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Anotace: 

Autor práce objasňuje problematiku využití břidlicového plynu k získávání energie. Uvádí 

způsob využití v jiných zemích, zejména v USA a Německu a zvažuje možnost těžby 

břidlicového plynu v naší republice s ohledem na geologické, legislativní a ekologické 

odlišnosti, i zdravotní a ekologická rizika.  
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Úvod 

O využití břidlicového plynu jsem se začal zajímat, protože se o něm v poslední době hodně 

diskutuje.  

Břidlicový plyn a technologie, které se používají k jeho těžbě – hydraulické štěpení neboli 

frakování – se v posledních letech staly předmětem mnoha sporů. Na jednu stranu je 

břidlicový plyn podporován jako levný a čistý zdroj energie, který pomůže zlepšit 

energetickou bezpečnost Evropy a umožní nám přejít k nízkouhlíkové ekonomice, na straně 

druhé však zkušenosti ze Spojených států rovněž ukazují, že dobývání plynu z břidlic rovněž 

provázejí nezanedbatelné dopady na životní prostředí a dalších rizika spojených s těžbou. 

Nejvíce se mluví o riziku kontaminace podzemních vod, o vlivu frakování na kvalitu ovzduší, 

o velké spotřebě vody při samotné těžbě, o riziku zemětřesení nebo o vlivu na změnu klimatu, 

který může být podobný jako u uhlí. 

Mediální horečka kolem břidlicového plynu jakožto průlomového zdroje energie pro Evropu 

má původ právě v USA, kde se tento zdroj v posledních deseti letech masivně rozvíjel. Díky 

intenzivnímu zájmu průmyslu prozkoumat zásoby břidlicového plynu v Evropě se situace 

rychle mění. To by mohl být problém pro evropskou legislativu.  

 

Obr. 1: Ložiska v USA 
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Těžba konvenčního plynu v Evropě už několik let prudce klesá a do roku 2035 

pravděpodobně poklesne o dalších 30 a více procent. Na druhou stranu má poptávka po 

fosilních palivech, včetně plynu, v příštích desetiletích značně stoupnout – zvlášť pokud se 

nepodaří přijmout opatření, která by jí omezila. Očekává se, že poptávka po plynu poroste do 

roku 2030 o zhruba 1,6 % ročně a velkou část tohoto nárůstu spotřeby by mohl pokrýt právě 

nekonvenční plyn. Státy jako Polsko nebo Bulharsko jsou v současné době silně závislé na 

dodávkách plynu z Ruska a usilují proto o zvýšení bezpečnosti dodávek fosilních paliv.  

Je však třeba rovněž zdůraznit, že zásoby břidlicového plynu v Evropě se od těch amerických 

geologicky liší, což těžbu pravděpodobně zkomplikuje a prodraží. Existuje také řada dalších 

faktorů, které přinutily břidlicový průmysl, aby náklady těžby v Evropě dobře zvážil. Další 

rozvoj tohoto odvětví nejspíše omezí mimo jiné existující regulace, zákony, vysoká hustota 

osídlení a obtíže se získáním povolení.  

Břidlicový plyn 

Břidlicový plyn je zemní plyn nacházející se v břidlicových formacích. Hlavním zdrojem 

organické hmoty pro vznik ropy a zemního plynu byl mořský plankton. Postupný a zdlouhavý 

proces vzniku ropy probíhal v minulých geologických periodách a trval miliony let. Přechod 

vznikající ropy a zemního plynu ze zdrojové do jiných vrstev se nazývá migrace. Migraci dále 

rozdělujeme na primární a sekundární. Ložiska uhlovodíků se nejčastěji dělí na konvenční a 

nekonvenční. 

 

Obr. 2: Vznik ropy a zemního plynu 
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Na rozdíl od uhlí, jehož mocné podzemní sloje vznikly z organické hmoty pravěkých 

suchozemských rostlin, hlavním zdrojem organické hmoty pro vznik ropy a zemního plynu 

byl mořský plankton. Ropa, kterou v současnosti těžíme, vznikla v minulých geologických 

periodách. 

Dlouhá cesta od planktonu k ložiskům ropy začala před mnoha miliony let na mořském dně, 

kde se vrstvy uhynulého planktonu postupně hromadily. Nejvhodnější podmínky pro 

fosilizaci organické hmoty byly v sedimentačních pánvích. Tam byly vrstvy organického kalu 

brzy překryty nánosy písku, jílu a bahna a mohla začít první fáze ve vývoji ropy, zvaná 

diageneze. Hned zpočátku se podstatná část organického kalu (tzv. sapropelu) na dně moře 

rozložila díky bakteriální a chemické oxidaci. Ve větších hloubkách bez přístupu vzduchu 

v rozkladu pokračovaly anaerobní bakterie. Z původních hlavních složek organické hmoty – 

proteinů (bílkovin), lipidů (tuků aj.) a glycidů (sacharidů) zůstala v sedimentu zachována jen 

malá část těch nejodolnějších komponent s relativně vysokým obsahem uhlíku a vodíku. 

Nejvíce organické hmoty se zachovalo v jemnozrnných usazeninách, např. siltech, jílech a 

jemných karbonátech.  

Při sedimentaci zatlačovaly nové vrstvy svojí vahou spodní vrstvy pod mořské dno. 

Sedimentace je obecně velmi pomalý proces (řádově 50 m za milion let). Klesání vrstev se až 

desetkrát urychluje v případech, kdy dno sedimentačního prostoru klesá následkem 

tektonických aktivit. Ke vzniku velkých poklesových struktur docházelo hlavně 

v kontinentálních šelfech. Velké akumulace sedimentů tam mnohdy mají mocnost 10 i více 

kilometrů. Při tomto procesu postupně dochází k přetvoření jak sedimentu, tak i zachycené 

organické hmoty. Stlačením vrstev se zmenšuje jejich mocnost, vytlačuje se z nich voda a 

snižuje se pórovitost materiálu. Póry se zmenšují tím více, čím jemnozrnnější je usazenina. 

Například u písku, s původní pórovitostí kolem 50 %, po stlačení klesne objem póru asi na 

polovinu. Naproti tomu u čerstvě usazených jílů s pórovitostí 45 % po stlačení porózita klesne 

pod 10 % objemu, přičemž slehnutí vrstvy jílu je mnohem větší než u písku. Ze všech 

sedimentů po kompakci v průběhu diageneze vzniknou sedimentární horniny – z písku 

pískovec, z jílu jílovec až jílovité břidlice apod.  
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Zásoby břidlicového plynu 

Nekonvenční zemní plyn z břidlic (NZPB) je novou formou fosilního zdroje energie. Jeho 

těžba se stala nejrychleji rostoucí těžařskou aktivitou v USA v posledních 10 letech. Na rozdíl 

od konvenčních ložisek ropy a plynu vyžaduje speciální technologie, zejména štěpení 

nízkopropustných jílovcových vrstev, které v klasickém pojetí nepředstavují nádržní, ale 

těsnící horniny. Význam této suroviny je jak obchodní, tak politický.  

 

Obr. 3: Distribuce světových zásob konvekčního zemního plynu 



6 
 

 

Obr. 4: Ložiska břidlicového plynu v ČR 

 

 

Obr. 5: Ložiska v Evropě 
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Těžba břidlicového plynu 

Břidlice, jak už bylo zmíněno, jsou usazené horniny. Jsou uloženy v ploše spíš rovnoběžně 

(souběžně s povrchem) než do hloubky. Klasický vertikální vrt tedy zasahuje do břidlice jen 

velmi malou částí a byl by tudíž pro těžbu neúčinný. U těžby plynu z břidlic je proto nutné, 

aby co nejdelší vrt procházel břidlicí, protože plyn se dá extrahovat jen v relativně blízkém 

okolí vrtu. Těžaři tedy nejprve vrtají vertikálně a v blízkosti vrstvy břidlice hlavu vrtáku stočí 

do úhlu a pokračují v horizontálním vrtání samotnou břidlicí.  

 

Obr. 6: Postup těžby 

Postup těžby břidlicového plynu 

Různé firmy používají trochu odlišné metody, základní kroky v procesu těžby jsou však dost 

podobné. 

1. Ve vhodné lokalitě firma vytvoří prostor a zabezpečí jej před únikem použitých 

kapalin do okolí a půdy. Postaví silnice, infrastrukturu, zapojí elektřinu, zajistí zdroj 

vody a další zázemí.  

2. Zahloubí úvodní kolonu. Jedná se o jakési ochranné pažení o velkém průměru, 15 až 

20 metrů hluboké, které zabrání sesouvání volných povrchových vrstev půdy a oddělí 

spodní vodu v okolí vrtu. 

3. Vyvrtají klasický svislý vrt. Pracuje se ve více fázích s postupně se zmenšujícím 

průměrem vrtné hlavice. Vrt se zajišťuje vsouváním ocelových trubek a 

cementováním. Při vrtání v hloubkách, v nichž se nalézají aquifery, tedy zhruba do tří 

set metrů, se někdy nepoužívá obvyklá výplachová kapalina (obvykle suspenze 

bentonitu ve vodě), ale k odstraňování materiálu z vrtu slouží stlačený vzduch. 
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4. Pro dokonalé oddělení vrtu od aquiferů se v této fázi osadí do vrtu ocelová trubka, 

tedy technická kolona a zacementuje se. Pod tlakem napumpovaná cementová směs 

obklopí celý vrt a dokonale trubku utěsní.  

5. Dál se pokračuje s vrtnou hlavicí o menším průměru a s použitím výplachové 

kapaliny, která chladí hlavici, vyplavuje odvrtaný materiál a svým hydrostatickým 

tlakem stabilizuje vrt a brání průniku přítomných kapalin z okolí vrtu dovnitř.  

6. Hloubka vrtu může být 1 až 5 kilometrů a svisle se vrtá až do hloubky asi sto metrů 

nad břidlicovou vrstvou s plynem. Pak se vrtná sestava vytáhne a na konec se nasadí 

speciální hlavice, která umožní ohyb vrtu do oblouku a pokračování vrtu ve směru 

břidlicového souvrství.  

7. Po skončení vrtání se opět vytáhne a do vrtu se zasune tenčí trubka (těžební kolona) a 

opět zacementuje. V blízkosti povrchu a v místech, kde se může vyskytovat podzemní 

voda, je vrt utěsněn sendvičem z několika ocelových trubek a vrstev cementu mezi 

nimi. Používá se až sedm vrstev.  

8. Do vrtu se vsune speciální zařízení, které ve vodorovné části v břidlici vytvoří pomocí 

malých náložek trhaviny sérii otvorů (puklin).  

9. Pak přijde na řadu zmíněné hydraulické štěpení, které tlakem vody trhliny rozšíří a 

rozvětví podél přirozených zlomů a slabších míst v hornině. Zrna písku ve vodě 

trhliny podepřou a zabrání jejich zavření po odčerpání vody.  

10. Kapalina použitá pro hydraulické štěpení se odčerpá zpět do nádrží na povrchu, podle 

potřeby se pročistí a znovu použije nebo se vhodným způsobem ekologicky likviduje.  

11. Nakonec se osadí potřebné těžební zařízení, postaví plynovod a může se začít 

s čerpáním plynu. Před transportem k uživateli se musí z plynu oddělit nežádoucí 

příměsi (voda, těžší uhlovodíky a další).  

 

Vytvořit samotný vrt ale nestačí, protože množství plynu uniklé z břidlic samovolně je velmi 

malé. Je proto nutné v hornině vytvořit velké množství malých trhlin, které plynu umožní 

uniknout. Tomuto procesu se říká hydraulické štěpení nebo frakování.  
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Obr. 7: Obsah při štěpení 

Při hydraulickém štěpení se do vrtu pod tlakem napumpuje velké množství vody a písku 

s malou příměsí různých chemických přísad. Vysoký tlak vody v břidlici vytvoří trhliny, písek 

je pak podrží otevřené i po odčerpání vody a zemní plyn pak může takto vytvořeným 

systémem kanálků unikat vrtem vzhůru. 

 

Obr. 8: Břidlicový vrt 
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Závěr 

Břidlicový plyn se v Evropě moc nevyužívá na rozdíl od USA, ale je to alternativní způsob 

získávání energie. V České republice by bylo také možné těžit břidlicový plyn.  

Odlišnosti případné těžby v České republice 

a) geologické – v navrhovaných průzkumných územích v České republice je množství 

bitumenních břidlic nízké a jejich struktura složitá. Udržet těžební část vrtu v břidlicových 

vrstvách by tak bylo mnohem náročnější, výtěžnost by byla nižší a rizika vyšší. Metoda 

hydraulického štěpení byla vyvinuta pro neobydlené krajiny se specifickou geologií a pro 

Českou republiku je nevhodná: případné havárie a veškeré potenciální znečistění podzemních 

vod by bylo téměř nemožné sanovat.  

b) legislativní – úřady nejsou na tuto technologii připravené, není jasné, kdo a jak by 

monitoroval vypouštění frakčních kapalin, jak by firmy ručily za případné škody. Bylo by 

riskantní opakovat praxi, kdy úřady vycházejí pouze z údajů poskytovaných samotnými 

firmami a nemají prostředky ani pravomoci jejich věrohodnost ověřit.  

c) ekologické – při posuzování rizik pro životní prostředí na základě zkušeností v USA je 

třeba vzít v úvahu, že těžařské firmy postupovaly tak rychle, že kontrolní úřady nestihly 

odebrat vzorky před zahájením těžby a kontaminaci tak mají problém dokázat.  

Ekologická a zdravotní rizika  

Největší nebezpečí kontaminace představuje zpětně odčerpaná voda z vrtů. Zpětně odčerpaná 

voda může obsahovat kromě frakovacích příměsí také těžké kovy a radioaktivní látky  

uvolněné při těžbě z horninového masívu. Běžné čističky nejsou na tento typ znečištění 

zařízené. Chemikálie používané při frakování prokazatelně narušují endokrinní systém. 

Studie z Colorado School of Public Health dokládá, že dochází ke kontaminaci vzduc hu. 

Obyvatelé žijící do půl míle od vrtů jsou ve zvýšené míře vystaveni trimethylbenzenu, xylenu 

a alifatickým uhlovodíkům. Zvýšené riziko rakoviny způsobuje převážně benzen.  

Dopady na lidské zdraví zmapovala na základě zkušeností z Pensylvánie organizace 

Earthworks. Z krátkodobých se jedná o neurologické poruchy a poruchy dýchání. Dlouhodobé 

nejsou zatím prozkoumány, ale látky nalezené ve vzorcích mají mutagenní a rakovinotvorný 

účinek. 
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Byla prokázána souvislost mezi frakováním a zemětřeseními. Většinou mají nízkou intenzitu 

a nejsou nebezpečná pro obyvatele, ale mohou poškodit zařízení vrtů.  

Co se týče klimatické změny, je pravdou, že emise oxidu uhličitého a dalších zplodin jsou při 

spalování metanu nižší než při spalování uhlí. Problém však je, že při těžbě břidlicového 

plynu dochází k únikům 6–12 % vytěženého metanu. Protože má metan mnohonásobně 

silnější skleníkový efekt než CO2, v horizontu 20 let má břidlicový plyn o 20 % vyšší 

skleníkovou stopu než uhlí. 

Prozatím je těžba velice neekologická a nákladná, ale je možné, že se v budoucnu najde 

způsob, jak to řešit. 
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