a určení plošného rozsahu pánve a 

mocnosti výplně, respektive, k měření změn magnetického pole horninového prostředí a 

litologie jednotlivých souvrství.  

Další metodou geofyzikálního průzkumu je seismický průzkum, který vyuţívá 

destruktivní i nedestruktivní metody, vibrátory, geofony a seismokarotáţní měření ve 

vrtech. Aplikuje se v refrakčním a reflexním provedení, pouţívající metody lomených a 

odrazných vln. Refrakční seismika se pouţívá při sledování rozhraní pánve v prvních 

etapách geofyzikálních prací. Reflexní seismika slouţí především ke zjištění struktur uvnitř 

pánve. (Böhmer, Kuţvart 1993). 
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Obr. 3 Seismické měření 

Rozlišujeme 2D a 3D seismický průzkum. Při měření seismických profilů pomocí 

2D metody jsou nevýhodou tzv. boční odrazy, kdy se při měření registrují i odrazy od 

akustických rozhraní nacházejících se mimo měřený profil. Také se směr buzení i směr 

registrace vln nacházejí v jedné linii.  

Pouţitím 3D seismického průzkumu dochází k plošnému měření, směry buzení a 

geofonové linie, určené k registraci vln, jsou rozmístěny kolmo na sebe a měří se tedy 

v pravoúhlé síti. U 3D seismiky jsou vyloučeny boční odrazy a interpretované pasti lze 

prostorově zobrazit. Naměřená seismická data se pomocí sloţitých výpočtů zpracovávají 

v processingových střediscích.  

Cílem zpracování je získat co nejčitelnější akustický záznam geologického 

prostředí. Základní seismické zpracování se v našich podmínkách provádí v časovém 

rozhraní cca 0,2 – 3,5 sec, odpovídající přibliţně hloubkám od 300 do 5000 metrů. 

Výsledkem zpracování je 3D seismická kostka s dvěma na sebe kolmými směry, směrem 

inline a crossline. Cílem interpretace dat je najít potenciální loţiska uhlovodíků a připravit 
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tyto pasti k vyhledávacímu vrtání. Interpretací daných dat se vytvoří geologické profily, 

časové mapy, strukturní mapy a mapy mocností. V minulosti se výsledky interpretovaly na 

papír, nyní díky moderní technice se k interpretaci pouţívají počítačové programy.  

Po interpretaci dat, prozkoumání map a celkovému vyhodnocení se provádí vrtný 

průzkum, kterým se definitivně ověří existence loţiska ropy či zemního plynu. (ČNS 2012) 

 

Obr. 4 3D seismika – pravoúhlá síť a 3D kostka 

3.2 Technologie vrtání 

Poté co geologové rozhodli o tom, kde by se dané loţisko ropy a zemního plynu 

mohlo nacházet, po vytvoření dokumentace a metodiky jak vrt do tohoto loţiska vést, 

přichází na řadu samotné vrtání a konstrukce vrtu. Vlastní konstrukce je závislá na účelu 

vrtu, geologických podmínkách a druhu vrtné soupravy. Při konstrukci vrtu hovoříme o 3 

nejdůleţitějších faktorech. Těmi jsou průměr vrtu, zapaţení vrtu a těsnění vrtu.  

Co se týče průměru vrtu u průzkumných vrtů, je uţ dlouhou dobu tendence snaţit 

se o dosaţení co moţno nejmenšího průměru. Převáţná většina průzkumných vrtů jsou pak 

vystrojeny jako těţební vrty a při jejich konstrukci je na to pamatováno. Poţadavek malých 

průměrů vrtů je také u těţebního vrtání, jelikoţ přináší úspory v rychlosti vrtání, tak i na 

váze paţnicové kolony a to se projevuje na ceně vrtu.  

Při lokalizaci vrtu je potřeba brát v úvahu technické řešení dosaţení geologického 

cíle, dodrţení všech zákonů, vyhlášek a nařízení např. odstupových vzdáleností od trvalé 

zástavby, nebo vedení vysokého napětí. Je nutné brát na zřetel i logistiku těţeného média, 

tedy vzdálenost od distribuční sítě plynovodů a moţnosti výstavby vlastního plynovodu. 
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Zřízení dočasné pracovní plochy pro vrtnou soupravu je taktéţ velmi vysoce náročná 

investice.  

Vlastní vrtání a jeho kvalita má vliv nejen na bezpečné odvrtání vrtu a dosaţení 

geologického cíle, ale i na pokud moţno co nejmenší kvalitativní ovlivnění zájmových 

provrtávaných horizontů. Značné investice jsou směrovány do optimálního typu vrtné 

suspenze a rychlosti vrtání. Výplach musí splňovat mnoho funkcí: vytváří svojí hustotou 

protitlak proti horninovému tlaku, svými geologickými vlastnostmi přenáší hydraulickou 

energii na počvu vrtu, tu chladí a očisťuje, vynáší vrtné úlomky z počvy na povrch, působí 

inhibičně na horninu, vytváří permeabilní kůrku na stěně vrtu a také stabilizuje vrt. 

Společnost pouţívá vrtná dláta PDC, která jsou vyrobena ze slinutých karbidů a 

průmyslových diamantů a mohou vrtat i 500 metrů za den. Pořizovací cena dláta přesahuje 

částku 500 000 Kč. Průměry vrtných dlát odpovídají jednotlivým průměrům paţnicových 

kolon.    

Zapaţení vrtu je trojího druhu, pokud se nebere v úvahu způsob, jak byly do vrtu 

zapuštěny. Hovoříme tedy o zapaţení teleskopickém, úplném a smíšeném.  

U teleskopického zapaţení ústí na povrch jen jedna kolona, která se nazývá řídící. 

Ta má ze všech kolon největší průměr. Další kolony jsou zapuštěny jako ztracené.  

Při úplném paţení aţ na povrch, ústí vrtu, jsou všechny kolony zapuštěné do vrtu. 

Dochází tedy k překrytí všech kolon na povrchu. Tento způsob paţení je pouţíván 

společností, zabezpečuje totiţ největší bezpečnost vrtu. 

Smíšené zapaţení je kombinací dvou předcházejících. Jde tedy o kombinaci kolon 

ústících aţ na povrch a kolon, které jsou zapuštěny jako ztracené. Tento typ však nebývá 

příliš obvyklý, jelikoţ se vyuţívá pouze v případě váţnějších havárií.  

Dále se paţnicové kolony liší od sebe i sestavou jednotlivých paţnic. Například 

osazená vrtná kolona paţnic je sloţena z paţnic různého průměru. Spodní část mívá 

obvykle menší průměr, neţ část horní, a jejich spojení je provedeno přechodem. Dříve byl 

tento druh kolon velice rozšířený, ale v současnosti se jiţ tak často nevyuţívá. Naproti 

tomu se vyuţívá kolon kombinovaných, které jsou sloţeny z paţnic stejného typu i 

průměru, které se však liší sílou stěny, materiálem, perforací atd. Tím se do oblastí 
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s očekávaným vyšším tlakem dávají paţnice kvalitnějšího materiálu a silnější stěny 

paţnice neţ je tomu v místech s tlakem niţším.  

První kolona je kolona řídící. Je vrtána na sucho, nebo na vodě a to do hloubky 

překrytí povrchových vod z titulu ochrany ţivotního prostředí.   

Po řídící koloně navazuje kolona úvodní, která má za úkol uzavřít spodní vodu, 

tedy zvodnělé horizonty a zejména obzory s tzv. propustnými plyny. Název úvodní vznikl 

zkomolením názvu vodní kolona, odvozeného z anglického výrazu water string. Oproti 

minulosti, kdy se tato kolona těsnila zaraţením do plastické vrstvy, se v současnosti 

cementuje. Díky cementaci se kolona upevní v terénu, stává se samonosnou, a je tak 

schopna nést i preventry a uzávěry ústí vrtu. Délka této úvodní kolony bývá aţ do 700 

metrů.  

Následuje technická kolona, která zabezpečuje průběh vrtání nad produktivní 

horizont. O vyuţití technické kolony rozhodují technické podmínky z hlediska nosnosti 

soupravy, pevnosti materiálu paţnic a především geologické podmínky, kdy je nutné 

přepaţit nízkotlaké horizonty od vysokotlakých. Pokud jsou příznivé podmínky je moţno 

tuto technickou kolonu vůbec nepouţít, v nepříznivém případě je pak nutné ji vyuţít i 

vícekrát, dvakrát či třikrát.  

Poslední je těţební kolona. Ta slouţí především k potenciální těţbě. Minimální 

průměr kolony je odvozen od průměru hlubinného čerpadla a od toho se dále odvíjí volba 

průměrů předchozích kolon. Na předchozí část konstrukce těţební kolony se vyuţívá tzv. 

linerů. To je vlastně krátká kolona paţnic, kdy paţnice nejsou paţeny aţ nahoru, a její 

převáţná část se skládá s paţnic předem jiţ perforovaných, které se zapustí jako ztracené.  
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Obr. 5 Konstrukce těžního vrtu 

 

 

Obr. 6 Zapažení vrtu: a – teleskopické; b – úplné; c - smíšené 

U konstrukcí spodků těţební kolony vrt prochází produktivní vrstvou aţ do jejího 

podloţí, poté se zapaţí a zacementuje bez ohledu na to, zda jsou vrstvy produktivní, 

vodonosné, nebo jiné. Po celkovém zacementování se produktivní vrstva dodatečně otevře 
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perforátorem, který v dané hloubce prostřelí díry skrz paţnice i cement aţ do horniny. Poté 

dochází k volnému přítoku média do paţnic, které se poté těţí na povrch.  

U konstrukcí průzkumných vrtů dochází k různým variantám a tyto konstrukce jsou 

sloţitější. Řídící kolona bývá pouţita téměř vţdy, ale kolona úvodní bývá často vynechána. 

Na to dále navazuje kolona technická, kterých bývá zpravidla několik za sebou. Těţební 

kolona a liner zde samozřejmě chybějí. Vyuţití technických kolon je velice náročné. Proto 

výzkumníci hledali způsob jak sníţit počet a délky technických kolon. Pouţívají proto 

jílového výplachu, který na stěně vrtu vytváří jílové kůrky, coţ funguje jako provizorní 

zapaţení. Nutno podotknout, ţe k takovému řešení je moţné přistoupit pouze za 

předpokladu, ţe v místě průzkumu jsou příznivé geologické podmínky.  

Jelikoţ kaţdý vrt, ať uţ výzkumný či těţební, prochází propustnými a 

nesoudrţnými horninami, kde se nachází pod tlakem voda, ropa nebo zemní plyn, je nutné 

vrt ochránit proti případnému závalu či erupci. Ochranu vrtu představuje paţení, které 

někdy bývá doplněno ještě těsněním. Paţnice, které se vyuţívají, jsou ve většině případů 

z oceli, výjimečně se pak vyuţívá mosazných, měděných či paţnic z umělých hmot. 

Průměrné délky paţnic jsou od 6 do 8 metrů a podle jejich spojení rozeznáváme paţnice 

hrdlové, nátrubkové a spojníkové. V poslední době se začíná vyuţívat svarné spojování 

paţnic, coţ je levnější, ale na druhou stranu je obtíţná demontáţ v případě nutnosti paţnici 

vytáhnout z vrtu.  

Dříve se vrtalo většinou na sucho, kdy ve vrtu vůbec nebyla obsaţena voda. 

Později, v místech s hrozbou erupce, se vrt aţ po ústí naplnil výplachovou kapalinou, která 

však necirkulovala. A tak nakonec vynález cirkulovaného výplachu znamenal velký krok 

kupředu. Výplach má ve vrtu několik funkcí. Například odstraňování horninové drtě 

uvolněnou vrtným dlátem. Také napomáhá rozrušovat horninu pomocí prudkého trysku 

výplachu. Ochlazuje vrtné dláto a čistí ho od uplívající horniny. Také sniţuje tření vrtné 

kolony a dláta s horninou nebo sniţuje hydrostatickým vztlakem váhu vrtné a paţnicové 

kolony. (Praţský 1959) 

Na závěr musí být utěsněno mezikruţí mezi stěnou vrtu a kolonou paţnic. Tento 

proces se nazývá cementace, jelikoţ se ve většině případů k tomuto účelu uţívá cement. 

Cementace se povaţuje za nejzodpovědnější část hloubení vrtu. Jejími nejdůleţitějšími 
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úkoly je zábrana migrace kapalin a plynů mezi jednotlivými vrstvami hornin s různým 

tlakem, nebo mezi povrchem a některou z vrstev. Dále upevňuje kolony paţnic ve vrtu a 

zajišťuje ji tak vůči pohybu nebo izoluje porézní či málo zpevněné horniny vůči namáhání 

vznikající dalšími vrtnými operacemi. Při špatně provedené cementaci můţe dojít 

k migraci těţené kapaliny nebo plynu do výše uloţených vrstev s niţším tlakem. Tím 

dochází ke ztrátám a také při realizaci dalších vrtů se riskuje erupce, pokud by těţené 

médium dosáhlo zemského povrchu.  

Ve státech s rozvinutou těţbou ropy a zemního plynu jsou vyráběny speciální druhy 

vrtných cementů, tak aby jejich vlastnosti byly lépe uzpůsobeny izolaci mezikruţí na 

vrtech. U nás se takové cementy nevyrábějí a je tedy nutné pracovat s běţným stavebním 

cementem a přidávat různé přísady. (Zeman, Mazáč, Kalus, Sláma, Slavík 1986) 

3.3 Technologie těţby 

Dříve existovaly lokality, kde ropa přirozeně vyvěrala na zemský povrch. Nyní se 

ropa získává pomocí vrtů. Většinou je v nalezišti společně s ropou přítomen zemní plyn, 

který zajišťuje potřebný tlak v loţisku, a tak můţe ropa samovolně vytékat. To se nazývá 

primární způsob těţby. Obvykle lze takto získat kolem 20 % ropy obsaţené v nalezišti. Pro 

dosaţení optimální vytěţitelnosti a vyuţití loţiskové energie je třeba produkci samotokové 

těţby regulovat vytvářením protitlaku na ústí buď pouţitím trysky v produkčním kříţi, 

anebo škrcením na vstupu do technologické linky. Nevhodně zvolený těţební reţim můţe 

mít za následek zesílení přítoku plynu z vrstvy do sondy, zavodnění sondy, ucpání sondy 

pískem a v krajním případě můţe vést aţ k nekontrolovatelné erupci. (Muravjev 1952) 

S postupem času tlak klesá aţ k bodu, kdy musí nastoupit sekundární metody, jako 

je čerpání ropy pomocí čerpadel, udrţování podzemního tlaku vodní injektáţí, zpětným 

pumpováním zemního plynu, vzduchu, příp. CO
2
. Dohromady, primárními a sekundárními 

metodami se podaří vytěţit 25–35 % celkového mnoţství ropy.  

Klasický způsob mechanizované těţby je pomocí táhlicového hlubinného čerpadla 

zavěšeného několik set metrů pod ústím sondy. Suvný pohyb plunţru čerpadla je 

zajišťován kolonou čerpacích tyčí, tzv. táhlic, od klikového mechanizmu nad ústím sondy, 

tedy těţebního kozlíku.  
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Obr. 7 Kozlíkové hlubinné čerpadlo 

Dalším způsobem je těţba pomocí hlubinného vřetenového čerpadla zavěšeného 

rovněţ v sondě a poháněného čerpacími tyčemi, tentokrát však rotačním pohybem od 

převodového mechanismu na povrchu. Společnou nevýhodou táhlicového pohonu, 

zejména v ukloněných vrtech, je vzájemné obrušování čerpacích tyčí a stupačkové kolony, 

coţ vede často k nehermetičnosti čerpacích trubek nebo k rozpojení táhlic. 

Dalším způsobem těţby ropy je umělé prodlouţení samotokové těţby sniţováním 

hustoty těţeného média ve stupačkové koloně sondy jeho smícháním se vtlačeným plynem 

do vhodné hloubky, coţ se nazývá gaslift. V minulosti se pouţíval nezřídka stlačený 

vzduch, nyní se téměř výlučně pouţívá zemní plyn. Tento plyn je do mezikruţí sondy 

zatláčen výkonným kompresorem nebo z plynové sondy s potřebným tlakem na ústí. 

Společným problémem při všech způsobech těţby ropy, která obsahuje určité 

mnoţství těţkých uhlovodíků C20+, zejména parafinu je jeho usazování na stěnách 

těţebních trubek sond, potrubních přípojek i povrchového zařízení. Pokud nejsou včas 

přijata nápravná opatření, můţe dojít vytvořením parafinové zátky k umrtvení sondy, popř. 

k ucpání potrubí v technologii. Nápravná opatření spočívají v roztavení parafinu zvýšením 

teploty, rozpuštěním chemickými činidly nebo pouţitím mechanických škrabáků 

v těţebních trubkách. 

Vytěţené uhlovodíky je nutno pro další vyuţití upravit a dále zpracovat. Prvotní 

úprava ropy, která připravuje surovinu k transportu, se provádí v těţebním středisku. 

Spočívá především ve sníţení obsahu mechanických nečistot a oddělení plynné fáze, které 
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probíhá ve dvoufázovém separátoru. Odseparovaný doprovodný plyn je v plynové části 

střediska vysušen a po odorizaci expedován do sítě odběratele. Případné mechanické 

nečistoty se pravidelně odpouštějí odkalovacím potrubím a jsou odváţeny k ekologické 

likvidaci. Pokud je produkce sondy zavodněná, dochází k oddělení loţiskové vody 

účinkem povrchově aktivních látek a tepla ve speciálním separátoru, nazývaného treatr. 

Odvodněná ropa je ukládána do nádrţí a postupně odváţena k dalšímu zpracování do 

rafinerie. 

 

Obr. 8 Povrchová úprava ropy 

Terciární metody nastupují v okamţiku, kdyţ uţ ani sekundární metody nestačí na 

udrţení produkce a těţba je ještě stále ekonomická, coţ závisí na aktuální ceně ropy a výši 

těţebních nákladů. Jejich principem je sníţení viskozity zbývající ropy, většinou injektáţí 

horké vodní páry získávané často kogenerací, přičemţ se spalováním zemního plynu 

vyrábí elektřina a odpadní teplo je vyuţito k tvorbě vodní páry. Někdy se také ropa 

rozehřívá zapálením části ropného loţiska. Příleţitostně se také pouţívá injektáţ 

detergentů. Terciární metody dovolují vytěţit dalších 5–15 % ropy v nalezišti. V České 

republice se v současnosti tyto metody nevyuţívají.  

Zemní plyn těţený z plynových nebo naftových loţisek obsahuje řadu neţádoucích 

příměsí, které je třeba z něj odstranit. Prvotní úprava plynu probíhá na těţebních 

střediscích v blízkosti produkčních sond v několika stupních. Ve vstupní separaci dochází 

k odstranění volné kapaliny a mechanických nečistot, poté je produkce jednotlivých sond 

změřena a regulována dle pokynů loţiskového geologa. (Gasnárek 1961) 
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Dalším stupněm úpravy bývá odstranění par vody a vyšších uhlovodíků. Toho se 

dociluje nízkotepelnou separací při sniţování tlaku plynu, kontaktem plynu s tekutými 

absorbenty zpravidla v kolonách se speciálními vestavbami nebo stykem s pevnými 

absorbenty. Pokud plyn obsahuje kyselé plyny, probíhá jeho čištění zpravidla reakcí 

s organickými aminy.  

Před expedicí plynu do plynovodního řádu musí být upraven jeho tlak a teplota, 

plyn změřen plynoměrem ověřeným ČMI a odorizován dle poţadavku odběratele. Jestliţe 

tlak plynu po úpravě nedosahuje potřebného tlaku, musí být expedován pomocí 

kompresoru. 

Komplikaci při těţbě zemního plynu z vysokotlakých loţisek způsobuje tvorba 

hydrátů, které mohou způsobit ucpání jak sondy, tak potrubí v technologické lince. 

Z tohoto důvodu je třeba přidávat do proudu plynu vhodný inhibitor, zpravidla etanol, 

metanol nebo etylénglykol. (ČNS 2012) 
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4 PROJEKTOVANÉ NÁKLADY A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

VRTU 

Na základě provedené investice do 3D seismického měření ve výši 32 000 000 Kč 

bylo rozhodnuto o realizaci průzkumného vrtu a v případě jeho pozitivity o odvrtání 

dalších pěti vrtů. Můţeme tedy kalkulovat s jednou pětinou celkových nákladů, tedy 

s 6 400 000 Kč pro jeden vrt.  

Nejprve, kdyţ se společnost rozhodla zrealizovat vrt v dané lokalitě, bylo nutné 

vyřešit vlastnické poměry v případě pozemků. Bylo tedy nezbytné vykoupit dané 

pozemky, na kterých se vrt realizoval, nebo je pronajmout. Nájemné, při potřebě 

projektované plochy 8000 m
2
, bylo plánováno v rozmezí 20 aţ 70 Kč/m

2
 za jeden rok.  

Pronájem pozemků se sjednává i na dobu aţ 25 let. Při plánování koupě pozemku se 

počítalo s částkou do 250 Kč/m
2
. Na vyřešení vlastnických poměrů bylo vyčleněno 

10 000 000 Kč.  

Následovaly přípravné práce, spočívající ve skrývce ornice, zhutnění ploch, 

poloţení eko-fólie, panelů a zhotovení nepropustného sklepa. Realizací byla pověřena 

stavební firma a na její realizaci bylo vyčleněno 6 500 000 Kč na základě uzavření 

smlouvy o dílo.   

Dále bylo nutné na základě smlouvy o dílo počítat s realizací elektrické přípojky 

včetně trafo-stanice. Projektované náklady na pořízení a montáţ elektrické přípojky byly 

650 000 Kč. Dále bylo nezbytné dojednat pronájem pozemku, na kterém by měla být 

elektrická přípojka se stanicí umístěna. Na tuto část bylo vyčleněno 100 000 Kč.  

Byla zhotovena řídící kolona na základě smlouvy o dílo v ceně 225 000 Kč. 

POLOŢKA CENA 

Pozemky 10 000 000 Kč 

Přípravné práce 6 500 000 Kč 

Elektrická přípojka 750 000 Kč 

Řídící kolona 225 000 Kč 

CELKEM 17 475 000 Kč 

Tab. 1 Projektované náklady na přípravu vrtného střediska 
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Při projektování vrtných prací bylo nutné počítat s montáţí a demontáţí vrtné 

soupravy, dále denní sazbou za práci soupravy a také prostoji soupravy. Vše v rámci 

smlouvy o dílo, kdy montáţ byla projektována na 5 945 670 Kč, demontáţ 5 286 260 Kč, 

denní sazba za práce 416 630 Kč a prostoje, kdy se vrtná souprava nevyuţívala, byla 

vyprojektována na 291 641 Kč za den.  

Samotné vrtání do hloubky 2371 metrů bylo naplánováno na 29 dní. Jádrování 

s odběrem jádra do 9 metrů bylo vyčísleno na 147 010 Kč a servisní paţení jednotlivých 

kolon na 512 857 Kč. Taktéţ bylo nutné započítat vyuţití geoservisu, v jehoţ rámci byla 

montáţ a demontáţ za 76 520 Kč, plánovaný 22 denní servis při ceně 20 435 Kč/den, 

celkem tedy 449 570 Kč. V případě, kdy se geoservis nepouţíval kaţdý den, bylo nutné za 

jeden den prostojů zaplatit 10 218 Kč. Vše mělo být vyhotoveno a vykonáno externími 

společnostmi a pracovníky.  

POLOŢKA 

CENA ZA 

JEDNOTKU 

POČET 

JEDNOTEK CELKEM  

Montáţ soupravy 5 945 670 Kč 1 5 945 670 Kč 

Demontáţ soupravy 5 286 260 Kč 1 5 286 260 Kč 

Vlastní vrtání/den 416 630 Kč 29 12 082 270 Kč 

Prostoje soupravy/den 291 641 Kč 

 

0 Kč 

Jádrování 147 010 Kč 1 147 010 Kč 

Servis paţení 512 857 Kč 1 512 857 Kč 

Montáţ a demontáţ geoservis 76 520 Kč 1 76 520 Kč 

Práce geoservisu/den 20 435 Kč 22 449 570 Kč 

CELKEM     24 500 157 Kč 

Tab. 2 Projektované náklady na vykonání vrtu 

K tomu, aby bylo moţné uskutečnit vrtání, bylo nutné obstarat vrtné příslušenství. 

Vrtné dláta typu MWD 311 v hodnotě 2 123 000 Kč, MWD 216 v hodnotě 1 430 000 Kč, 

dále typu 445 v ceně 500 000 Kč, 311 v ceně 438 490 Kč a typu 216 v ceně 356 000 Kč.   

Dále bylo nutné zajistit karotáţní měření, cementaci jednotlivých kolon, stupačky, 

jednotlivé paţnice, jejich perforaci, reţijní náklady České naftařské společnosti a také 

produkční kříţ.  

Karotáţních měření bylo zapotřebí uskutečnit hned několik. Podle cenové nabídky 

byla cena pro úvodní kolonu, která vedla do hloubky 400 metrů, stanovena na 121 755 Kč, 

pro technickou kolonu, vedoucích dalších 958 metrů aţ do hloubky 1358 metrů, 555 278 
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Kč a pro těţební kolonu, dlouhou 1013 metrů do hloubky 2371 metrů, na částku 985 647 

Kč. Dále bylo nutné provést karotáţní měření po zapaţení vrtu, při intervalu měření 995 

metrů od hloubky 1341 do 2336 metrů, a také po zaměření perforátoru, kdy interval měření 

byl 100 metrů v hloubce 2236 aţ 2336 metrů, a to v cenách 352 033 Kč a 107 198 Kč.  

Bylo nutné obstarat paţnice a provést jejich zacementování. Náklady na obstarání 

paţnic pro úvodní a technickou kolonu byly vyprojektovány na 3 250 000 Kč a pro těţební 

kolonu na částku 3 331 000 Kč. Na zacementování jednotlivých kolon bylo pouţito 

rozličného materiálu a v ceně byla zahrnuta i doprava a s cementováním spojené sluţby. 

Náklady na cementaci úvodní kolony byly vyprojektovány na 506 640 Kč, technické 

kolony na částku 850 500 Kč a těţební kolony na částku 952 139 Kč. 

Dále byly zakoupeny stupačky v hodnotě 1 245 000 Kč a odhadovány reţijní 

náklady spojené s přepravou paţnic, vrtných dlát a výplachu v hodnotách 50 000 Kč, 

200 000 Kč, respektive 300 000 Kč. Dále bylo nutné počítat s náklady na likvidaci vrtných 

úlomků a odpadní loţiskové vody. Tyto náklady byly odhadem stanoveny na částku 

450 000 Kč.  

Na závěr vyhotovení vrtu bylo nutné opatřit vrt bezpečnostním produkčním kříţem, 

aby nedošlo k nekontrolovatelnému úniku ropy a zemního plynu, či dokonce k erupci. 

Produkční kříţ byl pořízen v hodnotě 1 135 700 Kč.  

Kromě reţijních nákladů a zakoupeného příslušenství bylo vše vykonáno externími 

společnostmi a spolupracovníky.  
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POLOŢKA CENA  POLOŢKA CENA 

Dláto MWD 311 2 123 000 Kč Cementace ÚK 506 640 Kč 

Dláto MWD 216 1 430 000 Kč Cementace TK 850 500 Kč 

Dláto 445 500 000 Kč Cementace TěK 952 139 Kč 

Dláto 311 438 490 Kč Paţnice ÚK + TK 3 250 000 Kč 

Dláto 216 356 000 Kč Paţnice TěK 3 331 000 Kč 

Stupačky 1 245 000 Kč Perforace 399 700 Kč 

Karotáţní měření ÚK 121 755 Kč Přeprava paţnic 50 000 Kč 

Karotáţní měření TK 555 278 Kč Přeprava MWD 200 000 Kč 

Karotáţní měření TěK 985 647 Kč Přeprava výplachu 300 000 Kč 

Karotáţní měření - po 

zapaţení 352 033 Kč 

Likvidace úlomků a 

vody 450 000 Kč 

Karotáţní měření - 

zaměření perforátoru 107 198 Kč Produkční kříţ 1 135 700 Kč 

    CELKEM 19 640 080 Kč 

Tab. 3 Projektované náklady na příslušenství vrtu 

Dále bylo nutné obstarat vrtné výplachové suspenze, materiály a očišťovací 

zařízení – technologická linka pro odstraňování vrtných úlomků z vrtné suspenze. 

K tomuto účelu byla přizvána zahraniční externí společnost. Tato společnost dodala jak 

chemikálie, potřebné k výrobě vrtných suspenzí, tak i své pracovníky, pojízdnou laboratoř 

a příslušenství, potřebné k manipulaci s chemikáliemi a správné konzistence výplachové 

suspenze.  

Výplachová suspenze, tvořená vícero chemikáliemi, se podle průběţných výsledků 

z laboratoře, během vrtání neustále upravovala. Tato výplachová suspenze musela být 

odlišná, podle toho v jakém intervalu se vrt právě nacházel, aby měla správnou hustotu, 

nutnou ke správné cirkulaci výplachu. Pouţití výplachové suspenze bylo rozděleno do tří 

intervalů podle kolon. Tyto intervaly byly totoţné jako u karotáţního měření a probíhaly 

tedy od 0 do 400 metrů, od 400 do 1358 metrů a od 1358 aţ do konečné hloubky vrtu 2371 

metrů.  

Jelikoţ v tomto bodě spolupracovala společnost se zahraniční externí společností, 

byla cenová nabídka vyhotovena v eurech. Pokud při nabízené ceně € 215 954,82 

vezmeme v potaz aktuální měnový kurz ze 4. dubna 2013, který byl 25,815 CZK za 1 €, a 

který nejeví v době posledních 3 let výraznějších výkyvů, dojdeme k výsledné částce 

5 574 874 Kč. 
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POLOŢKA (kg) 1. INT. 2. INT. 3. INT. CELKEM  

CENA / 

JEDNOTKA 

CENA 

CELKEM 

Polypac UL 975 1600 850 3425 € 3,9120 € 13 398,60 

Hibtrol ULV 700 1150 600 2450 € 3,4200 € 8 379,00 

Duovis 600 850 525 1975 € 9,1920 € 18 154,20 

K2CO3 8000 26000 38000 72000 € 1,0199 € 73 434,26 

Citric Acid 275 275 175 725 € 1,3480 € 977,30 

Glydril MC 

(litry) 0 13000 5000 18000 € 2,1205 € 38 169,00 

CaCO3 0 0 85475 85475 € 0,1115 € 9 530,46 

CELKEM - 

výplach           € 162 042,82 

POLOŢKA 

POČET 

DNÍ       

CENA / 

JEDNOTKA 

CENA 

CELKEM 

1. technik 23 

   

€ 650,00 € 14 950,00 

2. technik 23 

   

€ 650,00 € 14 950,00 

odvodňovací 

jednotka 23 

   

€ 200,00 € 4 600,00 

1. centrifuga 23 

   

€ 300,00 € 6 900,00 

2. centrifuga 23 

   

€ 300,00 € 6 900,00 

laboratoř 23 

   

€ 50,00 € 1 150,00 

bagr 23 

   

€ 194,00 € 4 462,00 

CELKEM - 

sluţby           € 53 912,00 

CELKEM           € 215 954,82 

    1 € = 25,8150 CZK (4.4.2013) 5 574 874 Kč 

Tab. 4 Projektované náklady vrtných suspenzí a s tím spojené služby 

Po vyřešení pozemkových poměrů, přípravných pracích, pořízení potřebného 

vrtného materiálu, odvrtání projektované hloubky, zapaţení a zacementování vrtu, 

karotáţního měření, pouţití vrtných suspenzí, následné perforaci a poté co se vrt opatřil 

produkčním kříţem, bylo ještě zapotřebí zbudovat na povrchu těţební středisko.  

Toto středisko bylo nutné opatřit těţební povrchovou technologií, do které patří, 

rameno sondy, drip, kotle na ohřev těţeného média, separátory, nádrţový systém,  

nízko-tepelná separace, odorizace, měřící trat´ a řídící centrum. Středisko bylo nutné 

oplotit, pořídit osvětlení a zabezpečit jej kamerami a počítači pro dálkový přenos dat, 

vedoucím do hlavního těţebního střediska společnosti. Tím se společnost snaţí omezit 
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náklady na lidský kapitál, který je nezbytný k obsluze takovýchto těţebních středisek. Na 

to byla projektována částka 19 550 000 Kč.  

Dále bylo zapotřebí zbudovat VTL plynovod DN 150 PN 40, kdy DN 150 značí 

průměr plynovodu v milimetrech a PN 40 znamená maximální provozní tlak 40 kPa, 

k jehoţ realizaci byla vyčleněna částka 5 700 000 Kč.  

V neposlední řadě bylo zapotřebí pronajmout pozemky nutné k vedení plynovodu 

do uţivatelské sítě. K tomuto účelu byla vyčleněna částka 200 000 Kč.  

POLOŢKA CENA 

Povrchová technologie 19 550 000 Kč 

VTL plynovod 5 700 000 Kč 

Pronájem pozemků 200 000 Kč 

CELKEM 25 450 000 Kč 

Tab. 5 Projektované náklady na povrchovou technologii 

Pokud tedy sečteme projektované náklady na 3D seismické měření, přípravu 

vrtného střediska, provedení vrtu a jeho příslušenství, pořízení vrtných suspenzí a sluţeb 

s tím spojených a náklady na zřízení povrchové technologie dojdeme na částku 99 040 111 

Kč, kterou se společnost rozhodla zainvestovat do realizace vrtu, po jehoţ odvrtání, jak 

předpokládá, bude schopna z tohoto vrtu těţit ropu nebo zemní plyn.  

PROJEKTOVNÉ NÁKLADY CENA 

3D Seismické měření 6 400 000 Kč 

Příprava vrtného střediska 17 475 000 Kč 

Vykonání vrtu 24 500 157 Kč 

Příslušenství vrtu 19 640 080 Kč 

Vrtné suspenze a sluţby 5 574 874 Kč 

Povrchová technologie 25 450 000 Kč 

CELKEM 99 040 111 Kč 

Tab. 6 Celkové projektované náklady 

Náklady spojené s reţií společnosti, kam patří mzdy stálých pracovníků, pronájem 

kanceláří, energie, mobilní telefony, atd., pro tuto kalkulaci nejsou uvaţovány.   

Společnost na základě 3D seismického měření předpokládala odvrtání dvou nově 

objevených loţisek. V niţším obzoru byl na základě výpočtu zásob objemovou metodou 

stanoven odhad, ţe tímto vrtem by bylo moţno odtěţit okolo 5 500 tun ropy. Ve vyšším 
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obzoru bylo předpokládáno, ţe tímto vrtem by bylo moţno odtěţit větší mnoţství ropy, a 

to řádově aţ 14 000 tun. Při ceně 14 100 Kč za tunu ropy odhadovala společnost svůj 

příjem z niţšího horizontu ve výši 77 550 000 Kč, z vyššího pak 197 400 000 Kč. 

Dohromady tedy 274 950 000 Kč. Při odečtení plánovaných nákladů by se tedy 

hospodářský výsledek společnosti z jednoho vrtu rovnal zisku 175 909 889 Kč. Z těchto 

předpokládaných údajů by pak návratnost investice byla ve výši 177,61 %.  
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5 SKUTEČNÉ NÁKLADY A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VRTU 

Při porovnání odhadovaných a skutečných nákladů projektu vrtání ropy či zemního 

plynu začneme u vyřešení pozemkových poměrů v místě vytvoření těţebního střediska. 

Odhadovaná cena pro pronájem pozemků, s kterou projekt v tomto bodě počítal, byla 

stanovena na 10 000 000 Kč. Byla sjednána nájemní smlouva na dobu určitou s platností 

25 let s cenou 35 Kč/m
2
 a celkovou cena 7 000 000 Kč. Oproti projektu tedy vznikla 

úspora ve výši 3 000 000 Kč.  

Smlouvy o dílo sjednané na přípravné práce, řídící kolonu a vystrojení vrtu byly 

dodrţeny a jejich výše tak zůstali nezměněny. Ke změně došlo v pronájmu pozemku, na 

kterém mělo dojít k realizaci elektrické přípojky s trafo-stanicí. Oproti plánovaným 

100 000 Kč byl pronájem pozemku stanoven za cenu 80 000 Kč, čímţ došlo k úspoře 

oproti projektu ve výši 20 000 Kč. 

Během samotného vrtání se společnost rozhodla odebrat ještě jedno vrtné jádro. 

Došlo k prohloubení vrtu o 100 metrů do konečné hloubky 2471 metrů. To znamenalo 

prodlouţení dobu práce na vrtu o 2,6 dne. Z toho důsledku se kalkulace vrtu prodraţila o 

další potřebný materiál, ve formě paţnic, servisu paţení, cementace a dalšího karotáţního 

měření. Nebylo nutné doplnit chemikálie a vrtné suspenze, jelikoţ dalších 100 metrů bylo 

odvrtáno na stávající suspenzi.  

Paţnice, potřebné k prodlouţení vrtu o 100 metrů, byly pořízeny za částku  

328 825 Kč a servis k tomuto paţení vytvořil další mimořádný náklad ve výši 21 630 Kč. 

Dále proběhlo karotáţní měření a cementace 100 metrů těţební kolony, za částku 97 300 a 

94 000 Kč.  

Z důvodu prodlouţení doby práce na vrtu o 2,6 dne bylo nutné zaplatit mimořádnou 

práci, za sluţby vlastního vrtání, geoservisu a servisu vrtných suspenzí. U vrtání dělala tato 

částka 1 083 238 Kč, u sluţeb geoservisu 53 131 Kč a u servisu vrtných suspenzí 5 460 €, 

při kurzu 1 € = 25,8150 CZK, tedy 140 950 Kč.   

Během vrtání dále došlo v oblasti vrtu k lokálním záplavám. Práce tak musely být 

na 5 dní pozastaveny. To zapříčinilo prostoje pro vrtnou soupravu, geoservis i vrtné 

suspenze, které musely být uhrazeny. Pětidenní prostoje u vrtné soupravy, při jednodenním 

prostoji ve výši 291 641 Kč, tak způsobily mimořádný náklad ve výši 1 458 205 Kč, u 
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geoservisu, při jednodenní výši 10 218 Kč, činil náklad 51 090 Kč a u vrtných suspenzí 

činily prostoje 271 057 Kč. 

Vzhledem k tomu, ţe i kdyţ byl vrt prohlouben o 100 metrů a nebyla jednoznačně 

prokázána pozitivita, tj. nález nového loţiska, bylo učiněno rozhodnutí perforovat původně 

plánovaný horizont, který byl vyčleněn na základě 3D seismického měření. Po perforaci 

zamýšleného obzoru byla vytvořena deprese na loţisko pomocí sníţení pracovní kapaliny 

ve vrtu. Byl dosaţen přítok loţiskové vody a vzhledem k tomu ţe z tohoto horizontu 

nebylo moţno dosáhnout průmyslové těţby, bylo rozhodnuto o ukončení prací, 

odstěhování vrtné soupravy a montáţe lehčí soupravy, která provedla cementaci izolačního 

mostku a následně provedla perforaci vyššího předpokládaného produktivního horizontu.  

Tuto opravu provedla externí společnost na základě smlouvy o dílo za částku 

3 621 652 Kč. Následně byla perforace provedena za částku ve výši 399 700 Kč.  

POLOŢKA 

PROJEKTOVANÁ 

VÝŠE NÁKLADŮ 

SKUTEČNÁ 

VÝŠE NÁKLADŮ 

PŘÍRŮSTEK 

NÁKLADŮ 

Pozemky 10 000 000 Kč 7 000 000 Kč -3 000 000 Kč 

Elektrická přípojka 100 000 Kč 80 000 Kč -20 000 Kč 

Paţnice 0 Kč 328 825 Kč 328 825 Kč 

Servis paţení 0 Kč 21 630 Kč 21 630 Kč 

Karotáţní měření 0 Kč 97 300 Kč 97 300 Kč 

Cementace 0 Kč 94 000 Kč 94 000 Kč 

Vlastní vrtání 0 Kč 1 083 238 Kč 1 083 238 Kč 

Práce geoservisu 0 Kč 53 131 Kč 53 131 Kč 

Servis vrtných suspenzí 0 Kč 140 950 Kč 140 950 Kč 

Prostoje soupravy 0 Kč 1 458 205 Kč 1 458 205 Kč 

Prostoje geoservisu 0 Kč 51 090 Kč 51 090 Kč 

Prostoje vrtných suspenzí 0 Kč 271 057 Kč 271 057 Kč 

Oprava sondy 0 Kč 3 621 652 Kč 3 621 652 Kč 

Perforace 0 Kč 399 700 Kč 399 700 Kč 

CELKEM 10 100 000 Kč 14 700 778 Kč 4 600 778 Kč 

Tab. 7 Změny projektovaných nákladů a mimořádné náklady 

Po perforaci byl dosaţen přítok ropy. Za tři roky těţby bylo z projektovaného vrtu 

vytěţeno 10 329 tun ropy. Při průměrné ceně 14 100 Kč za tunu dosáhla společnost příjmu 

145 638 900 Kč. Pokud od této částky odečteme částku celkových projektovaných a 

mimořádných nákladů, kdy jejich výše dosáhla 99 040 111 Kč, respektive 4 600 778 Kč, 
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zjistíme, ţe společnost z realizace jednoho vrtu, při jednom pozitivním obzoru, dosáhla 

zisku ve výši 41 998 011 Kč.  

Po vytěţení 10 329 tun ropy, podíl loţiskové vody v těţené kapalině postupně 

vzrostl aţ na 70 %. Vedení společnosti se tedy rozhodlo pro blokaci stávající perforace 

pomocí blokačních polymerů a perforaci vyšší části produktivního horizontu.  

Oprava spočívala v zapuštění vinutých stupaček a umrtvení vrtu, odřezání stupaček, 

vlastní blokaci původní perforace a provedení perforace paţnicové kolony. Práce byly 

prováděny ve spolupráci se zahraniční společností a cena za provedené práce byla 

dohodnuta na € 274 502, tedy 7 086 270 Kč.  

Po této opravě je z vrtu těţena bezvodá ropa a společnost plánuje vytěţit z tohoto 

vyššího horizontu přibliţně dalších 3 500 tun ropy. Můţe tak kalkulovat s dalšími 

plánovanými příjmy ve výši 49 350 000 Kč.  

S touto kalkulací a po odečtení nákladů spojených s přechodem na vyšší horizont 

vykáţe společnost zisk z jednoho vrtu ve výši 84 261 741 Kč, coţ je o skoro 92 000 000 

Kč méně neţ před touto investicí předpokládala a tím pádem se také původně plánovaná 

návratnost investice ve výši 177,61 % sníţila na úroveň 76,09 %.  
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6 PŘÍČINY ROZDÍLNÉ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI  

Příčiny zvýšených nákladů na provedení vrtu a sníţení návratnosti investování 

vynaloţených finančních prostředků spatřuji v rozhodnutí provést prohloubení vrtu o 100 

m a to z geologických důvodů. Bylo tak reagováno na vlastní průběh vrtání průzkumného 

vrtu. Tím došlo k prodraţení prací, sluţeb a zvýšené potřebě materiálů, ale vzhledem 

k porovnání celkových nákladů na realizaci vrtu a moţnosti získat další geologické 

informace, jsou vícenáklady oprávněné. Aby bylo moţno získat tyto geologické informace 

z prohloubeného průzkumného vrtu, bylo by nutné vrtat další vrt s prakticky stejnými 

investičními náklady a při značném geologickém riziku negativního vrtu. Tedy vrtu, 

z něhoţ není umoţněna průmyslová těţba a tudíţ ani návratnost finančních prostředků.  

Po provedení perforace niţšího obzoru bylo ověřeno, ţe není reálné dosaţení 

průmyslové těţby, jak bylo původně plánováno. Bylo tedy rozhodnuto ukončit práce, 

provést demontáţ vrtné soupravy a instalovat levnější a lehčí vrtnou soupravu, která pak 

umoţnila otevření vyššího produktivního obzoru. Pokud by nebylo moţno provádět 

průmyslovou těţbu, celý vrt a veškeré investice by byly ztrátové.  

Náklady související s přerušením prací spojených s lokálními záplavami nešlo 

predikovat a nemohly být předem kalkulovány. Organizačními opatřeními nedošlo ke 

vzniku škod, ale bylo nutné uhradit náklady spojené s prostoji jak vrtné soupravy, tak 

technologických zařízení a provádějících servisů.  

Také opravy sond společnost dlouhodobě neplánuje a rozhoduje se podle okamţité 

potřeby a stavu sondy. Společnost tyto investiční náklady na opravy sond v určitém slova 

smyslu chápe jako více náklady. Jsou vrty, které opravu nevyţadují po celý čas těţby a 

jsou vrty, které vyţadují několika násobnou opravu. Rozhodnutí o provedení opravy se 

provádí na základě těţebního potenciálu sondy, tedy kolik je sonda ještě schopna vytěţit, 

celkového hospodárného dotěţení loţiska, nutnosti realizace dalšího nového vrtu 

k dotěţení loţiska, předpokládaného cenového vývoje komodity a vlastních nákladů na 

realizaci opravy.  
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7 NÁVRHY NA OPATŘENÍ 

Jak z mé práce vyplývá, plánované investice byly hospodárně vyuţity pro realizaci 

průzkumného vrtu. Sice došlo k navýšení investic oproti původně plánovaným nákladům a 

ke sníţení návratnosti vynaloţených investice, přesto dosaţené ekonomické výsledky jsou 

velmi dobré a je velký předpoklad, ţe po dotěţení tohoto vrtu ekonomické výsledky budou 

ještě příznivější. Společnost tedy momentálně dosáhla zisku 41 998 011 Kč 

s předpokladem navýšení zisku, při pokračování těţby z tohoto vrtu v daném loţisku. 

Přesto bych si dovolil navrhnout drobné opatření, které by vedlo k větší efektivnosti další 

investice.  

Vícenáklady spojené s prostoji z důsledku lokálních záplav, sice nešlo predikovat, 

protoţe se tyto záplavy vyskytují ojediněle, nicméně doporučuji provádět vrtné práce 

mimo období jarního tání, kdy nehrozí povodně a nedojde tak k pozastavení prací a vzniku 

mimořádných nákladů.  

Dále by se společnost měla snaţit lokalizovat své průzkumné vrty tak, aby pokud 

moţno provrtaly několik zájmových obzorů. Tím by se sníţilo geologické riziko, kdy cíl 

vrtání je sice zastiţen, ale neprokáţe se průmyslová těţba uhlovodíků. Při vedení vrtu, kdy 

vrt prochází několika obzory s potenciálem těţby, můţe sice dojít k tomu, ţe ne kaţdý 

obzor bude pozitivní, ale zbylé pozitivní obzory by ztrátu vyrovnaly, čímţ by se vrt stal 

ziskovým, v horším případě jen minimálně ztrátovým.  

Zvýšení efektivnost investice dále vidím ve zkrácení provedení vlastních prací, tedy 

odvrtání vrtu jako takového, a tím i sníţení nákladů na doprovodné servisní práce.  
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