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UTĚSŇOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZÁSOBNÍKŮ 

ROPY V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ PROTI PRŮSAKU VODY A 
ROPY. 

 

 

ABSTRACT 
 
It is necessary to fulfil a lot of requests in connection with the admittance of Czech 

Republic to Europian Union. One of these requests is to store specific reserve of oil to cover 
runnig of our rafineries for 90 days.  In Czech Republic there is about 650 000 m3 storage space 
deficit which must be removed quickly. New oil tanks must comply especially hard economic 
and ecological demands. There is possibility to exploit abandoned underground structures, e.g. 
railway tunnels and mining works. 
 
1. Úvod 

 

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské Unie je třeba splnit řadu požadavků. Jedním 
z mnoha těchto požadavků je nutnost uskladnit specifikovanou, doposud chybějící zásobu ropy 
a zajistit tak provoz našich rafinérií na 90 dnů z vlastních, tzv. strategických zásob. Analýza 
požadavků zákona („Zákon č. 189/199 Sb. ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách 
ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změnách některých souvisejících zákonů“ (zákon o 
nouzových zásobách ropy)) prozatím vede k závěru, že v České republice existuje „deficit“ 
skladovacích objemů ropy a ropných produktů ve výši kolem 650 000 m3. Tento problém 
souvisí s mnoha proměnnými faktory, zejména pak s volbou lokality uskladňování v návaznosti 
na dopravu (ropovod), dále pak s typem uskladňovacích „nádrží“ a s volbou materiálu, ze 
kterého je nádrž vyrobena. Naskýtá se možnost uskladňování strategické zásoby ropy v již 
existujících podzemních prostorách, jakými jsou liniová a prostorová díla likvidovaných 
hlubinných i povrchových dolů, resp. již nevyužívané stavby typu dopravních tunelů. 

 

1.1. Vybrané informace o podzemním skladování ve světě. 
 

Myšlenka využít podzemních kaveren ke skladování, konkrétně i skladování ropy a 
ropných produktů, není nová. Významný rozvoj tohoto způsobu skladování se datuje od 40. let 
zejména ve skandinávských zemích s mimořádně příznivými geologickými podmínkami 
v granitoidních horninách skandinávského štítu (systém ROCKSTORE).  

S tímto způsobem skladování, tedy v podzemí se můžeme setkat nejen ve vyspělých 
evropských zemích jako například v Německu, Francii a ekologicky šetrných skandinávských 



 

zemích, ale také v Kanadě a Spojených státech amerických. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
jedná právě o strategicky významné stavby, není problematika jejich výstavby a provozu 
výrazněji publikována. Toto má za následek znatelnou absenci publikovaných informací z této 
oblasti. Např. ve Švédsku bylo, podle našich informací, do r. 1991 vybudováno 250 
podzemních skladišť kavernového typu, z toho 70 na ropu a ropné produkty. V USA bylo z 
20000 starých důlních děl vybráno 70, ve kterých je uloženo 181 mil. barelů, z toho v největším 
úložišti 89 mil. barelů ropy. Ve Francii je ve vytěženém dole May-sur Orne uskladněno 2,3 mil. 
m3 ropných látek.  

Bylo by možno uvést další příklady. U nás snad nejznámější z poslední doby je 
podzemní zásobník plynu, dobudovaný nedávno u Příbrami. 

 

1.2. Současné a dosud předpokládané způsoby skladování ropných 
zásob v ČR 

 

Současný stav v České republice je takový, že ropa je přepravována ropovodem Družba 
a ropovodem IKL, z nichž každý má roční přepravní kapacitu 10 milionů tun. Oba ropovody 
vstupují do centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je dnes 10 ropných nádrží s celkovou 
skladovací kapacitou 800.000 m3 (viz obr. 1). Výše uvedený způsob skladování má své 
nesporné nevýhody, mezi které patří zejména snadná zranitelnost tohoto místa. Místo není 
chráněno proti teroristickým útokům (snad jen oplocením a stálou ochrankou) a je nesporně 
prvořadým cílem v případném válečném konfliktu. Poslední zkušenosti z vývoje v USA 
ukazují, že tento faktor není možno zanedbávat a bude nutno jej řešit s vysokým stupněm 
priority. Je lehce zničitelné i náhodným pádem letadla a nezanedbatelný je zábor pozemků pro 
tuto stavbu. V současné době je toto ústřední tankoviště nedaleko středočeské obce 
Nelahozeves rozšiřováno o tři skladovací tanky, každý s kapacitou 125.000 m3. 

 

1.3. Důvody pro využívání podzemních děl ke skladovacím účelům 
 
Podzemní skladování se vyznačuje mnoha přednostmi. Ty jsou v některých případech 

uznávány natolik, že i v podstatě povrchové sklady jsou zasypávány zeminou. 

Pro myšlenku podzemních zásobníků hovoří řada důvodů. Hovoří se o:  

• snížení rizik výbuchů a požárů, 

• omezení potřeby pozemků, 

• omezení možnosti vzniku ekologických škod, kontaminace půd apod. , 



 

• lze mít za prokázané, že podzemní objekty podstatně lépe odolávají seismickým 
účinkům – zemětřesením, výbuchům v okolí, průmyslové seismicitě, 

• velmi silně se zdůrazňuje podstatně vyšší bezpečnost – (možnosti ochrany) - 
z hlediska teroristických či vojenských napadení, 

• nejsou nepodstatné informace o tom, že podzemní skladování představuje i 
ekonomické úspory – je levnější. 

Přitom všeobecně platí, že nejvyšší položku při výstavbě podzemní kaverny  představují 
práce na rozpojování hornin, jejich odtěžení a zajištění její dlouhodobé stability. Tyto práce u 
již existujících důlních děl prakticky odpadají.  

Nastane-li fáze, kdy důlní dílo nemusí nadále plnit své funkce, stane se nepotřebné, 
musí se přistoupit k jeho likvidaci. Jde o činnost mimořádně nákladnou a je třeba vidět, že tyto 
náklady nese většinou stát. U tzv. „starých důlních děl“ ve smyslu Horního zákona a důlních 
děl likvidovaných v rámci „programů útlumu těžby“ nese stát náklady výhradně.  

Náklady na vybudování dalších kapacit pro skladování ropy a ropných produktů ponese 
zřejmě rovněž stát. Nevyužije-li, ať již z neznalosti, či z objektivních důvodů, myšlenky, která 
je propagována (viz závěry grantového projektu 105/99/1159), budou celkové náklady značně 
vyšší. Toto si dovoluji tvrdit na základě hlubokého přesvědčení, že je třeba si nákladovou 
stránku obou záležitostí, tedy vybudování kapacit pro skladování ropy a likvidace důlních děl, 
představit dle schématu uvedeného v obrázku. 
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  Obrázek 1  - pohled na centrální sklad ropy 
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Vidíme, že možnost úspory principiálně vzniká z možnosti „překrýt“ náklady na obě 
záležitosti, tedy v hledání prací, které by se jinak prováděly dvakrát.   

 
2. Obecná charakteristika základních způsobů skladování ropy : 

 

Konkrétní způsoby, jakými se v současné době skladuje ropa, nebo způsoby jakými je 
obecně možno ropu skladovat, jsou znázorněny na následujících schématech. Jedná se o:  

A. Povrchové zásobníky 

B. Povrchové zásobníky se zeminovým krytím 

C. Využití přirozených geologických struktur po těžbě kapalných uhlovodíků 

D. Využití důlních děl (liniových i prostorových) 

1. Likvidovaných hlubinných dolů 

2. Likvidovaných povrchových dolů (lomů) – zbytkové jámy 

E. Využití prostorů dnes již nepoužívaných  podzemních staveb (například 
tunelů). 

Vybudování nové podzemní kaverny nebo soustavy podzemních děl.  

 
3. Zásobníky v povrchových dolech 

 

Technicky jednodušší i návazně ve vztahu k použité technologii čerpání ropy z těchto 
zásobníků se jeví provedení těchto úložišť v opuštěných povrchových dolech, případně 
rozsáhlých lomech. Tato myšlenka je ve schématu graficky znázorněna na následujících 
obrázcích. 

Prvořadou otázkou kterou je nutno vyřešit před započetím činnosti na předprojektové 
přípravě na konkrétním řešení skladování v předmětné lokalitě je určení použitých materiálů, 
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konstrukcí a konstrukčních systémů vlastních zásobníků. Návazně pak otázku 
ogie spojenou s monitorovacím systémem lokality, výstavby komunikací, dopravy samotné 
viny a dalších návazných celků včetně infrastruktury v podobě povrchových objektů. 

ínkou je však správná volby druhu betonu co do použitého cementu, správný 
nologický postup zpracování, použití vhodného kameniva a to nejen ve smyslu původu, ale 
ěž tak co do složení (plynulá křivka zrnitosti) a v neposlední řadě pak použití vhodných 
d do betonu a ochrany finální konstrukce před působením agresivity prostředí jak z vnější, 
vnitřní strany. Samostatnou a velmi důležitou otázkou je pak provedení speciálních 
istných“ izolací zaručující požadovanou ochranu okolí před případnými průsaky a 
ilizaci podloží ze statického důvodu.. 

 
Izolace betonu proti průsakům 

 

Beton je často zejména u hydrotechnických staveb používán jako rozhodující nebo 
á vodotěsná bariéra. Proto je tyky problematika vodotěsnosti betonu v závislosti na 
ých technologických faktorech dlouhodobě studována. V porovnání s hodnocením 
těsnosti betonu jsou informace o schopnosti betonu blokovat průnik ropy a ropných 
uktů dosud relativně velmi omezené. Pokud tyto informace jsou k dispozici, pak se jedná o 
rmace s experimenty s různými produkty ropy. 

 



 

 

4.1. Primární izolace – krystalizace betonu 
 

Jedním z nejdůležitějších technických hledisek při návrhu a realizaci podzemních 
zásobníků je ochrana betonu proti korozi. Nejnovějšími prostředky jsou pak těsnící příměsi do 
betonu. V současné době je na našem trhu celá řada těchto chemických izolačních prostředků 
od různých výrobců prakticky z celého světa. Srovnáním jejich vlastností se zohledněním ceny 
dospěl řešitelský kolektiv k závěru, že jako jeden z nejvýhodnějších prostředků pro ochranu 
betonu jak proti pronikající vodě dovnitř betonových zásobníků, tak proti průsaku ropy ven a 
současně jako ochrana povrchu betonu proti agresivitě prostředí se jeví prostředek obchodního 
názvu AKVATRON-6. Jedná se o nový hydroizolační materiál, který je určen pro zvýšení 
vodotěsnosti a nepropustnosti betonu a cementových malt proti vodě, některým chemikáliím a 
ropným produktům (benzín, nafta, motorové oleje, apod.). Dále ho lze použít jako protikorozní 
ochranu oceli v železobetonu. Jeho předností je jeho dvojí ochranné působení : 

• kapilární - zajišťuje hluboké pronikání aktivních chemických přísad do pórů 
materiálu, kde vytvoří nerozpustné krystaly, které utěsní póry a kapiláry proti 
vodě a mnoha chemickým roztokům.  

• pancéřové-bariérové - tvoří na povrchu pevnou vodotěsnou vrstvu, která je 
zdrojem krystalizačního materiálu pro tvorbu a růst nových krystalů dovnitř 
konstrukce. 

 

4.2. Sekundární izolace – izolace prostředí 
 

Kromě vlastního utěsnění betonu krystalizačními prostředky a případně použitím 
povlakových izolací, můžeme využít vlastností horninového prostředí (v minulosti se používalo 
těsnění pomocí jílů a jílovitých hornin). Potřebného ovlivnění vlastností hornin v okolí 
betonových konstrukcí lze docílit např. injektáží. Smyslem této práce není definovat postupy 
při projektování a realizaci vlastních injektážních prací, nýbrž ukázat, které injektážní hmoty 
jsou v současné době pro daný účel k dispozici, za jakých hygienických podmínek a zejména 
pak upozornit na určitá rizika s jejich užitím spojená. 

V současné době dostupné injektážní a izolační hmoty, nechceme-li hovořit o 
„klasických“, jsou převážně vyrobeny na bázi umělých pryskyřic. Na základě jejich 
chemického složení se dají zhruba rozčlenit do 3. základních skupin: 

• skupina – hmoty vyrobené na bázi polyuretanových pryskyřic 

• skupina – hmoty vyrobené na bázi formaldehydových pryskyřic 

• skupina – hmoty vyrobené na bázi polyesterových pryskyřic 
Možnost užití jednotlivých konkrétních injektážních a izolačních hmot je obecně vázána 

na schválení v souladu se zákonem č. 20/1996 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů.  

V  pozemním a podzemním stavitelství se v posledních letech objevují stále častěji nové 
hmoty pro zpevňování hornin, kotvení, isolace apod. Jsou žádány především proto, že umožňují 
ovlivňování fyzikálně-mechanických vlastností hornin. Jsou žádány rovněž pro své výhodné 



 

vlastnosti, jako je přilnavost k horninám, dřevu, betonu a kovům, nízká viskozita a schopnost 
pronikat do velmi jemných trhlin, mezer a puklin, objemové zvětšení při vypěňování, 
nehořlavost, mrazuvzdornost, vodotěsnost, chemická odolnost, pružnost apod.  

Injektážní a izolační hmoty jsou užívány zejména: 

Při ražbě podzemních kaveren a následné betonáži podzemních konstrukcí. Velmi častý  

Obchodní název Výrobce Použití Schvalovací rozhodnutí KHS Ostrava
Volumax 3 Ortwin, SRN ucpávky zavlažovacích vrtů 241.324/17027/95 ze dne 8.12.1995
Wipur Fix 1, Wilkit-Schaum Willich, SRN zpevňování, utěsňování hornin, asanace staveb. konstrukcí 241.323/19491/95 ze dne 20.1.1995
Wilkit, Wipur Willich, SRN zpevňování uhelného pilíře a průvodních hornin J/4/245.5/18108/91 ze dne 3.2.1992
Bevedan-Bevedol CarboTech, SRN zpevňování utěsňování hornin a stavebních materiálů zn. 241.323/9728/94 ze dne 3.8.1994
OM,N,NX,S,WF,WF-A,WT
Ampule SIS CarboTech, SRN kotvení svorníkové výztuže důlních děl ??????
Erkadol-Erkadur Schaum-Chemie, SRN zpevňování hornin zn. 241.323/16593/95 ze dne 23.11.1995
L,A1,K1,M zn. 241.323/10436/95 ze dne 3.7.1995
Pryskyřice 3P Polivent, Maďarsko zpevňování a rěsnění hornin zn. 241.323/4806/94 ze dne 12.4.1994

Chemo, Rájec, ČR
Marithan M,F Weber, Francie zpevňování a těsnění hornin zn. J/4/245.5/5876/93 ze dne 14.5.1993
Marithan N,E,L Weber, Francie zpevňování a těsnění hornin zn. J/4/245.5/3094/92 ze dne 2.6.1992
Wilkit-E Willich, SRN zpevňování hornin zn.241.323/9146/98 ze dne 15.7.1998
FOX-O-COAT F 101/URESTYL 3101 Resina Chemie B.V.,Foxhol, Holandsko nástřik betonových, ocelových aj. stavebních materiálů zn. 241.323/4343c/98 ze dne 15.6.1998

za účelem vytvoření nepropustné izolační vrstvy chránící

proti vnějším vlivům

RESICAST GH 90 Resina Chemie B.V.,Foxhol, Holandsko utěsňování průsaků vod v hodninách, zeminách a různých zn. 241.323/4343d/98 ze dne 16.6.1998
stavebních materiálech zn. 241.323/5822/97 ze dne 10.6.1997

RESICAST GH 96D Resina Chemie B.V.,Foxhol, Holandsko utěsňování průsaků vod v horninách, zeminách a různých zn. 241.323/4343e ze dne 17.6.1998
stavebních materiálech

RESICAST GH 96 Resina Chemie B.V.,Foxhol, Holandsko utěsňování průsaků vod zn. 241.323/5818/97 ze dne 17.6.1997
CARBOTHIX H CarboTech, SRN lepení kotev, zpevňování a utěsňování hornin proti průsakům vod zn. 241.323/4343f/98 ze dne 18.6.1998
CARBOFIX CarboTech, SRN vyplňování dutin a utěsňování vrtů zn. 241.323/4343g/98 ze dne 19.6.1998
BEVESEAL W/BEVECAT W (BEVECAT X, BEVECAT Y) CarboTech, SRN zpevňování a utěsňování hornin proti přítokům vod zn. 241.323/4343h/98 ze dne 22.6.1998

Obchodní název Výrobce Použití Schvalovací rozhodnutí KHS Ostrava
Izopěna Schaum-Chemie protipožární a protivýbuchová prevence zn. J/4/241.11/10118/93 ze dne 12.7.1993

Mikulov, Polsko
Mariflex N,S/GE-20 Weber, Francie zpevňování hornin zn. J/4/245.5/7769/92 ze dne 15.1.1993
Krylamina DU,DU/S Ekochem, Katowice, zpevňování hornin zn. 241.323/3574/96 ze dne 27.3.1996

Polsko
Krylamina superlehká a Ekochem, Katowice, vyplňování vícevýlomů, stavba dočasných hrází, zn. 241.320/15288/94 ze dne 25.11.1994
obyčejná Polsko protivýbuchová a protizáparová prevence

Wilflex 1 Willich, SRN vyplňování vícevýlomů, zpevňování hornin zn. 241.324/10511/96 ze dne 10.9.1996
Oldopur-UF-Schaum B1 Willich, SRN vyplňování vícevýlomů, utěsňování větrních hrází, zn. 241.324/14515/96/97 ze dne 10.1.1997
(Wisofoam) protizáparová prevence

Obchodní název Výrobce Použití Schvalovací rozhodnutí KHS Ostrava
Ampule AL 25 VVUÚ Radvanice, ČR kotvení svorníkové výztuže důlních děl zn. 241.323/135/93 ze dne 10.1.1994
Ampule CF-3 Carbonfix, Bytom, Polsko  kotvení svorníkové výzutže důlních děl zn. 241.323/18095/94 ze dne 2.12.1994
Ampule Lokset Fosroc, Bytom,Polsko kotvení svorníkové výztuže důlních děl zn. 241.324/8676/95 ze dne 16.6.1995

Obchodní název Výrobce Použití Schvalovací rozhodnutí KHS Ostrava
Sthamex 5% Fabrik Chemische prevence a represe samovznícení uhlí a vznícení zn. 241.323/2243/98 ze dne 14.5.1998

Preparate von Dr. Richard metanovzdušných směsí

Sthamer, Hamburk, SRN
Schaumgeist 3%,Schaumgeist 6% Sthamer, SRN prevence a represe endogenních požárů zn. 241.323/2263/95 ze dne 6.3.1995
Ekopěna Ekochem, Katowice, Polsko vyplňování výlomů za výztuží, stavba izolačních hrází, 241.323/10298/95 ze dne 24.7.1995

hrázových objektů, dotěsňování volných prostor nad

základkou

Hmoty, které nepatří do skupin 1 až 3:

2. skupina – hmoty vyrobené na bázi formaldehydových pryskyřic

1. skupina – hmoty vyrobené na bázi polyuretanových pryskyřic

Tabulka č. 1 - Schválené isolační a injektážní hmoty

3. skupina – hmoty vyrobené na bázi polyesterových pryskyřic



 

je případ, kdy do podzemní kaverny pronikají podzemní vody z jejího okolí, což je 
z různých důvodů nežádoucí. Izolace podzemní kaverny od podzemních vod injektáží je 
mnohdy vhodným řešením. Utěsnění horninového masivu, či samotných hrází, proti průsakům 
vod je zcela běžnou potřebou u vodních nádrží, zejména přehrad. I zde dnes injektážní a 
izolační hmoty sehrávají významnou úlohu. 

Předešlá tabulka ukazuje, které hmoty byly doposud takto schváleny a jsou tudíž 
k dispozici i v rámci úprav vlastností horského masivu při výstavbě podzemních zásobníků 
ropy a ropných produktů. 
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