
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA  

Hornicko-geologická fakulta 

Institut kombinovaného studia Most 

 

 

 

 

METODA TĚŽBY 

POMOCÍ HYDRAULICKÉHO ŠTĚPENÍ

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

Autor: Michal Kubinec 

Vedoucí práce: Ing. Martin Hummel, PhD 

 

 

Ostrava 2013 

  



Michal Kubinec: Metoda těžby pomocí hydraulického štěpení 

 

  



Michal Kubinec: Metoda těžby pomocí hydraulického štěpení 

 

  

PROHLÁŠENÍ 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval(a) samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. Přílohy 1 až 5 jsem samostatně doplnil. 

- Byl(a) jsem byl seznámen(a) s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla 

školního a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 

35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v 

Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 

byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

  

V Chomutově dne 26. dubna 2012 Michal Kubinec 



Michal Kubinec: Metoda těžby pomocí hydraulického štěpení 

 

  

ANOTACE 

 Tento text se zabývá metodou těžby hydraulickým štěpením, popisem ložisek 

nekonvenčních uhlovodíků ve světě, zhodnocením environmentálních rizik na základě 

zkušeností ze zemí, co provádějí výzkum nebo přímo komerční těžbu, a doporučeními pro 

možnou využitelnost metody při těžebních pracích na území České republiky. 

  

Klíčová slova: hydrofrac, hydraulic fracturing, hydraulické štěpení, rizika, 

břidlicový plyn, slojový plyn 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 The thesis is focusing on the hydraulic fracturing mining method, giveves brief 

description of the non conventional bitumen plays around the world, and is evaluating the 

enviromental risks on the basis of experience from the countries, where research and/or 

commercial application of the hydraulic fracturing is in progress. The thesis concludes 

recommendation for possible use of the method for shale gas and coalbed methane 

extraction in the Czech republic. 

  

Keywords: hydrofrac, hydraulic fracturing, risks, shale gas, coalbed methane 
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SEZNAM ZKRATEK 

Tcf   - Tera cubic feet (bilion krychlových stop) – objemová jednotka 

bbl   - Barrel – objemová jednotka 

ČGS   - Česká geologická služba 

BGS   - British Geological Survey – Britská geologická služba 

USGS - United States Geological Survey – Geologiská služba Spojených 

států 

bpm   - barrels per minute – jednotka objemového průtoku 

gpm   - gallons per minute – jednotka objemového průtoku 

hhp   - hydraulic horsepower – jednotka výkonu 

API   - American Petroleum Institute 

EIA   - Energy Information Administration 

EPA   - Enviromental Protection Agency 

ISO   - International Organisation for Standardization 

DECC   - Department of Energy and Climate Change – ministerstvo pro 

energie a změny klimatu Velké Británie 
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ÚVOD 

Metoda hydraulického štěpení (hydraulic fracturing, hydrofracking, hydrofrac) je 

v současné době široce s úspěchem využívána hlavně při těžbě z vrtů s nízkým výnosem 

při těžbě ropy a zemního plynu, k těžbě plynů z břidlic v různých lokalitách na světě, a při 

těžbě slojového metanu z uhelných ložisek (coalbed methane, CBM).  

Nezpochybnitelným leaderem ve vývoji a praktickém využití jsou USA, kde byla 

tato metoda poprvé vyzkoušena a nasazena do komerční těžby za účelem zvýšení výnosu z 

vrtu.  

V současnosti došlo v důsledku intenzivního využívání této metody při těžbě 

plynu z břidlic (shale gas) k  situaci, kdy se USA z čistého dovozce zemního plynu staly 

soběstačné, a dokonce se uvažuje i o vývozu plynu do zahraničí. Zároveň došlo k poklesu 

cen plynu na tamním trhu na cca polovinu oproti cenám obvyklým na trhu Evropském, což 

má zajímavý ekonomický efekt. 

Motivací pro vytvoření této práce byl zejména fakt, že by se v České republice 

měly nacházet břidlice vhodné k těžbě. V česky psané literatuře toho o hydraulickém 

štěpení není kromě dvou bakalářských prací a eko-aktivistických webů (požadujících 

pokud možno úplné postavení technologie ad hoc mimo zákon) dostatek informací, takže 

se o této metodě v médiích a mezi veřejností šíří neověřené, neověřitelné a nepravdivé 

informace zejména ohledně možných dopadů na životní prostředí. 
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1 CHARAKTERISTIKA TĚŽBY POMOCÍ 

HYDRAULICKÉHO ŠTĚPENÍ 

Princip metody spočívá v následujícím postupu: 

Do kompletně vystrojeného vrtu je pod zvýšeným tlakem napumpována směs 

(základem je obyčejná voda) obohacená o malé množství látky sloužící ke stabilizaci 

vzniklých prasklin – tzv. propantu (což je ve valné většině případů písek). Tlak způsobí 

rozrušení mateční horniny, v důsledku čehož se vytvoří síť mikrotrhlin, což usnadní 

komunikaci kýžené suroviny s těžebním vrtem. 

Výsledkem použití štěpení je zpravidla zvýšení výnosu, nebo zpřístupnění 

surovin, které klasickou metodou nejsou těžitelné. 

1.1 Historie 

První pokusy o hydraulické štěpení je možno vysledovat do let 1860, kdy se 

místní těžaři pokoušeli o stimulaci mělkých studní v tvrdých horninách v oblastech 

Pensylvánie, New Yorku, Kentucky a Západní Virginie. V té době byl jako hlavní přídatná 

složka využíván hlavně ztužený nitroglycerín. Ačkoliv se jednalo o extrémně nebezpečnou 

a často nelegálně využívanou technologii, ukázalo se, že nitroglycerin je velice úspěšný 

v „rozstřelování“ ropných vrtů. Účelem tohoto postupu bylo rozbít roponosnou horninu, 

čímž se dosahovalo jak zvýšení počátečního průtoku i celkové výtěžnosti vrtu. Podobná 

technika začala být brzy využívána se stejnou efektivitou i u vodních vrtů a při těžbě 

zemního plynu [1]. 

Ve třicátých letech dvacátého století se začalo experimentovat s využíváním 

nevýbušné kapaliny – kyseliny. Díky naleptání horniny kyselinou se tvořily praskliny, u 

kterých po snížení tlaku nedošlo k úplnému uzavření, v důsledku čehož zůstával kanál 

k vrtu přístupný, a tím následně došlo k dalšímu zvýšení produktivity vrtu. Stejný efekt byl 

pozorován i u vtlačování vody a cementačních pracích na vrtu [1]. 

První důkladnou studii působícího fyzikálního efektu však provedl až Floyd Farris 

ze společnosti Stanolind Oil and Gas Corporatation (AMOCO) [1]. 
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První experimentální využití hydraulického štěpení ke stimulaci produkce ve vrtu 

bylo provedeno na Hugotonském plynovém poli v Grant County v Kansasu v roce 1947 

společností Stanolind Oil. Do vrtu v hloubce 2400 stop ve vápencové vrstvě bylo 

k stimulaci těžby plynu vtlačeno celkem tisíc galonů benzínu zahuštěného Napalmem 

následováno gelovým stabilizátorem. Výtěžnost vrtu se bohužel nijak výrazně nezvýšila, 

ale byl to začátek [1]. 

V roce 1948 bylo hydraulické štěpení představeno průmyslové veřejnosti 

v dokumentu J. B. Clarka ze Stanolind Oil. V roce 1949 byl následně vydán patent, který 

byl exklusivně licencován firmě Halliburton Oil Well Cementing Company (Howco) [1]. 

Howco provedlo první dvě komerční aplikace metody 17. března 1949 na vrty 

v Sephens County v Oklahomě a v Archer County v Texasu za použití směsi surové ropy a 

benzínu a 100 až 150 lbm písku [1]. 

Během prvního roku bylo takto ošetřeno 335 vrtů, přičemž došlo k průměrnému 

zvýšení produkce o 75% [1]. 

1.2 Technika těžby 

Hydraulické štěpení bylo původně využíváno ke stimulaci produkce již 

existujících vrtů, ale díky pokrokům v technologii během posledních let zpřístupnilo 

k těžbě i uhlovodíky z nekonvenčních zdrojů (shale gas, shale oil, coalbed methane).  

Pomocí vtlačování směsi vody, písku a malého množství chemikálií za vysokého 

tlaku dochází k rozpukání horniny. Od vrtu se začne šířit síť malých trhlin, které plynu 

umožní snáze se dostat z břidlic do vrtu. 

Vrt je postupně zapažen různými průměry. Následující popis vychází z typického 

vystrojení vrtu v oblasti Marcellus Shale, USA a je typickým příkladem vystrojování 

složitějšího vrtu. Od povrchu se obvykle začíná průměrem 24“ (609,6 mm) do hloubky 30-

60 stop (10-20 m) – úvodní pažení. Následují technická pažení o průměru 20“ (508 mm) 

do hloubky 200-500 stop (67-167 m) a 13 a 3/8“ (330 mm) do hloubky až 1000 stop (330 

m), která jsou cementována až k povrchu. Pokračuje se průměrem 9 a 5/8“ (244,5 mm) 

v případě, že je nutné utěsnit ložiska solanky, ropy nebo plynu. Až k tomuto bodu jsou 
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vystrojeny stejně vrty vertikální i horizontální. Končí se zpravidla pažením o průměru 5 a 

½“ (139,7 mm), které vede až k ložisku.  

Následně je do ložiska napumpována směs vody, písku a chemikálií pod tlakem, 

který způsobí rozrušení horniny. Trhlinky jsou následně udržovány propantem (většinou 

písek nebo keramické kuličky) otevřené i po snížení tlaku ve vrtu.  

Chemikálie, které směs obsahuje, tvoří méně než 1% roztoku, jsou tedy silně 

naředěny. Typické složení směsi při štěpení – oblast Marcellus Shale, USA viz příloha 5. 

1.2.1 Vybavení pro těžbu 

Štěpná souprava (označuje se frac fleet nebo také frac spread) sestává 

z následujících částí: 

1.) Míchačka  

– Mísí kapalinu, chemikálie a propant 

– Připravuje směs ke vstupu do vysokotlakých štěpných čerpadel zvýšením 

tlaku 

2.) Doplňovač chemikálií 

– Dodává přesně odvážené množství chemických aditiv do míchačky 

3.) Štěpná čerpadla 

– Čerpají kapalinu / slurry do vrtu při kontrolovaném průtoku a tlaku, které 

jsou stanoveny tak, aby ve vrstvě došlo k žádoucímu rozdělení nebo 

rozlámání 

4.) Kamion na dodávku písku 

– Dováží do míchačky propant (většinou písek) 

1.2.2 Rychlost vstřikování a povrchová úprava tlaku 

Pro dimenzování vrtů je výkon čerpadel používaných při štěpení uváděn v 

jednotkách HHP, což je tzv. hydraulická koňská síla (hydraulic horse power). 

·

40,8
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Kde HHP je výkon, Q je průtok v bpm (barrels per minute) a p je tlak v psi. 

Alternativně se uvádí výpočet: 

·

1714
 

Kde se průtok uvádí v gpm (gallons per minute), jednotka tlaku zůstává psi. 

1.2.3 Vrt 

V současné době se používá horizontální vrtání, protože se ukazuje, že tento 

způsob je ve většinou ploše, nebo mírně ukloněných břidlic nejefektivnější. Kromě 

samotné perforované štěpící kolony na konci se vystrojení vrtu takřka neliší od běžných 

vrtů prováděných pro těžbu ropy nebo plynu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinou věcí, kterou se vrt pro hydraulické štěpení liší, je způsob pažení a 

cementování vrtu. Klasický vrt pro těžbu plynu většinou nebývá zapažen od povrchu až 

k ložisku, ale vrt pro štěpení by takto měl být pažen a cementován až k těžební koloně (viz. 

Obr.  1). Důvodem je jednak to, že se tímto omezí působení štěpného tlaku na stěny vrtu, a 

Obr.  1 - Kontrukce hlubokých vrtů (zdroj - Benada, 2012) 
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tím nežádoucímu vzniku trhlin mimo zájmovou oblast, a jednak je to minimalizace 

možnosti průniků samotné štěpící kapaliny, nebo případně metanu, do zvodnělých 

horizontů pod povrchem (viz 4.1.4) 

1.2.4 Konvenční a nekonvenční ložiska 

Obr.  2 - Schematický diagram znázorňující konvenční a nekonvenční ložiska ropy a plynu 
(Dvořáková et al, 2012, [8]) 

 

V konvenčních ložiscích se plyn nachází v organicky bohatých jílovcích. Těžba se 

následně provádí v komunikujících pórových prostorech v pískovcových nebo 

karbonátových vrstev (vápence, dolomity), které plynu umožňují migrovat k vrtu. V Česku 

jsou většinou tato ložiska: 

a) Geneticky spojena s ropnými nalezišti – vídeňská pánev, karpatské 

předhlubeň, jihovýchodní svahy Českého masivu (těží zde MND, a.s., 

UNIGEO, a.s.) 

b) Spojena s ložisky uhlí – některé části hornoslezské pánve (zde těží 

Green Gas DPB, a.s.) 

K nekonvenčním ložiskům se řadí: 
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- Ložiska v nízkopropustných píscích (Tight Gas, Tight Sandstones) 

- Ložiska v jílovcích (břidlicích – Shale Gas) 

- Ložiska hydrátu metanu v sedimentech mořského dna nebo v polárním 

permafrostu (Gas Hydrate) 

- Ložiska slojového metanu (Coalbed Methane) 

Obecně neexistuje žádné typické nekonvenční ložisko (viz. Obr.  2) - mohou být 

mělká i hluboká, homogenní i tektonicky narušená, s jednou vrstvou i více kolektory, 

vysokotlaká i nízkotlaká, vysokoteplotní i nízkoteplotní. 

Díky této variabilitě obsahují nekonvenční ložiska mnohem větší zásoby plynu, 

než ložiska konvenční (viz přílohy 1 a 2 – rozložení předpokládaných zásob břidličného 

plynu ve světě), a možné fáze vyhledávání, průzkumu, přípravy, otvírky i těžby tak závisejí 

na fyzikálních parametrech konkrétního ložiska a ekonomických aspektech případných 

prací. 

Protože se v těchto ložiscích plyn těží z vrstev s nízkou permeabilitou, jako jsou 

nízkopropustné písky (tight sands), karbonáty, uhlí a jílovce (břidlice), je právě pro tato 

ložiska používána technologie hydraulického štěpení.[8] 

Kromě již dlouho známého slojového metanu a modního břidlicového plynu se 

momentálně nově uvažuje i o extrakci klatrátů metanu z mořského dna nebo permafrostu. 

1.2.5 Používané chemikálie 

Největší poměrná část štěpící směsi tvoří obyčejná voda, která je nosné médium 

štěpného tlaku. Tlakem otevírá v hornině komunikující soustavu trhlin a pórů. Na jeden vrt 

připadá průměrně 200 000 l vody, při současném štěpení svazku horizontálních vrtů to 

může být i 50 000 000 l vody [8]. 

Druhou nejhojnější složkou je propant, což bývá písek, nebo keramické kuličky 

specifických vlastností. Propant udržuje síť trhlin otevřenou i po snížení tlaku ve vrtu. API 

(American Petroleum Institute) vydal několik směrnic, které se týkají vlastností a 

testovacích postupů pro určení vhodných propantů, jsou to API RP-56, API RP-60, a API 

RP-61. Adekvátně k tomu vytvořila v roce 2001 ISO s API normu ISO 13503. 



Michal Kubinec: Metoda těžby pomocí hydraulického štěpení 

 

2013  8 

Další látky, které jsou ve směsi obsaženy, sice tvoří pod 1% jejího objemu, ale 

protože se v některých produktech nacházejí i látky žíravé nebo jedovaté, je právě na tyto 

příměsi zaměřena zvýšená pozornost. 

V USA si nechala sněmovna reprezentantů vypracovat podrobnou studii látek 

používaných při štěpení, která jako přílohu A obsahuje seznam všech látek, které se ve 

směsích pro štěpení nacházely v letech 2005-2009 [8]. Většina látek z tohoto seznamu je 

dostupná na stránkách MSDS (Material Safety Datasheet, viz např. www.fracfocus.com), 

přičemž seznam se nachází v take třeba v materiálu České geologické služby [8]. 

Typy látek, které se ve směsi mohou v závislosti na místních podmínkách být 

použity jsou: 

- HCl – pomáhá rozpouštět minerály a inicializuje trhliny v hornině 

- Pesticidy (hlavně proti bakteriím produkujícím sirovodík, které tímto 

způsobují korozi ocelových dílů) 

- Stabilizátory zpomalující rozpad gelů 

- Stabilizátory jílů proti bobtnání 

- Inhibitory koroze 

- Antikoagulanty 

- Látky snižující tření suspenzí 

- Želatinující činidla 

- Látky regulující srážení oxidů železa 

- Antiemulgátory 

- Pufry regulující kyselost výplachu 

- Látky proti usazování vodního kamene na stěnách pažnic 

- Smáčedla 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A ZKUŠENOSTI 

VE SVĚTĚ 

2.1 USA 

V současné době je těžba metodou hydraulického štěpení nejrozšířenější v USA, 

kde také byla tato technologie poprvé vyzkoušena a nasazena v komerční těžbě. Odhadem 

85% všech zařízení na hydraulické štěpení je provozováno ve Spojených státech. 

Prozkoumané zásoby narostly díky pokročilým technikám horizontálnímu vrtání a 

hydraulického štěpení z 162.42 Tcf (rok 1994) na 244.66 Tcf (rok 2010), což by podle 

odhadu EIA mělo USA vystačit na cca 110 let samozásobení [5]. 

Zatímco ve Spojených státech je ke stimulaci těžby používáno deset i více stupňů 

hydraulického štěpení na jeden vrt, v ostatním světě to jsou zřídkakdy více než dva nebo tři 

stupně. 

Vývoj a využívání hydraulického štěpení byl ve Spojených státech tažen 

nezávislými firmami, na základě nízkých nákladů a vysokého kritického množství 

(myšleno firem), které měly zájem se učit a rychle reagovaly na každou novinku z oblasti 

technologie modelování, plánování, kapalin a propantů. Při daném množství firem, které se 

předháněly v nalézání ekonomických a technologických výhod nad svojí konkurencí, 

probíhal vývoj velice rychle, neboť data o efektivitě daných postupů a procesů byly 

k dispozici (všem, tedy i konkurenci) v řádech šesti měsíců. 

Celý sektor také velice profitoval z daňových pobídek vytvořených během 80. let 

20. století, které společně s vysokými cenami plynu na trhu nastartovaly novou etapu 

výzkumu a vyhledávání ložisek plynu. Když pak v roce 1992 daňové pobídky skončily, 

byla již vybudovaná potřebná infrastruktura, a existovalo velké množství expertů a mnoho 

firem, aby celý sektor mohl prosperovat i bez daňových zvýhodnění. 

Zpráva EIA z roku 2010 vyčísluje celkové vyhledané zásoby břidlicového plynu 

ve všech státech na 750 miliard kubických stop [5]. Toto množství nezahrnuje tři 

dodatečné zdroje: prozkoumané rezervy, pravděpodobné zásoby v aktivně rozvíjených 
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oblastech a neobjevené zásoby předpokládané USGS. Celkem je od západního pobřeží 

směrem na severovýchod 19 geografických pánví zdroji břidlicového plynu (viz. Obr.  3). 

V oblastech se roku 2006 nacházelo na 35 000 aktivních vrtů [4]. 

V současnosti jsou důležitými oblastmi komerční těžby Barnett Shale v pánvi 

Forth Worth, Lewis Shale v pánvi San Juan, Antrim Shale v Michiganské pánvi, Marcellus 

Shale a další a Appalačské pánvi a New Albany Shale v Illinoiské pánvi [5]. 

Obr.  3 - Oblasti ložisek břidlicových plynů (Zdroj - EIA, Review of Emerging Resources: U.S. 
Shale Gas and Shale Oil Plays, 2011, [5]) 

2.2 Čína a Indie 

Jelikož se obě země velice rychle rozvíjejí (jakkoliv je tento rozvoj způsoben 

jinými parametry) mají společně hlad po zdrojích energie. V jejich strategickém zájmu je 

efektivně (co se týká nákladů) vyvinout infrastrukturu k exploataci vlastních zdrojů, tak i 

se případně podílet na boomu, který zažil průmysl těžby břidlicového plynu v USA. 
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Obě země podepsaly v srpnu 2010 s administrativou USA dohody, které umožňují 

Geologické průzkumné agentuře (US Geological Survey) vyhodnotit data o slibných 

ložiscích na území obou států za účelem určení možnosti výskytu těžitelného plynu 

v břidlicových vrstvách. 

Největší Čínský producent plynu Petrochina se dohodl s Royal Dutch Shell na 

zahájení výzkumu břidlicového plynu v oblasti Sičuan (viz. Obr.  4). 

Obě země také sahají po zdrojích přímo se Spojených státech, kupř. jedna 

z největších Indických firem Reliance Industries, vedená miliardářem Mukeshem 

Ambanim, nakoupila v roce 2010 podíly v ložiscích břidlicového plynu v USA v hodnotě 

3,4 miliardy dolarů. 

Obr.  4 - Zásoby plynu v Číně (Kuuskraa et al., 2011, [11]) 
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2.3 Austrálie 

V Austrálii je aktivní Francouzská firma Total, která se podílí na projektech 

v Qeenslandu na těžbu a prodej zkapalněného plynu na Asijský trh, a Gladstonu, kde 

odkoupila 15% podíl od Australského Santosu a 5% podíl od Malajského Petronasu. Total 

také avizoval zájem ke spolupráci také na dalších polích Santosu. 

2.4 Evropa 

V Evropě jsou odhadované zásoby plynů v břidlicových vrstvách ve Francii, 

Německu, Polsku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku a v menší míře i v České republice 

(viz. Obr.  5, Obr.  6, Obr.  7, Obr.  8). 

Zatímco ve Francii a v Německu bylo na těžbu hydraulickým štěpením vyhlášeno 

moratorium, kupř. Polsko zahájilo průzkumné a těžební operace na několika lokalitách. 

Také ve Velké Británii byla tato technika po uvalení moratoria v důsledku 

podezření na indukci zemětřesení (viz níže) schválena místním ministerstvem životního 

prostředí (UK Enviromental Agency), ačkoliv ministr Lord Chris Smith připustil nejistotu 

ohledně možného ohrožení životního prostředí. Proto budou vrty a okolí sledováno. 

2.4.1 Německo 

Dle odhadu EIA má Německo technicky využitelné zásoby plynu na úrovni 230 

miliard kubických metrů. V roce 2012 byly tyto odhady upřesněny Federálním institutem 

pro geologické vědy a přírodní zdroje (Federal Institute for Geosciences and Natural 

Resources) na hodnoty 0,7 až 2,3 miliard m3 plynu (Vera Eckert, German shale gas 

reserves up to 22 trln cbm – study, Reuters, 2012). 

Dle studie zadané Evropskou komisí bylo v Německu uděleno 12 koncesí na 

průzkum. V Severním Porýní-Vestfálsku byla licence udělena firmě ExxonMobil, ale byla 

následně zas odebrána, devět dalších žádostí je nevyřízených. V Dolním Sasku bylo 

uděleno devět povolení k průzkumu firmě ExxonMobil Production Deutschland. 

Bádensko-Württembersko udělilo povolení 3Leg Resources a Durinsko firmě BNK 

Petroleum. 
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Obr.  5 - Břidlicové pánve v západní Evropě (Kuuskraa et al., 2011, [11]) 
 

Německo spolu s Polskem udělilo nejvíce povolení k průzkumu ložisek 

břidlicových plynů. 

V Německu je možná těžba z břidlic veliké politické téma, na podzim roku 2013 

se budou konat volby, a v zemi má tradičně velký vliv strana Zelených (die Grüne), která 

požaduje úplný zákaz těžby touto metodou. 

Jelikož Německo stále sází na rozvoj průmyslu, který zajišťuje hlavně v Porúří 

veliké množství pracovních míst a je tahounem Německého exportu, proti moratoriu stojí 

hlavně zástupci firem, kteří argumentují tím, že ceny energie pro ně budou v následujících 

letech dražší než pro jejich Americkou konkurenci, a tím by Německý průmysl mohl čelit 

snížení konkurenceschopnosti. Na stejné straně stojí také energetické společnosti, kterým 

plány ministrů uvalit na tuto technologii moratorium kazí plány na exploataci klasickou 

těžbou nevyužitelných zásob plynu v břidlicích hlavně na severu a východě Německa (viz. 

Obr.  5). Kupř. ExxonMobil měl plán investovat 100 milionů dolarů jen do průzkumných 

prací v Severním Porýní-Vestfálsku, a v celém Německu plánoval investovat 1 miliardu 

dolarů. 
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Desetibodový plán Spolkového ministerstva životního prostředí obsahuje plán na 

zákaz těžby hydraulickým štěpením v místech ochrany vodních zdrojů. Federální vláda 

také pracuje na Horním zákoně, aby po úpravách bral v úvahu také tuto metodu těžby, a 

uzákoněna má být povinná EIA (studie dopadů na životní prostředí) a účast veřejnosti při 

povolování těžby. 

14. února 2012 zamítl Federální parlament požadavek opozice na úplný zákaz 

těžby hydraulickým štěpením, ale zároveň vydal doporučení neprovádět touto metodou 

těžbu v zónách ochrany vodních zdrojů. 

Při absenci federálního předpisu jsou licence v rukách spolkových vlád. Severní 

Porýní-Vestfálsko, kde se podle odhadů nacházejí největší zásoby břidlicových plynů, 

uvalilo v září roku 2012 na hydraulické štěpení moratorium na základě studie, která 

doporučuje navždy vyloučit tuto metodu. Zrušení moratoria bude záviset na dalším 

výzkumu, který by měl dále dokázat bezpečnost hydraulického štěpení. 

Výsledek sporu bude mít každopádně veliký vliv na dění v České republice, ať již 

výzkum dopadne jakkoliv. 

2.4.2 Francie 

Původně byla Francie považována po Polsku za druhou nejslibnější zemi, co se 

týká těžby plynu z břidlic. V roce 2011 však vláda vyhlásila na těžbu moratorium kvůli 

možným dopadům na životní prostředí. Od té doby bylo zrušeno několik udělených licencí. 

14. září 2012 prezident Francois Hollande oznámil prodloužení moratoria na 

hydraulické štěpení, a odebráno bylo posledních sedm licencí. 

Francie je závislá na jaderné energii, plyn představuje sice pouze jen 14% 

energetické spotřeby, z toho je ale 92,1% řešeno dovozem (statistika Eurostatu, 2010). 

V září roku 2012 prezident Hollande oznámil úmysl změnit podíl jaderné energie 

v energetickém mixu z 75% na 50%, což vyvolává otázku, pomocí jakého zdroje by toho 

Francouzská administrativa chtěla docílit. Těžba plynů má podporu ministra průmyslu 

Arnauda Montebourga, který se několikrát pokusil vyvolat společenskou diskusi o smyslu 

moratoria a o možných pozitivních efektech těžby břidlicového plynu. Proti těžbě stojí 

nepřekvapivě ministerstvo životního prostředí. 
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2.4.3 Španělsko 

Na Španělském území by se měly nacházet jedny z největších zásob břidlicových 

plynů na celém světě. 

Testovací soubor dat nasbíraný z oblastí Kantabrijské pánve v severním 

Španělsku (pokrývající autonomní oblast Kantábrie, Baskicka, Kastilska a Leónu) 

naznačuje, že by se tu mohly nacházet miliardy kubických metrů plynu v nejtlustších a 

nejhlubších průrvách na světě (Oil & Gas Journal, 'Thick shale gas play emerging in 

Spain's Cantabrian basin', May 12, 2011). 

Vláda autonomního Baskicka oznámila, že se v poli Gran Enara v Alavě 

v severním Španělsku nachází zásoby břidlicového plynu o objemu 185 miliard m3 (Platts, 

'Spanish Basque region reports 185 Bcm of shale gas finds in Alava', Oct 17, 2011). 

Baskická vláda investovala do průzkumu v oblasti Gran Enara 40 milionů euro. 

Průzkum provádí konsorcium firem Ente Vasco de la Energia, a americké firmy Heyco 

Energy España a Cambria Europe.  

Regionální vláda Kastilska a Leónu vydala dvě povolení k průzkumu pro území 

34 765,5 ha v provincii Burgos de Trofagás (dceřinná firma BNK Petroleum). 

Španělsko udělalo velký pokrok v diverzifikaci zdrojů směrem k obnovitelným 

zdrojům energie, ale tyto dokážou pokrýt jen 9% energetické spotřeby země. 25% 

energetické spotřeby je pokrýváno zemním plynem a ropu, které Španělsko musí dovážet. 

(statistika Eurostatu, 2010) 

Pokud by se prokázalo, že podstatná část zásob plynu je vytěžitelná, mělo by to 

pro Španělsko velký ekonomický přínos, obzvlášť v jeho současné situaci. Zásoby jen na 

polích Alavy by jen samy o sobě mohly mít hodnotu 30 miliard euro (El País, 'La 

extracción agresiva de gas gana una batalla al ecologismo', Jan 30, 2012). 

Od průzkumných prací Trofagásu v Kastilsku a Leónu je očekáván příliv investic 

v řádech 61 milionů euro v horizontu čtyř let. 

Lokální vlády Baskicka, Kastilie a Leónu a Kantábrie jsou těžbě štěpením velice 

nakloněny a průzkumné práce podporují. 
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2.4.4 Velká Británie 

Velká Británie je na zásoby břidlicového plynu bohatá, s významnými ložisky na 

severozápadě, ve východních Midlands, Wessexu a Skotsku (viz. Obr.  5). 

Od května 2011 byl na těžební práce štěpením vydán plošný zákaz na základě 

vyšetřování dvou seizmických incidentů v oblasti Presse Hall, Lancashire v průběhu 

štěpných prací, kdy se v oblasti Blackpool, vyskytla dvě zemětřesení o magnitudu 2,3 a 

1,5. Během průzkumných prací se vyskytlo podezření, že tato zemětřesení souvisejí 

s hydraulickým štěpením, které prováděla firma Cuadrilla Resources Ltd. během 

průzkumných operací rezervoáru v Bowlandské pánvi.  

Na základě tohoto podezření byly veškeré práce zastaveny a firma byla vyzvána 

k vypracování podrobné technické studie o vztazích mezi jejími operacemi a objevivšími 

se zemětřeseními. Firma vypracovala studii o geomechanických a seismologických 

aspektech seismicity ve vztahu k operacím hydraulickým štěpením, spolu s podrobným 

materiálem ohledně regionální geologie a fyziky masivu. Ve studii autoři také 

předpokládali budoucí seizmická rizika a navrhli opatření ke zmírnění rizik při budoucích 

operacích. 

Na základě odborného posouzení a vyhodnocení této studie 13. prosince 2012 

vláda zákaz odvolala a oznámila nové zákonné požadavky a regulace operací. 

Britská geologická služba (British Geological Survey) vypracovala v roce 2010 

studii, která odhadla potenciální vytěžitelní zásoby na 150 miliard m3. Od této studie 

Cuadrilla oznámila objev 2 biliónu kubických stop (56,6 miliard m3) břidlicového plynu, 

zatímco IGas zdvojnásobil své odhady na 4,6 biliónu kubických stop (1,3 miliard m3) [11]. 

Začátkem roku 2013 je očekáváno zveřejnění nové zprávy od BGS. 

Ačkoliv komerční těžba ještě nebyla zahájena, DECC udělilo do současnosti 334 

licencí k průzkumu možností těžby ropy a zemního plynu na pevnině a bylo dokončeno 14. 

kolo konzultací k licencím, s tím, že se DECC k připomínkám brzy vyjádří. 

Velká Británie závisí na plynu z 38% (statistika Eurostatu, 2010), z toho asi jednu 

třetinu musí dovážet, díky vyčerpání zásob zemního plynu v Severním moři. V roce 2011 

narostl dovoz plynu na nejvyšší hodnotu od roku 1976. Komerční těžba štěpením z břidlic 
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by tento pokles dle studie Deutsche Bank mohla do určité míry vykompenzovat, a tím 

poněkud snížit závislost na importu z nestabilních zemí středního východu. 

Caudrilla Resources odhadují, že jejich těžební operace na severozápadě Anglie 

by mohly vytvořit až 5 600 pracovních míst. V celonárodním měřítku odhaduje Insitute of 

Directions, že rozvoj těžby hydraulickým štěpením by mohl přinést až 35 000 pracovních 

míst.  

Průmysl by také nepochybně byl významným zdrojem výnosů do rozpočtu vlády i 

místních samospráv ve formě obchodních a firemních daní a v neposlední řadě i daní od 

zaměstnanců. 

Jak už bylo výše zmíněno, 13. prosince 2012 vláda zrušila plošný zákaz těžby 

hydraulickým štěpením. Rozhodnuto bylo na základě posledních vědeckých důkazů, 

včetně reportu od Královské společnosti a reportu nezávislých expertů, které doporučily 

opatření k minimalizaci rizik seizmických otřesů.  

Ohledně strachu z kontaminace vodních zdrojů konstatovala parlamentní 

vyšetřovací komise, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by technologie hydraulického 

štěpení představovala jakékoliv riziku pro vodní zdroje, a uzavřela report tím, že zákaz této 

technologie ve Velké Británii není ani ospravedlnitelný nebo nutný [7]. 

Sněmovní výbor pro energii a klimatické změny právě provádí studii dopadů 

těžby plynu z břidlic štěpením na energetický trh. Její výsledek by měl být znám v druhé 

polovině roku 2013. 
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3 AKTUÁLNÍ STAV VE STŘEDNÍ EVROPĚ 

3.1 Polsko 

Dle počátečního průzkumu EIA by Polsko mělo mít zdaleka největší zásoby 

břidlicového plyn v Evropě. Dle propočtu se může jednat o 1,3 miliardy až 5,3 bilionu 

kubických metrů, což by mohlo pokrýt až 300 let Polské spotřeby [4], [11]. 

V březnu 2012 vydal Polský geologický institut nové odhady Polských zásob 

plynu, kde se konzervativní odhad pohybuje mezi 346 až 768 miliard krychlových metrů, 

dost na to, aby byla spotřeba Polska pokryta na 35-65 let. Dle vyšších odhadů se však 

může jednat až o 1,9 bilionu krychlových metrů. 

Studie postavená na základě zkušebních vrtů zveřejněná společností Saponis 

Investements Sp. z o.o uvádí, že jen na třech ložiskových územích, na která byla 

společnosti udělena koncese k těžbě, se může nacházet odhadem 376 miliard m3.   

Studie Polského geologického institutu v lokalitách Sławno, Słupsk a Starograd 

oproti tomu uvádí jen 128 milionů m3 plynu. 

Pokud se ukáže, že odhad Saponisu je správný, tak by Polsko disponovalo 

mnohem většími zásobami plynu, než odhaduje Polský geologický institut. 

Koncese na těžbu plynu byly vydány pro Baltskou pánev, Pánev Podlasie, a 

Lublinskou pánev (viz. Obr.  6). 
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Obr.  6 - Polské plynonosné oblasti ( Kuuskraa et al., 2011, [11]) 
 

Polská vláda počítá s ekonomickým přínosem těžby břidlicového plynu, a má 

zájem zahájit komerční těžbu roku 2015. Z hlediska možného poškozování životního 

prostředí jsou Polští představitelé přesvědčeni, že je riziko nízké. V Evropské unii 

prosazuje Polsko postoj, že všechny pravomoci ohledně povolování a regulace těžby by 

měly zůstat v rukou představitelů států, kde se přírodní zdroje nacházejí. 

3.2 Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko 

EIA odhaduje, že Bulharsko, spolu s Maďarskem a Rumunskem mají dohromady 

technicky těžitelné zásoby břidlicového plynu 538 miliard m3[11]. 

3.2.1 Bulharsko 

V Bulharsku v současnosti platí moratorium na hydraulické štěpení, které 

spolehlivě blokuje veškeré průzkumné a těžební operace, ačkoliv rezervy plynu by mohly 

hrát zásadní roli pro energetickou nezávislost země. 
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Oficiální odhady množství nejsou tedy k dispozici, ačkoliv americká společnost 

Direct Petroleum prohlašuje, že objevila v oblasti Deventci 6 miliard m3, 300 miliard m3 

nedaleko Etropole. 

 

Obr.  7 - Břidlicové pánve ve východní Evropě (Kuuskraa et al., 2011, [11]) 

 

Licence na průzkum v oblasti severovýchodního Bulharska byla původně udělena 

firmě Chevron, ale po uvalení moratoria na těžbu hydraulickým štěpením mu zas byla 

odňata. 

Moratorium bylo vyhlášeno v lednu 2012 na základě intenzivního tlaku 

environmentalistů. Bulharský ministr financí a energií následně sestavil parlamentní 

komisi, která má moratorium posoudit. 

3.2.2 Rumunsko 

Také v Rumunsku bylo v květnu 2012 vyhlášeno moratorium na vyhledávání, 

průzkum a těžbu břidlicového plynu. Místní vláda chtěla počkat na výsledky studie vlivů 

na životní prostředí při těžbě tohoto zdroje. Toto moratorium vypršelo v prosinci 2012 a 
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v březnu předseda vlády Victor Ponta prohlásil, že toto moratorium nebude prodlouženo 

(Bloomberg, 23. 3. 2012). 

Rumunská Národní agentura pro nerostné zdroje provádí výzkum, který by měl 

určit množství plynu, co by se na území Rumunska dalo vytěžit. 

Rumunská administrativa udělila licenci k průzkumu a těžbě firmě Chevron na 

území řádově o rozloze 870 000 ha. V důsledku vypršení moratoria by chtěl Chevron 

v druhé polovině roku (2013) zahájit průzkumné práce. 

Národní energetický koncern Petrom provádí na územích, kde už působí 

předběžné analýzy, po příležitostech se poohlížejí i firmy MOL, Romgaz, Sterling a East-

West.  

Rumunsko pokrývá dovozem cca 20% své energetické spotřeby, představuje 

největší trh ve střední Evropě, ale je také zároveň největším producentem zemního plynu 

v regionu. Zemní plyn představuje cce 30% energetické spotřeby, z toho cca 20% je 

dováženo z Ruska (statistika Eurostatu, 2009). 

Očekává se, že případná těžba by kromě vytvoření nových pracovních míst mohla 

s sebou přinést během 4 let investice cca 80 milionů dolarů. Ministerský předseda v lednu 

2013 prohlásil, že v případě, že se potvrdí těžitelné zásoby na území Rumunska, má rozvoj 

těžby při zachování Evropských a globálních standardů ochrany přírody plnou podporu 

vlády. 

3.2.3 Maďarsko 

V Maďarsku se nachází těžitelné zásoby plynu v oblasti Makó na jihovýchodě 

země. V současnosti zde těží firma Canada Falcon Oil & Gas. V roce 2008 se k projektu 

přidal ExxonMobil, který provedl v roce 2009 zkušební vrty, ale v roce 2010 díky 

vysokým nákladům na těžbu z projektu vycouval. 
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3.3 Česká republika 

V České republice by se plynonosné břidlice měly nacházet hlavně na 

Broumovsku, Náchodsku, Trutnovsku, Berounsku, Přerovsku, Hodonínsku, Břeclavsku a 

Valašsku. 

V západních Čechách v okolí Plzně a na severní Moravě se dále nachází několik 

oblastí s nevydobytými uhelnými slojemi, kde by bylo možné uvažovat o hydraulickém 

štěpení jako o metodě dobývání slojového plynu (CBM). 

 

Obr.  8 - Oblasti možného výskytu ložisek plynu v břidlicích v České republice (zdroj - Česká 
televize, 2012) 

 

Ministerstvo životního prostředí si objednalo u České geologické služby materiál, 

který z geologického hlediska hodnotí perspektivy těžby jak břidličného, tak slojového 

plynu v zájmových lokalitách. 

3.3.1 Hydraulického štěpení z politického hlediska 

Politická situace v České republice je složitá. Ekoaktivistické skupiny snaží 

protlačit úplný zákaz průzkumu ložisek břidlicových plynů a zároveň zavést zákaz 
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jakéhokoliv využívání technologie hydraulického štěpení na území republiky k jakýmkoliv 

účelům (tedy nejen pro těžbu plynu z břidlic, ale třeba i pro těžbu metanu z uhelných 

ložisek), nicméně současná vláda (2013) na zasedání nedoporučila tento postup, proti 

hlasovali jak ministr průmyslu a obchodu, tak ministr životního prostředí Chalupa. 

Místo toho bylo navrženo moratorium do 30. června roku 2014, do kdy by se měla 

vyhodnotit případná rizika a přínosy pro Českou republiku a proběhnout společenská 

diskuse. Toto doporučení však není závazné a rozhodovat bude parlament, kde je situace 

poměrně nepřehledná, proti štěpení aktivně vystupuje část poslanců hlavně z regionů, kde 

by se průzkum a případná těžba měly provádět, zejména poslanci za ČSSD, což naznačuje, 

že v případě předpokládaného vítězství v příštích parlamentních volbách vyvinou tlak na 

své kolegy k prosazení legislativních změn zakazujících štěpení. 

3.3.2 Legislativa 

V současnosti zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatsví 

(horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, sice neobsahuje výslovné taxativní vymezení 

ložisek břidlicových plynů jako vyhrazených ložisek, ale na tato ložiska lze nahlížet buď 

jako na hořlavý zemní plyn dle § 3, odst 1, písm. b) nebo dle písm. n) jako na technicky 

využitelný přírodní plyn. Jelikož je uhlí výhradní nerost, jsou všechna ložiska uhlí, která by 

mohla sloužit k těžbě CBM vyhrazená ložiska. 

Vyhledávání a průzkum nekonvenčních ložisek se pak řídí zákonem č. 62/1988 

Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. 

3.3.3 Oblasti možného výskytu nekonvenčních ložisek plynu 

V současné době zpráva ČGS uvádí, že v České republice by se břidlicový plyn 

mohl nacházet zejména v oblasti Berounky, na Trutnovsku a na Valašskomeziříčsku. 

Na Berounsku je území s členitou morfologií, které je intenzivně zkrasovělé, a 

předpokládá se pohyb podzemní vody až do hloubek kolem 500 m pod terénem. Na území 

je plno tektonických poruch a navíc se na něm nachází CHKO Český kras [8]. 
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Na Trutnovsku by se plyn mohl nacházet ve východní oblasti, kde uhelné sloje 

postupně vykliňují. Území je litologicky velice pestré, a nachází se v něm spousta 

izolovaných zvodní [8]. 

V oblasti Valašskomeziříčska by se mohl plyn nacházet hlavně v menilitovém 

souvrství, které však netvoří souvislé polohy a je izolováno do šupin a čoček. Důležité pro 

možnou aplikaci štěpení by bylo zahájit práce v oblastech, které jsou dostatečně překryté 

flyšovým pásmem západních Karpat, aby se omezila možnost pronikání plynu nebo štěpné 

směsi do vodonosných horizontů [8]. 
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4 DOPORUČENÍ 

4.1 Minimalizace možných rizik při využití 

hydraulického štěpení 

Proti možné těžbě metodou hydraulického štěpení se většinou námitky, které by v 

této kapitole autor rád vyhodnotil na základě zkušeností z oblastí, kde se metoda aktivně 

využívá. Jedná se o zejména o USA (závěrečná zpráva EPA [3]), Velkou Británii (zpráva 

parlamentní vyšetřovací komise [7]) a Polsko (zpráva PGI ohledně dopadů na životní 

prostředí v oblasti Łebień [6]). 

Jako hlavní argumenty proti využití hydraulického štěpení k dobývání plynu 

z břidlic bývají uváděna následující rizika: 

4.1.1 Znehodnocení krajiny a půdy v oblasti těžby 

Jednou z námitek proti využívání štěpení je možnost (odpůrci metody podávána 

jako jistota) vysokého znehodnocení půdy na povrchu a devastace krajiny. 

 

Obr.  9 - Letecký pohled na vrt firmy Cuadrilla (zdroj - www.cuadrillaresources.com) 
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Většinou jsou veřejnosti předkládány obrázky z Texasu, z míst, kde probíhá 

masívní těžba z až několika stovek vrtů natěsnaných na malém prostoru. V České 

republice, kde máme ještě živé zkušenosti s rozsáhlou devastací krajiny povrchovým 

dobýváním z oblasti severních Čech, se jedná o cílenou manipulaci. 

Na Obr.  9 výše je letecký pohled na vrt v Bowland Basin v Lancashiru firmy 

Cuadrilla Resources ve Velké Británii. Z obrázku je jasně patrné, že při zodpovědném 

přístupu je prostor ovlivněný těžbou velice malý. Samotná těžba probíhá hluboko 

v podzemí ve vrstvách břidlic, a pokud se v místě nenacházejí tektonické poruchy, nejsou 

její projevy na povrchu s výjimkou samotného místa vrtu a nejbližšího okolí ve 

vzdálenostech maximálně několik desítek metrů od vrtu vůbec nijak dotčeny (další příklad 

viz příloha 3) 

Zpráva z Polska hodnotí efekt přípravných prací jako krátkodobý. Nebyl dotčen 

krajinný ráz a místo vrtu je menšího rozsahu a bude ppod. velice po odstranění betonových 

bloků vrtné podložky (drilling pad) snadno sanovatelné (viz. Obr.  10). 

 
Obr.  10 - Zabezpečená hlava vrtu Łebień LE-2H (zdroj - [6]) 
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Menší zátěží pro životní prostředí tak zůstává vrt samotný, a případný nadměrný 

pohyb vozidel při přípravě a provádění těžebních operací. Obojí je s malými náklady 

řešitelné již za současného legislativního stavu. 

4.1.2 Indukce seizmických jevů (zemětřesení) 

Prvního dubna roku 2011 bylo po štěpení prováděné firmou Cuadrilla Resources 

v Preese Hall zaznamenáno zemětřesení o síle 2,3 Richterovy stupnice. Firma chtěla zjistit, 

jestli toto zemětřesení mohlo souviset s prováděnými operacemi, proto zahájila na základě 

spolupráce s Keele Univerzity a BGS seismologická monitorování jak v oblasti vrtů, tak 

v jejich okolí. 

Později toho roku, 27. Května, bylo po čtvrté aplikaci štěpení ve vrtu 

zaznamenáno zemětřesení o síle 1,5 Richterovy stupnice. Cuadrilla po dohodě s DECC 

zastavila veškeré operace do doby, než bude prozkoumána souvislost mezi hydraulickým 

štěpením a zemětřeseními. Byla vypracována podrobná odborná zpráva, recenzována 

nezávislými odborníky. 

Na základě publikovaných výsledků prof. Mike Stephenson, ředitel energetického 

odboru BGS, prohlásil na summitu SGES (Shale Gas Enviromental Summit), že 

zemětřesení byla příliš slabá na to, aby mohla způsobit jakékoliv škody, a ředitel odboru 

seismologie BGS Brian Baptiste sdělil Sunday Times 12. února 2012: „Slabé horniny, jako 

jsou břidlice, se snadno lámou, takže neumožňují takové nahromadění tlaku, které by 

mohlo způsobit velká zemětřesení“. 

Ve zprávě byla uvedena doporučení na nepřetržité seizmické monitorování 

průběhu operací a zavedení systému „semaforu“. Vláda Velké Británie na základě 

výsledků zprávy nakonec odvolala moratorium a otevřela tak možnosti aplikace 

hydraulického štěpení pro komerční těžbu [7]. 

Výše popsaný incident je ojedinělý, a pokud vezmeme v úvahu, že v provozu jsou 

jen v USA stovky tisíc vrtů, lze konstatovat, že při respektování místních geologických 

podmínek, a za podmínky zavedení seizmického monitoringu průběhu operací, je 

pravděpodobnost, že by hydraulickým štěpením bylo indukováno zemětřesení, které by 

mohlo způsobit nějaké relevantní škody, naprosto zanedbatelná. 
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4.1.3 Vysoká spotřeba vody 

Při hydraulickém štěpení je využíváno velké množství vody. Pro Českou 

republiku by však zdroje vody neměly být problém, jelikož se nachází v mírném pásu, 

navíc na hlavním Evropském rozvodí, a netrpí nedostatkem srážek. 

Voda je po štěpných operacích čerpána z vrtu ven, tudíž může být vyčištěna a 

použita pro stejný účel znovu. Z legislativního hlediska se jedná o důlní vodu, takže 

podmínky pro její návrat do vodoteče jsou regulovány horním zákonem. 

Organizace je navíc za úbytek vody nucena zákonem poskytnout postiženým 

kompenzace, takže nehrozí, že by se používaná voda někam bez náhrady vypařila. 

I kdyby bylo hydraulické štěpení v České republice nasazeno v masivním měřítku 

(což v žádném případě nehrozí), neměl by být s vodou jakýkoliv problém. 

4.1.4 Znehodnocení zdrojů vody 

Jedním z nejvíce zdůrazňovaných rizik využívání hydraulického štěpení je 

možnost znehodnocení podzemních zdrojů pitné vody v oblasti těžby. 

Toto nebezpečí je různé pro různé aplikace metody. Klíčovým parametrem, který 

míru tohoto rizika může ovlivňovat, je hlavně geologická situace v místě (hloubka uložení 

ložiska, stratigrafické složení, tektonické poruchy napříč vrstvami, existence propustných a 

nepropustných vrstev mezi oblastí těžby a zdroji vody. 

Protože tvar, množství a dosah oblasti trhlin nelze spolehlivě předpovídat a 

kontrolovat, obecně lze konstatovat, že v čím větší hloubce bude štěpení prováděno, čím 

bude geologický průzkum podrobnější, čím větší mocnost nepropustných vrstev bude 

v místě odhalena, tím bude riziko kontaminace zdrojů vody méně pravděpodobné. 

V USA na základě podnětů od občanů provedla EPA v oblastech těžby slojového 

metanu, kde byla masivně nasazena metoda hydraulického štěpení. Místní si stěžovali na 

zhoršenou kvalitu spodních i povrchových vod v důsledku pronikání CH4. 

Rozsáhlá studie v San Juanské pánvi (zahrnující části Colorada a Nového Mexika) 

dochází k závěru, že problémy s metanem v Coloradu mají i jiné možné vysvětlení, než je 

využívání hydraulického štěpení. Např. přírodní tektonické poruchy, a špatně 
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zkonstruované, cementované, nebo utěsněné vrty, mohly způsobit odvedení metanu do 

spodních a dokonce povrchových vod [3]. 

V oblasti Nového Mexika si taktéž po zahájení těžby slojového metanu v San 

Juanské pánvi začali místní obyvatelé stěžovat na průniky metanu. Stát zahájil program 

likvidace starých, špatně utěsněných produkčních vrtů, po jehož ukončení se ukázalo, že 

veškeré průniky tímto ustaly [3]. 

Závěrečné shrnutí je v souladu s podobnou studíí z roku 2011, že neexistuje důkaz 

o přímém spojení nahlášených incidentů s hydraulickým štěpením. Ačkoliv je štěpení 

aplikováno na tisíce vrtů ročně, nebyl nalezen žádný důkaz, že by pitná voda v oblastech 

těžby slojového metanu byla kontaminována v důsledku vtalčování štěpící kapaliny [3]. 

Zpráva Energy Institute of The University of Texas at Austin uvádí, že při 

operacích hydraulickým štěpením v normálních hloubkách (2 000 – 3 000) stop nebyl 

nalezen žádný důkaz o pronikání štěpné kapaliny do zvodní. Stejná zpráva na jiném místě 

vyhodnocuje jako podstatně větší riziko kontaminaci z povrchu rozlitím neředěných 

příměsí [10]. 
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Polská studie provedená v oblasti vrtu Łebień LE-2H Polskou geologickou 

službou taktéž nepotvrdila jakékoliv znečištění povrchové vody, jak v důsledku samotného 

štěpení, tak v důsledku úniků používaných chemikálií. Taktéž nebylo potvrzeno jakékoliv 

znečištění podzemních vod, protože práce byly provedeny odborně a odpovědně, a byly 

aplikovány metody k minimalizaci rizik úniku jakýchkoliv chemikálií. Aby mohly být 

závěry o bezpečnosti metody vysloveny s dostatečnou jistotou, zpráva doporučuje provést 

další výzkumné práce ve směru toku podzemních vod v oblasti [6]. 

Základním opatřením minimalizace možnosti kontaminace vodních zdrojů je 

provést pažení a cementační práce v celé délce vrtu (viz. Obr.  11), a odborný a 

zodpovědný postup při provádění štěpení (ukázka řešení z praxe viz příloha 4). 

Jelikož práce probíhají tisíce metrů hluboko pod zvodněmi, mělo by hydraulické 

štěpení za použití dostatečných ochranných opatření být bezpečná technologie. 

4.1.5 Nadměrná produkce metanu, jako skleníkového plynu 

Při využívání hydraulického štěpení představuje uvolněný metan problémy 

dvojího typu. 

Prvním je možnost průniku do zvodní (viz 4.1.4). 

Obr.  11 - Konstrukce sondy, vlevo je vrt s maximální ochranou, vpravo je jednoduchý vrt bez 
ochrany zvodně (zdroj - www.cuadrillaresources.com, upraveno) 
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Druhým je přímé uvolňování z vrtu do ovzduší, kde pak metan působí jako 

skleníkový plyn. K tomu dochází hlavně v konečné fázi, kdy je z vrtu čerpána frakční směs 

před zahájením těžby plynu. V případě, že je potřeba štěpení aplikovat vícekrát, dochází 

k poměrně významným emisím metanu. 

V USA bylo zpracováno několik studií o tomto problému, ale jejich výsledky se 

značně liší, odlišným metodikám a systému sběru dat. Jedná se o výsledky v řádech 2% 

během celého životního cyklu, a 1,4% během samotného produkčního cyklu [12], až po 

výsledky výzkumníků z Cornell University, kterým vyšla celková emise během životního 

cyklu vrtu 5,8% (ačkoliv při tomto výzkumu nebyly brány v potaz technologie zachytávání 

metanu, a navíc se zde nacházejí některé body, které nadhodnocují emise, jako je třeba 

použití dat z Ruských produktovodů namísto dat z produktovodů z USA [12]. 

Historická metoda, jak se s úniky metanu vypořádat, je tzv. flaring, kdy je voda 

z vrtu odvedena do jámy nebo otevřené nádoby, kde je následně metan zapálen. Výhodou 

využití této metody je až 90% redukce vypouštění skleníkových plynů, jakkoliv je tato 

výhoda takřka eliminována ztrátou cenné suroviny a emisí některých škodlivých zplodin 

(oxidy dusíku, CO apod.). 

V nedávné době se začaly používat metody zvané REC (reduced emission 

completion), nebo „green completions“. Pomocí těchto technologií se odděluje a zachytává 

metan přímo při operacích. REC používají přenosná zařízení, kde voda nejprve prochází 

pískovým filtrem, následně třífázový separátor vodu a jiné kapaliny od zemního plynu, 

který je následně dodáván do prodejního produktovodu. 

Tato technologie se ukázala jako velice efektivní, a přitom nenákladná, i při 

nízkých cenách plynu na trhu. 

Vyvinuty byly i další efektivní technologie k redukci úniku metanu, takže Natural 

Resource Defence Council odhaduje, že je možné těmito technologiemi při nízkých 

nákladech redukovat množství uniklého metanu až o 90% [12]. 

4.1.6 Ekonomická zátěž při likvidaci vrtů 

Přestože není zatím hydraulické štěpení zákonem č. 61/1988 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, definováno jako práce prováděná hornickým způsobem, je vytváření 
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finančních rezerv na sanace a rekultivace ošetřeno v zák. č. 44/1988 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, protože dobývaný plyn by byl v každém případě považován za 

vyhrazený nerost, organizace by tedy v každém případě byla povinna odvádět na tento účel 

finanční prostředky (viz poslední odstavec této podkapitoly). 

Nedořešenou otázkou by teoreticky byla pouze likvidace opuštěných 

průzkumných a jalových produkčních vrtů v případě, že organizace zkrachuje „Českou“ 

cestou, a jakákoliv odpovědná osoba či organizace by byly nedohledatelné. 

Vrtání nad 30m hloubky už pod činnosti prováděné hornickým způsobem spadá. 

Pokud by mezi činnosti prováděné hornickým způsobem bylo zařazeno i hydraulické 

štěpení jako takové, vztahovaly by se přímo na povolování těchto operací platné zákony a 

vyhlášky, a v neposlední řadě by organizace podléhala dozoru a kotrolám ze strany SBS, 

což by značně zmenšilo riziko, že by vrty musel sanovat stát za peníze daňových 

poplatníků.  

Dle §31 horního zákona (č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je 

organizace při dobývání povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivaci (odst. 5) a k 

zajištění této činnosti vytvářet dostatečnou rezervu (odst. 6), tudíž sanace a rekultivace vrtů 

a dotčeného okolí po dobývání by nemělo představovat jakoukoliv ekonomickou zátěž ani 

pro státní správu, ani pro místní samosprávy. 

4.1.7 Další rizika 

Další možná rizika nasazení hydraulického štěpení jsou: 

- znečištění vzduchu – k tomuto lze uvést závěry Polské studie, že samotná 

metoda nijak vzduch neznečišťuje, zdroji znečištění jsou tak v místě těžby 

hlavne dieselové agregáty, které však splňují emisní limity, a navíc jsou 

v provozu pouze v krátkých intervalech [6]. 

- vliv na složení půdních plynů – stejná zpráva nepotvrdila jakýkoliv negativní 

efekt na složení půdního plynu, speciálně na koncentraci metanu a radonu [6]. 

- hluk – v důsledku používání diselových agregátů je produkován hluk. V 

oblasti Łebień [6] bylo naměřeno u plotu 77,5 dB. U vesnických domů byla 
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potom naměřena hladina hluku 53,8 dB, což je v mezích povolených hladin 

hluku pro denní hodiny (max. 56 dB) [6]. 

4.2 Možné přínosy využití hydraulického štěpení 

Využití technologie hydraulického štěpení by Českou republiku mohlo být 

přínosné, proto by bylo vhodné prozkoumat následující možnosti: 

1.) Ekonomický přínos pro ČR (daně, samotný prodej plynu) 

2.) Ekonomický přínos pro obce, v jejichž oblasti by se těžba prováděla, ve formě 

poplatků z průzkumných a ložiskových území, a z dobývacího prostoru. 

3.) Tvorba nových pracovních míst, a to jak primárně v oblasti těžby, tak 

sekundárně v oblastech souvisejících se zpracováním, distribucí a službami 

4.) Příležitosti pro České firmy - dodávky od trubek až po větší technologické 

celky, kvalifikace pro dodávky do třetích zemí, které mají zájem technologii 

využívat 

5.) Diverzifikace dodávek energetických surovin 

6.) Rezerva pro případ výpadku v dovozu zemního plyn 

7.) Zvláště při zahájené těžby ve více zemích tlak na cenu zemního plynu. 

8.) Zvládnutí nové technologie, přínos pro oblasti geologického výzkumu, vrtání, 

konstrukcí čerpadel apod. 

9.) Možnosti zužitkování nedotěžených zbytků uhlí k produkci CBM v oblastech, 

kde byla ukončena těžba, a kde by se nevyplatila nebo z různých důvodů byla 

neprůchodná otvírka nových dolů (Plzeňsko). 

4.3 Aplikace v České republice 

Příklad USA, kde těžba plynů z břidlic získaných hydraulický štěpením 

dopomohla ke snížení ceny zemního plynu a temním trhu až na polovinu cenu na trhu EU, 

a učinila USA nezávislé na dovozu této komodity ze třetích zemí (v současnosti se uvažuje 

o tom, že USA budou moci tento plyn vyvážet), vede k závěru, že by Českou republiku 

mohlo být přínosem zahájení těžby (a to i v malém měřítku). 
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Zavrhování technologie těžby hydraulickým štěpením jako takové by bylo 

chybou, a proto je třeba jakýkoliv tlačit zodpovědné osoby k zamítavému stanovisku 

k jakémukoliv návrhu na zákaz použití této metody při těžebních a průzkumných pracích. 

Přínosné by bylo tuto metodu podrobně prozkoumat ve spolupráci s reprezentanty 

zemí, kde mají se štěpením zkušenosti, a v případě, že analýza a průzkumy naznačí 

možnou ekonomickou využitelnost ložisek (břidlicových plynů nebo CMB), uvažovat o 

možné exploataci a využití těchto zdrojů. 

Jak konstatuje zpráva České geologické služby, před tím by bylo vhodné provést 

legislativní úpravy některých zákonů týkajících se možného využití hydraulického štěpení 

při těžbě, zejména doplnit do zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, metodu 

hydraulického štěpení mezi činnosti prováděné hornickým způsobem [8]. 

Možné nasazení hydraulického štěpení v České republice komplikují složité 

geologické podmínky a střety zájmů na zájmových územích. 

Berounsko je intenzivně zvrásněno, faciálně rozrůzněno a nachází se zde mnoho 

hlubokých tektonických poruch o neznámém rozsahu. Zároveň také není znám přesný 

pohyb podzemních vod, a území se nachází v CHKO Český kras [8]. 

Na Trutnovsku se možné práce dostávají do konfliktu s oblastí CHKO 

Broumovsko, navíc se zde nachází chráněná oblast přirozené akumulace vod Polická pánev 

a leží zde řada ochranných pásem vodních zdrojů, a ochranná pásma minerálních vod. 

Tento stav v současnosti znamená, že ČGS by ráda při stanovené průzkumného území 

prozatím vyloučila technické práce, s výjimkou povrchových geofyzikálních metod [8]. 

Případné práce v oblasti Meziříčí by se zas dostaly do konfliktu s CHKO Beskydy 

a územím Natura 2000. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo popsat metodu těžby pomocí hydraulického štěpení a 

na základě dostupných podkladů a zkušeností zhodnotit možná rizika a přínosy pro 

aplikaci metody v České republice. 

Studiem odborné literatury autor došel k závěru, že zejména environmentální 

rizika při využívání hydraulického štěpení jsou některými odpůrci metody neúměrně své 

závažnosti zdůrazňována, a možné přínosy jsou málo diskutovány. 

Výše zmíněné zprávy EPA a zpráva Polského Ministerstva životního prostředí 

shodně konstatují, že rizika lze minimalizovat důsledným dodržováním technologických 

postupů a nepřetržitým monitorováním, a že se v žádném případě se nepotvrdilo, že by 

bylo běžně docházelo k masivnímu znečišťování nebo k pronikání metanu do zdrojů 

pitných vod v nebezpečné míře. 

Relevantním environmentálním rizikem zůstává zvýšená produkce odpadního 

metanu při těžbě, kdy je množství uvolněného plynu podstatně vyšší, než při těžbě 

konvenčními způsoby, stále se však jedná o množství ve srovnání s jinými (i organickými) 

zdroji zanedbatelné, a navíc existují postupy, které při minimálním vynaložením nákladů 

umožňují toto množství výrazně redukovat až na desetinu původního množství. 

Pro aplikaci metody v České republice je problematická hlavně geologická stavba 

v zájmových oblastech, a možné konflikty se ochrannými pásmy vodních zdrojů a různými 

pásmy ochrany přírody, které by bylo nutno respektovat nebo přistoupit k jejich úpravě. 

Zároveň vnímá autor jako nutnost aplikaci různých bezpečnostních opatření proti 

kontaminaci vodních zdrojů. Tato omezení lze však také vnímat spíš jako výzvu k 

výzkumu. 

Závěrem lze konstatovat, že pokud se vezmou dostatečně v úvahu geologické 

podmínky v místě ložiska, určí a dodrží se správné technologické postupy při vystrojování 

vrtů, při průzkumných a těžebních operacích, a celý proces bude standardními způsoby 

monitorován, mohlo by aplikace hydraulického štěpení bezpečné a dobře použitelné i pro 

některá území v České republice. 
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