
Číslo projektu:    TB010CBU003 

Název projektu:    Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických 
poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků 
pro uskladňování zemního plynu. (Náklady na řešení 9,0 mil. Kč) 

 
Anotace:     Výzkumná potřeba na řešení tohoto projektu byla uplatněna Českým 

báňským úřadem u Technologické agentury ČR a to v rámci 1. výzvy 
programu BETA. Projekt byl řešen v létech 2012 – 2013 a jeho řešitelem byla 
VŠB – TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Zadání projektu vycházelo 
z narůstání významu podzemního skladování zemního plynu, a to jak 
z pohledu národohospodářského, tak i státně strategického. Na území ČR 
existuje mnoho podzemních prostor, které mají potenciál ve využití jako 
podzemní zásobníky zemního plynu.  Řešení bylo proto zaměřeno na 
souborné zdokumentování těchto prostor a jejich vlastností a na výzkum 
metod jak tyto prostory provozovat a využívat jako zásobníky plynu. Součástí 
řešení bylo i zhodnocení současného stavu legislativy a příp. návrh novelizace 
nebo úprav. 

 
Cíle řešení:  - Stanovit vhodné lokality na území ČR pro uskladňování zemního plynu 

z důvodu zajištění dostatečné kapacity zemního plynu pro potřeby ČR, 
neovlivněných politickou situací v post sovětských zemích a zvyšujících 
energetickou soběstačnost ČR. 
- Vypracovat metodiku určující stanovení vhodných horninových struktur se 
zahrnutím monitoringu, jejich vlivu na životní prostředí. 
- Ověřit možnosti zvýšení současné kapacity podzemních zásobníků v ČR, 
která se jeví jako nedostatečná. 
- Novelizovat stávající právní normy, upravující problematiku budování 
podzemních zásobníků pro uskladnění zemního plynu a navržení právního 
předpisu upravujícího vztah státní báňské správy k vybudování a provozu 
podzemních zásobníků plynu v návaznosti na právní předpisy platné v EU. 
Všechny tyto cíle byly v průběhu řešení splněny a jsou rozpracovány 
v jednotlivých kapitolách průběžných zpráv a závěrečné zprávy řešení. 

 
Výsledky řešení:    Hlavními výsledky řešení projektu jsou: 

4x Certifikované metodiky, určující stanovení horninových struktur vhodných 
pro budování podzemních zásobníků zemního plynu. Metodiky jsou 
rozdělené podle jednotlivých typů geologických struktur, ve kterých je na 
území ČR možné PZP budovat. 
Návrhy úprav a doplnění: 
 - vyhlášky č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
 - vyhlášky č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
Závěr: Na závěrečném hodnocení projektu bylo oponenty i členy komise 

konstatováno, že cíle projektu byly splněny a projekt byl řešen jako úspěšný.  
Metodika byla předána k realizaci již od r. 2014 a navrhované legislativní  
úpravy jsou součástí implementačního plánu v rámci předání výsledků mezi 
TAČR a ČBÚ. 

 

 


