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Zemní plyn je cenná chemická surovina a významný 

zdroj energie. Spotřeba zemního plynu v ČR je téměř sto-
procentně závislá na dovozu ze zahraničí. Dodávky zemní-
ho plynu do ČR se uskutečňují dovozem soustavou tranzit-
ních plynovodů z Ruska a Norska. Tímto plynovodním 
systémem je rovně� přepravován zemní plyn ze zemí ruské 
federace do západní Evropy. Celkový nákup (dovoz) zem-
ního plynu pro potřeby ČR dosáhl v roce 2005 objemu 
9358 mil m3. Dovoz je doplněn nízkým objemem vnit-
rostátní tě�by, která zahrnuje povrchovou degazaci na 
Ostravsku a tě�bu na ji�ní a severní Moravě. Tuzemské 
dodávky činily v minulém roce 60,8 mil m3, tj. 0,6 % 
z celkových dodávek1. 

 
 

Spotřeba zemního plynu 

 
Odběr zemního plynu z plynárenské sítě je nerovno-

měrný a závisí na mnoha faktorech, např. na teplotě 
ovzdu�í, na podmínkách odběru v podnicích, na charakteru 
spotřeby v domácnostech. Nerovnoměrnost odběru se pro-

jevuje v odběrových diagramech (cyklech) v průběhu dne, 
týdne a roku. Díky stále sílící otopové slo�ce je celkový 
odběr zemního plynu v České republice silně závislý na 
vývoji klimatických podmínek. Na obr. 1 jsou uvedeny 
měsíční spotřeby plynu v roce 2005, kdy celková spotřeba 
zemního plynu dosáhla vý�e 9562 mil m3. Na celosvětové 
spotřebě se v roce 2005 Česká republika podílela 0,34 % 
(cit.1,2). 

 
 

Krytí odběrových �piček 

 
Odběratelé odebírají zemní plyn podle své okam�ité 

potřeby a tedy velmi často nerovnoměrně. Vzhledem 
k výraznému podílu otopové slo�ky na celkové spotřebě 
zemního plynu podléhá jeho spotřeba značným sezónním 
výkyvům. Av�ak tě�ba a doprava zemního plynu je nej-
hospodárněj�í, je-li rovnoměrná. Vyrovnávání nerovno-
měrnosti mezi spotřebou plynu a jeho dodávkami je mo�né 
třemi způsoby: 
− přizpůsobení zdrojů potřebám, 
− přizpůsobení spotřeby dodávkám,  
− uskladnění letních přebytků plynu3. 

Přizpůsobení zdrojů potřebám bylo pou�íváno 
v počátcích plynárenství, kdy odběratelé byli zásobováni 
svítiplynem vyráběným v městských plynárnách, jejich� 
výkon bylo mo�no v určitém rozsahu měnit. Tehdy 
k vyrovnávání okam�ité spotřeby a okam�ité výroby slou-
�ily klasické plynojemy. Velikost plynojemů se s rostoucí 
spotřebou zvět�ovala. Největ�í suchý plynojem na světě 
disponoval objemem 600 000 m3, ov�em i objem největ-
�ích suchých plynojemů je při současných objemech tě�by 
a spotřeby zanedbatelný4. 

Přizpůsobení spotřeby dodávkám není obecně pou�i-
telné, zcela je vyloučeno v kategorii středoodběratelů 
a maloodběratelů. Naproti tomu u velkoodběratelů prů-
myslového charakteru je mo�no smluvně zajistit 
tzv. přeru�itelný odběr. Na základě smluv je mo�no 
za definovaných podmínek přeru�it tomuto odběrateli do-
dávku plynu a takto získané mno�ství pou�ít pro malood-
běratele a středoodběratele4. 

Nejroz�ířeněj�í a nejvhodněj�í variantou vyrovnávání 
sezónních cyklů je uskladnění letních přebytků plynu, 
které se v zimním období pou�ijí k vyrovnání rozdílů mezi 
spotřebou a dovozem. Obecně platí, �e země s obdobnou 
strukturou spotřeby a pokrytí zdrojů (tzn. dominantní podíl 
importu zemního plynu) jako má Česká republika, musí 
uskladnit cca 20 a� 25 % celkové roční spotřeby4. 

 
Obr. 1. Měsíční spotřeby zemního plynu (ZP) v mil m3 v roce 
2005; přepočtený objem plynu v milionech m3 při teplotě  
15 °C a tlaku 101,325 kPa (cit.1)  
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Skladování zemního plynu 
 
Přebytky zemního plynu lze uskladňovat mnoha růz-

nými způsoby. Mezi nejčastěj�í mo�nosti skladování patří: 
a)  uskladnění zemního plynu v plynné formě 

− klasické plynojemy (pouze lokální význam) 
− podzemní zásobníky kavernové 
− podzemní zásobníky v porézních strukturách 
− vyu�ití akumulace v tranzitním plynovodu 

b)  uskladnění zemního plynu ve zkapalněné formě 
− kryogenní skladování  
− rozpou�tění v rozpou�tědle (propan, butan) 

c)  uskladnění zemního plynu v chemicky transformované 
formě 
− methanol3 

Některé způsoby jsou technicky překonané nebo ne-
vyhovují současným po�adavkům, z tohoto důvodu se dále 
budeme zabývat pouze těmi perspektivními. 

 
A k u m u l a č n í  k a p a c i t a  p l y n o v o d ů  

 
V distribuční síti jsou dodávky plynu v průběhu dne 

prakticky rovnoměrné, ale spotřeba po trase plynovodu 
kolísá podle odběrového diagramu. Okam�ité vyrovnání 
mezi dodávkou a odběrem je mo�no zajistit vlastní akumu-
lační schopností vysokotlakého nebo velmivysokotlakého 
plynovodu. Plynárenská soustava v zásadě představuje 
tlakovou nádobu velkého objemu, ve které lze sní�ením 
nebo zvý�ením tlaku akumulovat značná mno�ství plynu. 
Nutno ov�em poznamenat, �e plynovodní soustava je pri-
márně určena pro přepravu plynu a akumulační kapacitu 
plynovodů lze vyu�ít pouze k vyrovnání krátkodobých 
odběrových �piček3. 

 
K r y o g e n n í  s k l a d o v á n í  

 
Zemní plyn (tvořený z cca 98 obj.% methanem) je 

mo�né zkapalnit při teplotě −160 °C a normálním tlaku. 
Kapalný zemní plyn zaujímá asi 600krát men�í objem ne� 
methan v plynném stavu za normálních podmínek. Této 
skutečnosti je vyu�íváno k dopravě a skladování zemního 
plynu předev�ím pro: 
− transkontinentální dopravu tankery, 
− pro krytí �pičkových potřeb, 
− zásobování satelitních stanic3. 

Předpokládá se, �e se stále zvy�ující se spotřebou 
zemního plynu bude doprava a skladování zkapalněného 
zemního plynu dále v budoucnu narůstat. 

 
P o d z e m n í  u s k l a d ň o v á n í  p l y n u  
 
Kavernové zásobníky 

Kavernové zásobníky (uměle vytvořené dutiny) jsou 
vhodné pro vyrovnávání krátkodobých odběrových nerov-
ností (týdenní odběrový diagram), proto�e u těchto typů 
zásobníků je doba potřebná pro změnu provozního re�imu 

(vtláčení � tě�ba) relativně krátká. Kapacitu zásobníku lze 
pak vyu�ít několikrát během roku. 

Solné kaverny představují uměle vylou�ené prostory 
v solných lo�iscích. Solné kaverny byly původně vyvinuty 
pro uskladňování zkapalněných uhlovodíkových plynů 
(LPG), proto�e solná struktura je dokonale nepropustná 
pro plyn. V současné době jsou rovně� rozsáhle pou�ívány 
k uskladnění zemního plynu. K vytvoření efektivní kaver-
ny pro skladování zemního plynu v solném lo�isku musí 
lo�isko soli splňovat určité předpoklady: 
− mít dostatečnou mocnost, 
− být ulo�eno v hloubce do 2 000 m, 
− ulo�ené soli by měly mít dostatečně stejnorodé vlast-

nosti3. 
Na obr. 2 je ve zjednodu�eném a schematickém po-

hledu zobrazen princip lou�ení solné kaverny. Kaverna se 
vytváří tak, �e nejprve dochází k navrtání vhodného lo�is-
ka solných usazenin přibli�ně do hloubky plánovaného dna 
kaverny. Následně je do vrtu vtláčena voda, která rozpou�-
tí sůl a stejným vrtem je vznikající solanka odčerpávána. 
Vhodného tvaru kaverny je dosahováno regulací čerpané 
tekutiny 4. 

Kaverny ve skalních masivech vět�inou tvoří síť cho-
deb, která vznikla opu�těním důlního díla nebo byla pro 
tento účel vybudována. Nejdůle�itěj�í pro provoz je doko-
nalé utěsnění kaverny, co� se v praxi ře�í několika způso-
by. Prvním mo�ným způsobem je opatření kaverny vnitř-
ním těsnicím materiálem (např. plechy z korozivzdorné 
oceli). Druhou mo�ností je hydrodynamické těsnění, kdy 
jsou případné pukliny a propustné horniny nad kavernou 
těsněny vodou, která je vtláčena do vodních injektá�ních 

Obr. 2. Princip vytváření solné kaverny4 



Chem. Listy 100, s3−s6 (2006)                                                      58. Sjezd chemických společností. Paliva, petrochemie, polymery 

s5 

�tol umístěných nad kavernami. Tyto kaverny jsou vět�i-
nou pou�ívány pro uskladnění LPG či stlačeného vzduchu. 
Technologie skladování zemního plynu v kavernách skal-
ních masivů je poměrně nová3,4. 

 
Podzemní zásobníky v porézních strukturách 

Nezbytným předpokladem pro vybudování zásobníku 
v porézních strukturách je existence vhodné geologické 
vrstvy. Skladovací vrstva musí být dobře propustná pro 
skladovaný plyn, dále musí být překryta nepropustnou 
vrstvou a mít dostatečný objem. V podstatě se musí jednat 
o typ tzv. geologické pasti (strukturní, statigrafické nebo 
litologické). Na obr. 3 je schéma porézního zásobníku, 
jen� vznikl ve strukturní pasti. Během tě�ebního cyklu je 
plyn z lo�iska tě�en tě�ebními sondami (S). Stejnými son-
dami je plyn do lo�iska vtláčen při zatláčecím cyklu. Sou-
částí zásobníku jsou rovně� pozorovací sondy (P), které 
monitorují, zda nedochází k úniku plynu mimo prostor 
zásobníku3. 

Zásobníky v porézních strukturách lze dělit na ty, 
jen� vyu�ívají bývalá lo�iska zemního plynu popř. ropy 
nebo na tzv. aquiferové, vytvořené v původně zavodně-
ných vrstvách písků a pískovců. Vlastní skladovací prostor 
je vytvořen vytěsněním vody z prostoru uskladnění ply-
nu3,5. 

 
 

Skladování zemního plynu v ČR 

 
V České republice se pou�ívají k uskladnění zemního 

plynu výhradně podzemní zásobníky plynu (PZP). Společ-
nost RWE Transgas Net s.r.o. provozuje v současné době 
pět porézních zásobníků a jeden kavernový. 

PZP Lobodice je jediným aquiferovým a současně 
i prvním zásobníkem na území České republiky. Nachází 
se cca 13 km jihozápadně od Přerova. PZP Lobodice slou-
�il v letech 1965 a� 1990 ke skladování svítiplynu, v roce 
1990 začala jeho konverze na zemní plyn. Jedná se 

o aquiferový zásobník vytvořený v původně zvodnělé 
struktuře artézského systému. Se skladovací kapacitou 
110 mil m3 je nejmen�ím porézním podzemním zásobní-
kem v České republice5,6. 

PZP Tvrdonice se nachází na jihovýchodní Moravě 
nedaleko Břeclavi. Jedná se o první podzemní zásobník 
plynu vyu�ívající ke skladování zemního plynu primární 
lo�iska ropy a zemního plynu, které byly částečně odtě�e-
ny5,6. 

PZP �tramberk se nachází v okrese Nový Jičín, je 
vybudován z bývalého lo�iska zemního plynu Příbor-jih. 
Lo�isko bylo objeveno v �edesátých letech dvacátého sto-
letí při provádění uhelného průzkumu. V letech 1965 a� 
1975 se prováděla primární tě�ba lo�iska Příbor-jih5,6. 

PZP Třanovice se nachází na severní Moravě, jihozá-
padně od města Český Tě�ín. Zásobník je vybudován 
v prostorách bývalého lo�iska plynu, na kterém se tě�ilo 
od roku 1949. Celé lo�isko se skládá ze čtyř samostatných 
celků − Nového pole, Západního pole, Čočky a Starého 
pole. Výstavba PZP byla zahájena v roce 1994 a pro účely 
uskladnění zemního plynu jsou v současnosti vyu�ívány 
obzory Nové pole, Západní pole a Čočky5,6. 

PZP Dolní Dunajovice se nachází severozápadně 
od města Mikulov. Se skladovací kapacitou 700 mil  m3 je 
největ�ím podzemním zásobníkem plynu v ČR. Zásobník 
je vybudován v částečně vytě�eném lo�isku zemního ply-
nu, které bylo objeveno v 70. letech 20. století. Ji� během 
primární tě�by zemního plynu bylo rozhodnuto, �e po 
odtě�ení cca 50 % zásob bude ve struktuře lo�iska vybudo-
ván podzemní zásobník plynu5,6. V současné době jsou 
budovány nové sondy s cílem podstatně zvý�it jeho kapa-
citu. 

PZP Háje se nachází cca 70 km jihozápadně od Prahy 
u Příbrami. Jedná se o kavernový zásobník, jen� byl navr-
�en pro krytí tzv. super�piček pro Prahu a přilehlou oblast 
Středočeského kraje. Volba kavernového zásobníku vyply-
nula z geologické situace Středočeského kraje, kde nejsou 
k dispozici klasické porézní zásobníkové struktury. První 
výzkumné práce byly zahájeny ji� v roce 1979. Výstavba 
zásobníku byla započata v roce 1991. Zásobník je tvořen 
sítí propojených chodeb, které byly ra�eny ze stávajícího 
důlního pole uranových dolů do prostoru středočeského 
plutonu bez staré hornické činnosti v hloubce 950 m. Zá-
sobník s plánovanou kapacitou 60 mil m3 byl uveden do 
provozu v roce 1998 (cit.5,6). 

 
 

Úpravy vytě�eného plynu 
 
Zemní plyn je v lo�isku podzemního zásobníku zpra-

vidla v kontaktu s lo�iskovou vodou. Během skladování se 
zemní plyn nasytí vodní parou. Její koncentrace v zemním 
plynu závisí na teplotě a tlaku v lo�isku. Přítomnost vodní 
páry v plynu je ne�ádoucí z několika důvodů. Nebezpečí 
vy��ího obsahu vodní páry v přepravovaném plynu spočí-
vá v mo�nosti její kondenzace při poklesu teploty. Kapalná 
voda zmen�uje průtočný průřez potrubí, rozpou�tějí se v ní 
korozivní plyny (CO2, H2S) a za vhodných podmínek mů-

Obr. 3. Schéma porézního zásobníku s pozorovacími (P) 
a provozními (S) sondami3 
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�e docházek ke vzniku hydrátů.  
Spolehlivá distribuce a bezpečné pou�ití zemního 

plynu vy�aduje, aby i při teplotách pod 0 °C, a to v celém 
tlakovém rozsahu, nedocházelo k vylučování kapalných 
podílů (nejen vodní páry, ale i vy��ích uhlovodíků). Zemní 
plyn je nutno su�it na hodnotu rosného bodu, která le�í pod 
nejni��í mo�nou teplotou v potrubí i armaturách. Proto 
s rozvojem distribuce zemního plynu, byly zdokonalovány 
i technologie su�ení zemního plynu. V současnosti existuje 
velké mno�ství su�icích technologií zalo�ených na růz-
ných principech odstraňování vody z plynu. Základní pro-
cesy, které se uplatňují při su�ení plynu, jsou: 
− chlazení, 
− adsorpce, 
− absorpce7. 

Volba pro pou�ití dané su�icí metody je závislá 
na po�adavcích pro kvalitu plynu za su�icí jednotkou 
a pracovních podmínkách. Po zhodnocení v�ech nákladů 
spojených s procesem su�ení lze dojít k závěru, 
�e z technického i ekonomického hlediska je nejvýhodněj-
�í na podzemních zásobnících plynu pou�ít absorpční su�e-
ní s roztokem triethylenglykolu. Je v�ak nutné zdůraznit, 
�e v České republice jsou provozovány na v�ech podzem-
ních zásobnících pouze absorpční su�icí jednotky, které 
pou�ívají jako su�icí médium z bezpečnostních, technic-
kých a ekonomických důvodů výhradně a pouze triethy-
lenglykol8. 

 
 

Závěr 
 
Vět�ina odběratelů odebírá zemní plyn podle své oka-

m�ité potřeby a tedy velmi často nerovnoměrně. Nerovno-
měrnost odběru závisí na mnoha faktorech, z nich� největ-
�í význam má v České republice stále sílící otopová slo�-
ka. Největ�í spotřeba zemního plynu je v chladných zim-
ních měsících, naopak v létě je spotřeba minimální. 

Pro vyrovnávání sezónních výkyvů je nutné v letních 
měsících uskladnit přebytky plynu, které se naopak 
v zemním období spotřebují. Obecně platí, �e země 
s obdobnou strukturou spotřeby zemního plynu a pokrytí 
vlastními zdroji plynných fosilních paliv jako má Česká 
republika, musí uskladnit objem zemního plynu odpovída-

jící cca 20 a� 25 % celkové roční spotřeby.  
K nejroz�ířeněj�ímu způsobu skladování velkých 

mno�ství plynu patří podzemní uskladnění. Pro podzemní 
uskladňování plynů se v praxi vyu�ívá několika hlavních 
typů zásobníků, mezi které patří kavernové zásobníky 
v solných lo�iscích či skalních masivech, zásobníky vytvo-
řené ze starých důlních děl a zásobníky v porézních struk-
turách.  

V České republice se pou�ívají k uskladnění zemního 
plynu výhradně podzemní zásobníky plynu, které provozu-
jí společnosti RWE Transgas Net a MND Hodonín. 

 
LITERATURA 
 

1. http://www.upd.cz/upd_soubory/zpravy_soubory/
rok2005.doc , sta�eno 7. 8. 2006. 

2. h t tp : / /www.eia .doe .gov/emeu/ in terna t ional /
gasconsumption.html , sta�eno 7. 8. 2006. 

3. Koutský B.: Uskladňování plynů. Studijní text C�V 
oboru Plynárenství. V�CHT, Praha 2001. 

4. Plachý S.: Podzemní skladování plynu. Brno 2003.  
5. Svoboda A. (ed): Plynárenská příručka. Praha 1997. 
6. http://www.rwe-transgas.cz/transgas.cz/kapacita/

zasobniky_plynu/ , sta�eno 21. 8. 2006. 
7.  Solich M., Proke� O.: New Trends in Technology 

System Operation (Hloch S. ed.), str. 243. Pre�ov 
2005. 

8. Solich M., Proke�. O.: Plyn 85, 89 (2005). 
 
 
 

M. Solich and O. Proke� (Institute of Chemical 
Technology Prague, Prague): Natural Gas Storage and 
Fluctuation of Consumption  

 
The demand for the natural gas depends on the 

weather, because the natural gas is used for the heating in 
the winter. A transport of the natural gas from long-
distances is efficient only in case the supply is constant. 
An underground storage of the natural gas is used for lev-
elling of differences between supply and demand of the 
natural gas. In underground environment, the gas is stored 
either in porous reservoirs or in cavities build in salt for-
mation or rock. 


