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PODZEMNÍ KAVERNOVÝ ZÁSOBNÍK ZEMNÍHO PLYNU HÁJE  
U PŘÍPRAMI 

 
Abstract: 
The paper attends to the brief summary of underground gas storage and in more detail to the 
underground cavern gas storage facility in Háje near Příbram – a unique project worldwide 
first experience with operation. One of the base criterions for the creation of the storage 
facility are geological conditions. With respect to the geological position of Czech Republic 
and to the present state or assumed of an exploration in operation we can suppose only the 
next gas storage facility development in the following two types – depleted natural gas or oil 
fields in the Moravian Carpathian fore-deep or unlined cavern storage facilities at a high 
depth located close old mines. The up to now operation of the gas storage facility in Háje has 
evidenced the possibility to create such type gas storage with a high safety operation.   
 
1. ÚVOD 

Především z důvodu absolutní závislosti České republiky (ČR) na dovozu zemního plynu 
jsou nezbytnou součástí plynárenského systému ČR podzemní zásobníky zemního plynu 
(PZP) – viz Obr. č. 1. Rozvoj skladování zemního plynu v ČR bylo intenzivně rozvíjeno již 
od 60. let minulého století, kdy byl uveden do provozu jako první zásobník zemního plynu u 
Lobodic na Moravě. Postupně bylo na území ČR uvedeno do provozu celkem 8 PZP 
s celkovou kapacito pokrývající 25 až 30% roční spotřeby (9,5 – 8,3 mld. m3/rok). Ve 
vlastnictví RWE Gas Storage s.r.o je 6 zásobníků a po jednom PZP je ve vlastnictví 
Moravských naftových dolů a SPP Bohemia a.s. Současně připravované projekční a realizační 
práce směřují k cílovému objemu zemního plynu pokrývající spotřebu ČR v úrovni 50%.  
Jako jeden poslední v řadě PZP byl uveden v roce 1998 do provozu světově ojedinělý typ 
kavernového podzemního zásobníku Háje u Příbrami.   
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Obrázek č. 1 - Plynárenský systém ČR 
 
2. PŘEHLED TYPŮ PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKŮ 

Základním předpoklady vytváření podzemních zásobníků bylo: 
- Přechod v užívání svítiplynu na zemní plyn vyvolané nálezy ložisek zemního plynu (r. 

1918, Texas, 4 000 mld. m3) 
- Zvyšování sezonních a denních rozdílů ve spotřebě zemního plynu 
- Rozdíl objemů těžby a spotřeby zemního plynu 
- Rozvoj tranzitní přepravy  

Předchůdcem podzemních zásobníků plynu jsou nadzemní plynojemy (Měcholupy, 300 tis. 
m3) a tlakové plynojemy (Libeň, 0,3 MPa) budované v ČR ve 30 letech minulého století. 

Podzemní zásobníky zemního plynu lze dělit dle následujících kritérií: 
A) Dle plynárenských kritérií (výkon, kapacity) 

- Sezonní vytvářená v místech těžby, v uzlových bodech přepravních 
plynárenských systémů a zejména s předpokladem vysokých skladovacích 
objemů 

- Denní špičkové (superšpičkové) v okolí velkých aglomerací a průmyslových 
komplexů a velkokapacitních přepravních systémů s předpokladem vysokých 
výkonů a rychlosti přechodu těžba/vtláčení  

B) Dle geologických a hydrogeologických poměrů (viz. Obr. č. 2) 
- Přírodního původu (porézní a puklinové prostředí) 
     Vytěžená ropoplynová ložiska  - 75% 
     Aquiferová ložiska – 15% (konverze ropa – plyn) 
- Uměle vytvořená 

          Stará důlní díla (do 3 MPa, uhelné nebo solné doly)  
Nově vyražená důlní díla (vystrojené kaverny byly pouze testovány do 20 
MPa, nevystrojené kaverny v ČR, provozovány do 11 MPa)  
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Louhované kaverny v solných diapírových strukturách (provozovány při 
velmi vysokých tlacích okolo 15 MPa) 
Trubní systémy pod terénem (Curich, 1 km dlouhý trubní systém DN 1200, 8 
MPa)  

C) Dle ložiskového tlaku skladovaného zemního plynu. Mezní tlakové kritérium pro 
nízko- a vysokotlaké zásobníky je hodnota 4 MPa 

Uvedené typy podzemních zásobníků jsou celkově ve světě provozovány v počtu asi 550 
zásobníků, ve kterých je zemní plyn skladován v plynném skupenství kromě kavernového 
(pískovec) zásobníku v Austrálii a solných kaveren v U.S.A., kde je zemní plyn skladován 
v kapalném stavu (LNG).  

 
Obrázek č. 2 - Schéma typů podzemních zásobníků 

 
3. GEOLOGICKO- TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY REALIZACE KAVERNOVÝCH 

(RAŽENÝCH) ZÁSOBNÍKŮ PLYNU  

Níže uvedené předpoklady realizace kavernového zásobníku jsou vyvozeny ze zkušeností 
realizace kavernového zásobníku Háje. Veškeré projekční a realizační práce byly vedeny 
v souladu se zásadami provádění činnosti hornickým způsobem dle Zákona č.61/1988 Sb.. 
Zásadní charakteristikou kavernových (ražených) zásobníků je jejich vysoká provozní 
spolehlivost, rychlost provozní změny režimu vtláčení/těžba ale jejich vysoká cena.   
Pro posouzení možnosti realizace kavernového podzemního zásobníku je třeba posoudit: 

- Geologické podmínky  
- Odběrové nároky plynárenského systému 
- Technicko-ekonomické možnosti 
- Geopolitickou polohu  
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Z hlediska geologických podmínek je nutné posoudit následující základní kritéria 
realizovatelnosti zásobníku: 

- Plynotěsnost vč vodotěsnosti geologické struktury 
- Stabilní poměry skladovacího prostoru zásobníku 
- Možnost přirozené kontaminace skladovaného zemního plynu (např. radonem) 

Výše uvedená kritéria jsou hodnocena komplexním, více stupňovým geologickým 
průzkumem (předběžný, podrobný a provozní), který testuje následující parametry 
horninového prostředí: 

- Geologicko-strukturní parametry (petrografie, tektonický vývoj, genezi 
struktury,geochemický charakter hornin, a.j.) 

- Hydrogeologické poměry (hydraulické parametry, hydrodynamická analýza, datovací 
a stopovací zkoušky, ..) 

- Fyzikálně chemické a geotechnické vlastnosti horninového okolí (geostatická 
napjatost a teplota, přetvárně pevnostní parametry, radon, chemizmus podzemní vody, 
a.j.) 

- Ochrana životní prostředí (možné vlivy změn a výkyvů hladiny podzemní vody, resp. 
umělé vodní clony, seismicity oblasti, a.j.) 

Všechny zmíněné parametry jsou dále použity k sestavení matematických modelů chování 
horninového prostředí při jeho využívání (zatěžování) v průběhu provozních stavů zásobníku. 
Výsledky simulačních prací dále slouží pro následné zpřesňování vstupních parametrů a pro 
projektová řešení objektu zásobníku. Je tak účelné simulovat hydraulické chování masivu 
v kombinaci s plynotěsností masivu (sycení puklinových systémů, rychlost změn redistribuce 
tlaků plynu v masivu,…), simulaci stabilitních poměrů výrubu při cyklickém namáhání 
masivu a simulaci chování tlakových zátek (deformační stavy, vodotěsnost,a.j.).    

 
4. KAVERNOVÝ ZÁSOBNÍK HÁJE U PŘÍBRAMI 

4.1 Základní informace 

Investor : TRANSGAS s.p. , Generální projektant : PLYNOPROJEKT Praha a.s. 
Hlavní dodavatelé : DIAMO s.p., SUL o.z. Příbram a.s., SUBTERRA a.s, ČKD – DIZ a.s. 
Celková cena : 3,4 mld. Kč 
Časový průběh realizace zásobníku je následující: 

• 1979 až 89 Plynoprojekt Praha prováděl výzkumné a průzkumné práce v oblasti 
Bohutín a Milín na Příbramsku do tlaků 15 MPa  

• 1989 až 92 Plynoprojekt Praha prováděl ověřovací průzkumné práce ve vytypované 
oblasti Háje u Příbrami 
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• 1992 až 1998 realizace podzemního kavernového zásobníku plynu Háje   
• 1998 tlaková zkouška uzávěrů zásobníku, inertizace zásobníku CO2 a první plnění 

zásobníku zemním plynem 
Základní parametry PZP Háje jsou vedeny v tabulce č. 1.  

Pracovní tlak (MPa)  2,0 – 11,0 (12,5 *)) 

Denní výkon (mil.m3/den)  6,2 (9,0*))  

Aktivní skladovací 
kapacita (mil.m3)  

59 (79 *)) 

Počet produkčních sond  6  

Poduška (mil.m3)  12,7  

                poznámka: *)maximální projektovaný parametr  
Tabulka č. 1 – Základní parametry PZP Háje 

 
4.1 Technické řešení 

Kavernový zásobník plynu sestává z vrchní a spodní stavby (viz. Obr. č. 3). Součástí vrchní 
stavby jsou objekty: 

- úpravy, měření a regulace zemního plynu 
- dva kompresory 
- regulační stanice tlakového uzávěru 
- monitorovací systém  
- zhlaví těžebně vtláčecích vrtů vč. potrubního dvora 
- zhlaví odvodňovacího vrtu 
- velín zásobníku 

Spodní stavba je situována v jedné hloubkové úrovni cca 950 m pod povrchem terénu, 
v prostředí granitů středočeského plutonu (sázavský typ). Spodní stavba sestává ze 
skladovacího prostoru, tlakového uzávěru a šesti těžebně vtláčecích vrtů a jednoho vrtu 
čerpacího. 

Skladovací prostor je tvořen systémem ražených chodeb o profilu 13 až 15 m2 s celkovou 
délkou asi 45 km. Celkový objem skladovacího prostoru je asi 630 tis. m3. Ražené chodby 
jsou nevystrojené, pouze ojediněle v místech křížení s výraznými tektonickými poruchami 
byly vystrojeny rámovou výztuží nebo kari sítí s torkrétovým nástřikem do mocnosti 10 cm. 
Celkový rozsah takto vystrojených chodeb dosahuje do 5 % celkového objemu. Plynotěsnost 
puklinového systému okolního horninového prostředí je zajišťována jak přirozenou saturací 
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masivu, tak i vzduchovou clonou vytvořenou v průběhu těžby uvolněním původní napjatosti 
masivu. Dále je plynotěsnost skladovacího prostoru zvyšována umělou vodní clonou 
vytvářenou vodním tlakovým uzávěrem. 

Tlakový uzávěr (viz. Obr. č. 4) byl vyprojektován v obou přístupových chodbách 
vzájemně propojených s regulačním vrtem (tzv. mezizátkový vrt). Tlakový uzávěr je tlakově 
uzavřen dvěma páry tlakových drátkobetonových zátek o délce 10 m uzavírající mazizátkový 
prostor dlouhý 85 m. Konstrukce a realizace tlakových zátek byla vedena tak, aby bylo 
dosaženo maximální vodotěsnosti tlakového uzávěru v místech zátek. Za tímto účelem byly 
provedeny, resp. vyvinuty následující technologické postupy:      

- hladký výlom vetknutí zátek s minimálním vlivem trhacích prací 
- receptura vodostavebního drátkobetonu a technologický postup jeho nástřiku do zátky 

s eliminací deformačních (hydratační teplotních) procesů v průběhu zrání betonu     
- chemická injektáž příkontaktní zóny tlakové zátky (viz. Obr. 5) s cílem minimalizace 

vodopropustnosti příkontaktní zóny a tedy zvýšení smykových pevností – únosnosti 
tlakových zátek 

- sanační chemická injektáž tělesa zátky za účelem zvýšení její vodotěsnosti   

Takto vytvořený vodní tlakový uzávěr trvale vytváří vodní tlakovou barieru skladovacímu 
prostoru plynového zásobníku. Hydrostatický tlak v mezizátkovém prostoru je regulován 
pomocí dusíkového polštáře tak, aby byl trvale zajištěn hydrostatický přetlak uzávěru oproti 
ložiskovému tlaku minimálně 0,5 MPa.   

 
Obrázek č. 3 - Schéma podzemního zásobníku Háje 
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Obrázek č. 4 - Schéma tlakového úzávěru 

 

Podzemní skladovací prostor je spojen s povrchovou částí pěti těžebně vtláčecími vrty a 
jedním odvodňovacím vrtem zajišťujícím odčerpávání průsakové vody ze 
skladovacího prostoru.  

Zásadním předpokladem zahájení provozu zásobníku po provedení napuštění 
mezizátkového prostoru a provedení tlakových zkoušek uzávěru byla inertizace celého 
skladovacího systému dusíkem. Hlavní cíl inetrizace bylo zabránění vzniku výbušné směsi 
v průběhu prvého plnění zásobníku zemním plynem. Uvedený proces byl projektantem 
zásobníku předem simulován a celý proces inertizace byl tak sledován a po ukončení mohl 
být bezpečně vyhodnocen. Následné první plnění zásobníku zemním plynem bylo ukončeno 
při ložiskovém tlaku 4,5 MPa. Následně po určité kontrolní prodlevě byl dále postupně 
zvyšován ložiskový tlak až na současný tlak cca 11 MPa zemního plynu.     

 
Obrázek č. 5 - Schéma injektážních vrtů tlakové zátky 
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5. DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM ZÁSOBNÍKU 

Provoz zásobníku byl zahájen zkušením obdobím, kdy byl zejména laděn řídícího systém 
plynového zásobníku a sledováno chování puklinového systému v okolí skladovacího 
prostoru. 

Jak bylo uvedeno výše, zvyšování ložiskového tlaku probíhá postupně a každý stupeň se 
vyhodnocuje tak, aby nedošlo ke snížení bezpečnosti provozu zásobníku. V současné době 
PZP Háje jsou provozovány do maximálního ložiskového tlaku asi 11 MPa.  

V roce 2005 byl na žádost provozovatele zpracován mezinárodní audit hodnotící veškerá 
rizika provozu zásobníku. Ze závěru hodnocení odborného auditu vyplynulo doporučení 
postupného zvyšování tlaku dle závěru původního předpokladu projektanta PZP Háje.   

 Bezpečnost provozu zásobníku je trvale sladována a hodnocena v rozsahu následujících 
rizikových kritérií: 

a. Bilanční hodnocení tlakových a objemových poměrů z přímý měření ložiskového 
tlaku a objemu zemního plynu zhodnocených tzv. hysterézní křivkou 

b. Bilanční hodnocení spotřeby vtláčené vody, kdy je kalkulována přímá spotřeba 
vtláčené a těžené vody z podzemní části PZP a hydrostatické poměry na tlakových 
zátkách. Dále jsou v souvislosti s vodní bilancí hodnoceny celkové srážkové úhrny na 
kontrolních měřících stanicích okolí PZP a sledovány změny hladiny podzemní vody 
hlubokých tektonických struktur v nadloží PZP. 

c. Sledování výskytu (koncentrace) plynných uhlovodíků v půdním vzduchu v nadloží 
PZP 

d. Sledování charakteru a intenzity případných seizmických jevů v okolí z PZP 
e. Kontrolní karotážní měření těžebně vtláčecích vrtů prokazující těsnost cementace 

kolon 

V celém průběhu provozování PZP Háje, tj. od 14. 7. 1998 dosud nedošlo k ohrožení 
bezpečného provozu zásobníku v žádném sledovaném ohledu, tj. nedošlo k úniku zemního 
plynu ze skladovacího prostoru.     
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6. ZÁVĚR 

Uvedený referát podává stručný přehled o podzemním skladování zemní plynu a 
podrobněji se věnuje světově ojedinělému kavernovému zásobníku zemního plynu Háje u 
Příbrami.  

Jak vyplynulo z přehledu typů podzemních zásobníků, jedním ze základních kritérií 
vytvoření zásobníku jsou geologické poměry. Vzhledem k dané geologické situaci a stavu 
současných, resp. uvažovaných těžebních činností v České republice lze předpokládat pouze 
další rozvoj skladovacích kapacit ve dvou následujících typech zásobníků: 

- Vytěžená ropoplynová ložiska moravské části karpatské předhlubně (rozšíření 
stávajících zásobníků nebo nová ložiska) 

- Kavernové zásobníky v blízkosti stávajících těžebních kapacit (hornických děl)   

Dosud získané zkušenosti z přípravy, projektových a realizační prací a vlastního, více než 
desetiletého provozu zásobníku potvrzují možnost vybudovat další zásobník tohoto typu.     


