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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá uhlovodíkovým potenciálem ve velkých hloubkách. 

Konkrétní oblast leží na jižní Moravě, v blízkosti města Hodonín. Práce obsahuje historii 

průzkumu Vídeňské pánve a jejího podloží. Dále jednotlivými teoriemi, které byly 

zpracovány řadou českých významných geologů. Důležitou součástí práce je geologická 

stavba Vídeňské pánve a stručný popis jednotlivých pater podloží. Cílem práce je 

posouzení perspektivy struktury tzv. „hlubokého Týnce“ z hlediska uhlovodíkového 

potenciálu. Tento cíl byl naplněn v páté kapitole této práce. Poslední část této práce se 

věnuje návrhu vedení dalšího průzkumu v této oblasti. 

 

Klíčová slova: uhlovodíkový potenciál, geologický průzkum, Vídeňská pánev, hluboký 

Týnec 

 

Summary 

The bachelor thesis deals with hydrocarbon potentional of deep reservoir. Concrete area is 

situated in the South of Moravia, close to Hodonín. The thesis includes historical 

information about Vienna Basin´s research and its base. Next part containes theories, 

which was processed by number of czech eminent geologists. Integral part of this thesis is 

the Vienna Basin´s geological structure and a brief description of base´s parts. The main 

object of this thesis is to assess a perspective of „deep Týnec“ structure in terms of 

hydrocarbon potentional. This object was achieved in the fifth chapter of the thesis. The 

last part of the thesis includes design lines of further research in this location.  

 

Key Words: hydrocarbon potentional, geological research, Vienna Basin, deep Týnec 
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1. Úvod 

V současné době, kdy je téměř nemyslitelné fungovat v běžném životě například bez 

dopravních prostředků, chod domácností – vaření, topení, ad., jsou ropa a zemní plyn 

významnými tématy nejen v oblasti geologie. Zdroje těchto fosilních paliv jsou 

považovány za neobnovitelné a vyčerpatelné, hlavní energetickou surovinou v příštích 

dekádách bude ale stále zemní plyn. Největší spotřeba ropy je spojena nadále s rozvojem 

automobilismu. 

Co se týče území České republiky, máme zde rovněž ložiska ropy a zemního plynu, 

z nichž některá již byla zcela vytěžena, některá jsou zdrojem těžby v současnosti a zatím 

nebyla vyčerpána, a poslední skupinu tvoří struktury, u kterých nebyla doposud zahájena 

těžba, ale jsou potencionálním objektem těžby v budoucnu. 

Poměrně dostupnější ložiska jsou snadněji těžitelná a ekonomicky méně náročná 

a proto jsou častějším objektem průzkumu a těžby než ložiska, kde je realizace těžby 

výrazně nákladnější a obtížnější z důvodu jejich výskytu, ať už z hlediska hloubky uložení 

anebo geologických poměrů. Logicky vzato se nejdříve vyčerpají dostupnější ložiska. 

Průzkum a těžba ložisek v obtížnějších podmínkách zatím nebyla nezbytně nutná a proto je 

realizována prozatím v teoretické rovině, především z důvodu nákladové náročnosti. 

Potřeba těchto fosilních paliv je dostatečně pokrývána jinými zdroji. 

Právě jedním takovým potenciálním ložiskem, jež je hlavním předmětem několika 

průzkumných studií a kde doposud nebyl zahájen průzkum, se zabývá tato bakalářská 

práce. Toto struktura se nachází na území jižní Moravy, poblíž města Hodonín. 

Hlavním cílem této práce je posouzení perspektivy struktury tzv. „hlubokého 

Týnce“ z hlediska uhlovodíkového potenciálu, na základě doposud provedených 

průzkumných a výzkumných prací, a navržení dalšího průzkumu v dané oblasti. 

Společnost, která se zabývá touto oblastí z hlediska průzkumu a těžby, a která 

poskytla cenné podkladové informace ke zpracování této práce je společnost 

Moravské naftové doly a.s. se sídlem v Hodoníně.  
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2. Historie průzkumu a dobývání uhlovodíků ve Vídeňské 

pánvi 

Vykonávání vyhledávacích geologických prací na území České republiky upravuje 

geologický zákon č. 62/1988 Sb. Podle tohoto zákona stát, prostřednictvím Ministerstva 

životního prostředí ČR, přiřazuje oprávněným organizacím průzkumná území na 

vyhledávání vyhrazených nerostů, a to i na vyhledávání ropy a zemního plynu (Důbrava 

2011). 

Prvotní informace o těžbě ropy a zemního plynu pro průmyslové využití se datují 

v oblasti jihovýchodní Moravy od konce 19. století. Průzkumné práce se zaměřovaly na 

místa s přírodními vývěry uhlovodíků. Mezi tato místa můžeme zařadit oblast Bohuslavice 

nad Vláří, Nesytu u Hodonína, Hluku, Slavkova u Brna a další. Po nálezu ropy u Gbel na 

Slovensku v roce 1914 byl zahájen naftově-geologický průzkum i na jižní Moravě 

u Hodonína, Ratíškovic a Vacenovic, který pokračuje do současné doby. Prozkoumaná 

území na Moravě jsou znázorněna na obrázku č. 1. Obrázek č. 2 poukazuje pouze na 

vlastní průzkum společnosti Moravské naftové doly a.s. (dále jen „MND“) a vyznačení 

konkrétních plynových a ropných ložisek dále zobrazuje obrázek č. 3. V roce 1919 

objevila naftová firma Apollo ložiska ropy na Nesytu u Hodonína v sarmatských 

a bádenských píscích v hloubkách do 400 m (Ďurica et al. 2010). 
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Obrázek 1: Mapa průzkumných území na ropu a zemní plyn na Moravě (Ďurica et al. 

2010). 

Koncem osmdesátých let minulého století byla moravská část Vídeňské pánve 

považována za neperspektivní vzhledem k její vysoké prozkoumanosti a nepředpokládal se 

zde nález významnějších ložisek ropy. Tyto úvahy se výrazně změnily se zavedením 

moderních geofyzikálních povrchových metod seismického průzkumu, s vývojem 

moderního geologického softwaru, používáním moderních vrtných technik a aplikací 

prvních karotážních měření ve vrtech. Především v období druhé světové války byla již na 

některých lokalitách využívána tzv. vějířová seismika a také gravimetrická a magnetická 

měření. V době německé okupace byla objevena nová ložiska uhlovodíků na struktuře 

Břeclav vrtem Břeclav 2, a to v hloubce 1100 m (Ďurica et al. 2010). 

Pomocí těchto, na tu dobu velmi moderních metod bylo objeveno např. největší 

ložisko ropy a zemního plynu ve Vídeňské pánvi – ložisko Hrušky. I další objevy 

v Poddvorově, Lanžhotě, Týnci, Bílovicích byly poměrně velmi významné a znamenaly 

velmi slušný přírůstek zásob přírodních uhlovodíků (Kostelníček et al. 1993). 

N 
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Obrázek 2: Ložiska uhlovodíků průzkumných území MND s vyznačením zájmové oblasti 

(Ďurica et al. 2010). 

N 
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Obrázek 3: Tektonická mapa Vídeňské pánve s vyznačením ropných a plynových ložisek 

(Bednaříková, Thon 1984). 

 

 

N 
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Dnes pro vyhledávání nových ložisek je zásadní především aplikace 3D reflexní 

seismiky (obrázek č. 4 – časový seismický řez v okolí Břeclavi), která umožnuje 

vyhledávání strukturních a litologických pastí, které nebyla schopna identifikovat dříve 

používaná 2D reflexní. Zároveň s využitím moderního geologického softwaru lze 

identifikovat řadu nadějných struktur pro vrtný průzkum. 

 

Obrázek 4: 3D seismika - časový seismický řez v okolí Břeclavi (Kostelníček et al 1993). 

V současné době je již veškerý vrtný průzkum na území Vídeňské pánve veden 

pouze na základě interpretace 3D seismiky. Ta zde byla změřena v několika blocích 

postupně v letech 1999 až 2006. Všechny tyto bloky byly spojeny a numericky zpracovány 

jako jedna 3D kostka. V posledních letech je průzkum zaměřen na poměrně malá ale stále 

ještě ekonomicky těžitelná ložiska akumulovaná v mezírkách velkých zlomů v oblastech 

Prušánek, Podivína, Poštorné, Mutěnic a dalších. Poslední změřený blok 3D seismiky byl 

odměřen na přelomu let 2013/2014. Toto měření, pracovně nazvané 3D washbergská zóna, 

pokrývalo hraniční území svahů Českého masívu, v oblasti vranovického příkopu a části 

Vídeňské pánve. Metodicky toto měření nebylo zaměřeno přímo na vyhledávání 

hlubokých struktur, nicméně použitá metodika je nejmodernější, jaká byla v ČR doposud 
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použita a lze předpokládat, že částečně kvalitní obraz přinese i z hlubších partií 

nacházejících se pod Vídeňskou pánví. Toto měření bylo dokončeno v březnu tohoto roku 

a v této chvíli probíhá jeho numerické zpracování. 

Držitel průzkumné licence plánuje pokračování vrtného průzkumu i v dalších letech. 

Moderní 3D seismické zpracování umožňuje interferovat struktury ve velkém detailu 

a objevovat tak doposud skrytá ložiska. 

Velká perspektiva nového a svojí velikostí obrovského uhlovodíkového potenciálu je 

spatřována ve větších hloubkách, a to i pod Vídeňskou pánví. Tyto struktury jsou uloženy 

opravdu velmi hluboko (od 6000 – 10 000 m), což je hlavní důvod, proč doposud nebyly 

vrtně ověřovány (Kostelníček et al. 1993). 

Dříve s jejich ověřováním nebylo spojeno pouze obrovské geologické riziko, že 

nebudou uhlovodíky nasyceny, ale rovněž i riziko technické, že nebudou tehdejší 

technikou dovrtány. Dnes, se zdá, že technické riziko je podstatně menší a při použití 

nejmodernějších vrtných souprav, se i do těchto hloubek dá dovrtat. Náklady na tento 

průzkum jsou však velmi vysoké, a proto před jeho zahájením bude potřeba co nejvíce 

eliminovat riziko geologické. Možný uhlovodíkový potenciál, ukrytý v těchto strukturách 

naznačuje, že v možná nedaleké budoucnosti, bude průzkum do těchto pater zahájen 

(Kostelníček et al. 1993). 

3. Rešerše dosud zpracovaných prací řešící možnosti 

průzkumu pod Vídeňskou pánví 

Informace a data použité v této kapitole byla získána z odborných konzultací se 

společností MND a z poskytnutých interních materiálů. 

Do současné doby bylo realizováno celkem 45 vrtů, které byly hlubší než 3000 m, 

z toho 14 hlubších než 4000 m, 6 hlubších než 5000 m a 1 vrt hlubší než 6000 m 

(Jablůnka1 – 6506m) 

Do roku 1990 byla realizována většina projektů hlubokých vrtů, což svědčí o dobré 

geologické přípravě, o dobré technické úrovni konkrétně a zejména kvalitní úrovni vrtních 

osádek MND v 60. a 70. letech. 
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Průzkumem hlubokého podloží Vídeňské pánve se zabývalo mnoho autorů. 

V podkapitolách bych proto chtěl poukázat na některé autory, jako jsou: 

 Stráník Z., Adámek J., Ciprys V., 1977, 

 Chmelík F., 1984, 

 Pícha F., 1996. 

Právě tito autoři se v největší míře shodli zejména v tom, že všichni předpokládají 

v oblasti Týnec výrazné vyklenutí sedimentů, které představuje paleozoikum až křída. 

Obecně předpokládají, že původní riftová tektonika (jurská), byla v období miocénu při 

vzniku Vídeňské pánve reaktivována v nadloží mladší tektonikou (lužicko - lanžhotský 

zlom, hodonínsko - gbelský zlom, steinbergsko - schrattenbergský zlomový systém, 

pouzdřanský a skalický zlom). Zlomy se promítaly až do podloží. V neogénu tvoření 

riftové pánve. Existence této struktury je tedy velice reálná a liší se pouze v detailech 

každého interpreta. Následné ukázky profilů každého autora jsou znázorněny na obrázcích 

č. 4, 5 a 6. 
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3.1. Interpretace v profilu podle Stráníka Z., Adámka J., Cipryse V., 

1977 

 

Obrázek 5: Geologický profil karpatskou předhlubní, flyšovým pásmem a Vídeňskou pánví 

(Ciprys, Kostelníček 2010). 
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Legenda: obr. č. 4.: Geologický profil podél seismických profilů 102/70, 152/73 

a 512/67. 

 Karpatská předhlubeň a Vídeňská pánev (1 – 7): 1 – panon; 2 – baden (děvínská 

série); 3 – baden (lanzendorfská série); 4 – baden (bazální klastika lanzerdorfské série); 5 – 

karpat; 6 – spodní miocén na bázi s klastiky; 7 – karpat a spodní miocén (zvrásněná 

molasa); 8 - autochtonní paleogén; ždánická a pouzdřanská jednotka (9 – 17): 9 – 

pouzdřanská jednotka (nečleněná); 10 – ždánicko-hustopečské souvrství; 11 – menilitové a 

šitbořické vrstvy; 12 – podmenilitové souvrství (včetně mukronátových slínů); 13 – 

klementské vrstvy; 14 – ernstbrunské vápence; 15 – klenotnické vrstvy; 16 – ždánická 

jednotka (nečleněná vnější část); 17 – čejčsko-zaječská série ždánické jednotky; 18 – 

magurský příkrov (nečleněný); autochtonní mesozoikum (19 – 25): 19 – svrchní křída; 20 

– karbonátový vývoj (nečleněný); 21 – kurdějovské vápence; 22 – mikulovské slínovce; 23 

– vranovické karbonáty; 24 – klastické souvrství (včetně nikolčických vrstev); 25 – lias až 

dogger; 26 – krystalinikum; 27 – přesunutí příkrovu; 28 – přesmyky; 29 – zlomy. 
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3.2. Interpretace v profilu podle Chmelíka F., 1984 

 

Obrázek 6: Geologická interpretace seismických profilů 600/79 a 601/79 hluboké struktury 

Podivím VHV a Týnec VHV (Ciprys, Kostelníček 2010). 
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3.3. Interpretace profilu podle Píchy F., AAPG Bulletin, 10/1996 

 

Obrázek 7: Uhlovodíkový potenciál pod příkrovovými oblastmi - nová výzva v Karpatech 

a jiných částech (Ciprys, Kostelníček 2010). 

Obr. č. 6: Příčný profil 2, skrz západoevropskou desku, na níž leží příkrovové pásmo 

Západních Karpat a Vídeňská pánev. Některé z jurských zlomů souvisejí s rifty, podle 

všeho byly reaktivovány jako transtensivní zlomy během otevírání Vídeňské pánve typu 

pull-apart v neogénu. 
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4. Geologická stavba oblasti 

4.1. Vídeňská pánev 

Vídeňská pánev je protáhlá sníženina severovýchodního – jihozápadního směru 

ležící na území Rakouska, Slovenska a České republiky, uvnitř zóny alpínského vrásnění 

(Ďurica et al. 1986, Hruban 2007b). Deprese Vídeňské pánve je široká přibližně 50 – 60 

km a asi 200 km dlouhá, má složitou zlomovou stavbu a její uloženiny obsahují ropu a 

lignit (Hruban 2007b). Pánev na území České republiky vybíhá severním výběžkem 

podsoustavou Jihomoravská pánev podél toku řeky Moravy k Napajedlům (Balatka 2006). 

Osu Vídeňské pánve tvoří Dyjsko-moravská niva, kterou lemují nížinné pahorkatiny 

s erozně akumulačním povrchem (Balatka 2006). Vznikla v badenu. Podloží pánve tvoří 

brunovistulikum a sedimentární výplň tvoří neogenní sedimenty ve stratigrafickém rozpětí 

eggenburg až pont. Jsou zde zastoupeny převážně vápnité jíly až jílovce, šlíry, písky, 

pískovce a v menší míře také slepence či brekcie a organogenní vápence o celkové 

mocnosti přesahující 5000 m. Moravská část Vídeňské pánve je znázorněna na obrázku č. 

7 pod textem (Buchta 1993). 
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Obrázek 8: Moravská část Vídeňské pánve (Hruban 2007b). 

Z odborných konzultací se společností MND můžeme říct, že v prostoru dnešní 

Vídeňské pánve vymezují čeští i rakouští autoři tři samostatná geologická patra. Nejstarší 

patro představují obalové jednotky jihovýchodních svahů Českého masívu (paleozoikum – 

křída). Prostřední jednotka je tvořená příkrovy magurského flyšového pásma a poslední 

svrchní patro tvoří sedimentární výplň neogénu. Profil Vídeňské pánve je popsán na 

obrázku č. 8. 

4.2. Neogenní výplň svrchní části 

Sedimentační prostor spodního miocénu byl predisponován během sávských 

horotvorných pohybů. Spodní miocén nasedá transgresívně diskordantně na magurský 

příkrov, centrálně karpatské mezozoikum a bradlové pásmo. V moravské části Vídeňské 

pánve prostupuje eggenburgská transgrese do oblasti lužické prohlubně vzniklé před čelem 

bělokarpatské jednotky. Nejprve byly zaplaveny nejhlubší části, ve kterých dochází 

k sedimentaci suťových slepenců a bazálních pískovců postupně transgredujících na 

peneplenizované svahy paleogenního reliéfu. V důsledku členitosti podloží jsou suťové 

slepence hodně variabilní. Suť je složena z místního materiálu, který je tvořen 



Petr Zábranský: Uhlovodíkový potenciál ložisek ve velkých hloubkách 

2014 15 

z netříděných, málo opracovaných úlomků paleogenních pískovců, břidlic a jílovců. Po 

uložení bazálních klastik se ukládají spodní lužické vrstvy, jež jsou tvořeny proměnlivě 

písčitými vápnitými jílovci s typickou šlírovou laminací zdůrazněnou tenkými laminami 

silitu až jemného písku. Obsahují mikrofaunu hlubšího neritika s nejvýznamnějšími druhy 

Bathysiphon filiformis a Cyclammina preacancellata. V centrální části lužické deprese 

dosahují šlíry mocnosti až okolo 500 m, zatímco směrem k jihu na svahy týnecké elevace 

jejich mocnost výrazně klesá až do úplného vyklínění. Jejich rozsah lze pouze odhadovat, 

protože sedimenty zde uložené, byly později denudovány. Sedimentace eggenburgu byla 

ukončena mladou sávskou fází vrásnění, při níž došlo k přesunutí centrální části 

spodnomiocenní deprese poněkud k jihu do prostoru mikulčické deprese (Buchta 1993). 

Přechodné změlčení moře se odráželo v sedimentaci bazálních klastik ottnangu, 

která se vyskytují ve dvou faciích. V oblasti lužické a hodonínské nasedá na eggenburg 

tzv. „obzor H-1“, který je tvořen středně až jemně zrnitým vápnitým zpevněným pískem. 

Jeho plošný výskyt není pravidelný a vyskytuje se pouze v depresních oblastech, kde 

dosahuje mocnosti až 40 m. Druhý typ je reprezentován bazálními klasty o charakteru 

suťových slepenců budovaného málo opracovanými úlomky flyšových pískovců a jílovců. 

Po usazení bazálních vrstev dochází opět k prohloubení sedimentačního prostoru, což mělo 

za následek ukládání převážně pelitických svrchních lužických vrstev s faunou vyššího až 

středního neritika (např. Cibicides, Elphidium, Lentuculatina). Jsou převážně tvořeny 

šedými, slabě jemně písčitými, jemně slídnatými vrstevnatými jíly s poprašky až 

vrstvičkami světle šedého jemnozrnného vápnitého písku na vrstevních plochách. Během 

sedimentace ottnangu docházelo nejen k prohlubování ale i k rozšiřování sedimentačního 

prostoru až do oblasti Kostic a Lanžhota, kde sedimentují nejsvrchnější vrstvy ottnangu. 

V depresních částech činí mocnost až 600 m, zatímco na týneckých svazích se jeho 

mocnost rychle redukuje a v kostické oblasti nepřesahuje 100 m. Koncem ottnangu 

dochází k postupnému změlčování sedimentačního prostoru a jeho vyslazování v důsledku 

nastupující staroštýrské fáze vrásnění. Jejím důsledkem je nasunutí magurského flyše na 

ždánickou jednotku, čímž zaniká lužická deprese a posunuje se centrum sedimentačního 

prostoru směrem k jihu. 

Po krátkém hiátu dochází v moravské části Vídeňské pánve k sedimentaci 

bazálních klastik karpatu, která jsou reprezentována mohutným, až 600 m mocným 

komplexem týneckých písků. Souvrství je zastoupeno šedými, jemně, středně, místy až 
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hrubě zrnitými vápnitými pískovci, které jsou prokládány vrstvami šedých až zelenošedých 

jemně písčitých vápnitých zpevněných jílů a jílovců. Mocnosti jednotlivých lavic pískovců 

jsou od 10 do 50 m, mocnosti pelitů zpravidla nepřesahují hranici 15 m. Významný je 

hojný výskyt zuhelnatělých zbytků rostlin, především ve formě tmavošedého až 

černošedého pigmentu. Souvrství obsahuje mělkovodní mikrofaunu a je považováno za 

výsledek deltové sedimentace. V oblasti hrušecko - týneckého svahu byla zjištěna částečná 

diskordance mezi spodním a svrchním karpatem, jež je spojována se vznikem týnecké 

elevace. V hlubších částech pánve je plynulý přechod mezi spodním a svrchním karpatem 

reprezentovaný sedimentací pelitů šlírového charakteru, na které v nadloží nastupují 

šaštínské písky. Na Moravě se objevují v hrušecké oblasti s mocnostmi až 100 m 

a signalizují změlčení karpatského moře. Jde o brakické sedimenty, které jsou tvořeny 

petromiktními zpevněnými písky s jílovitokarbonátovým pojivem. Nad šaštínskými písky 

leží závodské vrstvy s převahou pelitů, které obsahují asociace zakrnělých mořských 

foraminifera, jejichž složení a nápadné vytřídění dle velikosti ukazuje na mělkovodní 

podmínky spojené s proměnlivou salinitou na rozhraní mořských a brakických vod. 

V termální části karpatu se v oblasti Kostic a Lanžhota vyskytují pestré vrstvy s převážně 

fialově a rudě skvrnitými jemně písčitými vápnitými jíly s obsahem anhydritu 

(Buchta 1993). 

Po usazení vrstev karpatu dochází v důsledku mladoštýrské orogenetické fáze 

k přestavbě sedimentačního prostoru. Levostranné horizontální posuny jako konečný 

účinek komprese v jihovýchodní části Západních Karpat otevírají současnou Vídeňskou 

pánev. Také je dovršena inverze reliéfu a centrum sedimentace se stěhuje dále k jihu až na 

rakouské území. Celý strukturní plán Vídeňské pánve se oproti spodnímu miocénu mění 

především kvůli zlomové tektonice, která rozděluje pánev na mnoho různě subsidujících 

ker. Nejhlubší krou je ústřední moravská prohlubeň mezi Lanžhotem a Hodonínem, která 

je omezená na západě schrattenberským a steinberským zlomem a na východě zlomem 

lanžhotským. Na počátku spodního badenu působením steinberkého zlomu, na jehož 

poklesovou kru proniká spodnobadenské moře a ukládá zde nejstarší členy badenu. 

Transgrese se postupně rozšiřuje do prostoru mikulčické deprese, oblasti Lednice 

a Bílovice - Žižkov a týnecká elevace se stává ostrovem. Spodnobadenské sedimenty jsou 

tvořeny monotónními mořskými pelity, převážně šedé a šedozelené vápnité jíly. Největší 

rozšíření má tzv. bazální obzor především v hrušecké oblasti na vysoké kře lanžhotsko - 
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hrušeckého zlomu a zasahující v úzkém pruhu až do josefovské oblasti. Spodnobadenské 

sedimenty je možné mikrofaunisticky rozčlenit do několika charakteristických zón: 

bazální, spodní lagenidovou a svrchní lagenidovou. Posloupnost mikrofauny 

v jednotlivých zónách naznačuje postupné změlčování pánve, které končí počátkem 

středního badenu. V této době také dochází k dotváření tektoniky pánve do dnešní podoby. 

Sedimenty středního badenu, které jsou zastoupeny ve své spodní části brakickým 

pestrým žižkovským souvrstvím, vyplňují nejprve vznikající moravskou ústřední 

prohlubeň. Později přesahuje transgrese i přes její okraje jak do oblasti Lanžhota 

a Brodského, tak i na obrácené straně do oblasti Lednice, Bílovice-Žižkov a později 

i Poddvorova. Žižkovské souvrství je tvořeno šedými až zelenošedými, rezavě, rudě až 

fialově skvrnitými vápnitými jíly obsahující zakrnělé foraminifera. Po přechodném 

zaplnění nově vzniklých depresí dochází k poměrně klidnější sedimentaci vyšší části 

středního badenu. Tato sedimentace nastává usazením písků „labského obzoru“ 

a pokračuje šedými až nazelenale šedými vápnitými jíly. V klidných okrajových oblastech 

se v tomto období na mělkých mírných svazích v okolí Lednice a na vysoké kře 

lanžhotsko - hrušeckého zlomu u Týnce a Kostic utvořili podmínky pro vznik biostrom 

o malých mocností, které jsou asi 10 – 30 m a mají značný plošný rozsah (Buchta 1993). 

Ve svrchním badenu pokračuje v moravské části Vídeňské pánve stále působení 

výše uvedených zlomových systémů. Dochází nejen ke změlčení sedimentačního prostoru, 

ale také k jeho rozšíření. Sedimenty svrchního badenu se rozprostírají i na nejvyšší části 

týnecké elevace a pokrývají i lužickou a hodonínskou oblast. Jsou zastoupeny 

jílovitopísčitým souvrstvím, které v batymetricky hlubších faciích odpovídá „bolivino-

buliminové zóně“ a v mělčích faciích „rotáliové zóně" v rámci členění badenu. Přecházejí 

tedy do pestrého, převážně jílovitého souvrství, které tvoří přechod mezi Badenem 

a sarmatem. Ve spodní části tohoto souvrství je postupně se rozšiřující rozsah jednotlivých 

písků. 

Během sarmatu se centrum sedimentace posouvá ještě o něco více k jihu. Na 

počátku sedimentace stále trvá usazování pestrých sladkovodních sedimentů, které do 

nadloží přecházejí do brakických vrstev. Tyto sedimenty převážně tvoří pestré, žluté 

a šedé, zelenavě skvrnité písčité vápnité jíly místy s čočkami světle šedých jemnozrnných 

písků. Podle výskytu mikrofaunistických společenstev lze sarmat rozdělit na 5 zón: 
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 zóna A, které je nejspodnější a zahrnuje sladkovodní pestré souvrství s Carychum 

minimum, které pokrývá většinu území vídeňské pánve, 

 v zóně B dochází k transgresi moře z panonské oblasti s brakickou faunou, 

 v zóně C nastává mírné prohloubení pánve a sedimentují jíly, 

 zóna D je zastoupena písky a slíny, 

 termální zóna E je typická pro sedimentaci vápnitých jílů s ochuzenou faunou. 

V průběhu sarmatu se v tektonickém plánu začíná postupně objevovat hradišťský příkop 

(Buchta 1993). 

V období panonu dochází k přerušení komunikace Vídeňské pánve se zbývající částí 

Paratethydy. Sedimentační prostor je pozvolna vysazován a stává se polobrakickým. 

Faunasticky rozdělujeme panon Vídeňské pánve do pěti zón: 

 Bazální zóna A je zastoupena dvěma faciemi. Okrajová facie s písky a štěrky 

deltového původu. Směrem do pánve se postupně zaměňuje za pelitickou facii 

tvořenou vápnitými jíly. 

 V zóně B pokračuje sedimentace tvorbou písečných valů, za nimiž vnikají četné 

laguny a marše. 

 Zóna C je spojena s transgresí, v jejímž důsledku je usazení až 100 m mocných 

poloh písků. 

 Relativně klidová zóna D se projevuje sedimentací šedých vápnitých jílů prakticky 

na celém území pánve. 

 Zóna E má regresivní charakter s převládající sedimentací zelenošedých až 

pestrých jílů a světle šedých písků. 

V pontu nastává přeměna vídeňské pánve ve sladkovodní liman. V její moravské 

části se na bázi pontu usazuje uhelné souvrství zóny F, v jejímž rámci se vlivem výkyvům 

vodní hladiny vytvářejí čtyři uhelné cyklotémy. Ve všech cyklotémy jsou charakteristické 

výskytem lignitové sloje na bázi, vrstvami písků v jejím nadloží a jílovými vrstvami v její 

terminální části. Nejvýznamnější je bazální cyklotéma, která obsahuje dubňanskou 

lignitovou sloj o mocnosti až 6 m a pokrývá téměř celou moravskou část Vídeňské pánve. 

Vyšší část pontu je složena ze sladkovodních jezerních sedimentů reprezentovanými facií 

pestrých zelenohnědých rezavě skvrnitých jílů s ojedinělými výskyty poloh písků a štěrků 

(Buchta 1993). 
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Obrázek 9: Příčný profil 2, skrz západoevropskou desku, na níž leží příkrovové pásmo 

Západních Karpat a Vídeňská pánev (Ciprys, Kostelníček 2010). 

4.3. Druhé patro představují příkrovy magurského flyšového pásma 

Karpatské příkrovy, které jsou nasunuté na platformní sedimenty jihovýchodních 

Svahů Českého masívu od jihu až jihovýchodu, zahrnují od východu centrální Karpaty, 

magurský příkrov a ždánický a pouzdřanský příkrov. Příkrovy dosahují mocnosti až 5 km. 

V oblasti struktury Týnec se předpokládá přítomnost mohutného komplexu magurského 

příkrovu (Pagáč, Sasín 2006). 

Magurská skupina příkrovů buduje podstatnou část vnitřní struktury flyšového pásma 

Západních Karpat. Charakterizuje se zejména flyšovou sedimentací s rytmickým střídáním 

psamitů a pelitů. Flyšové sedimenty jsou vyznačovány mohutným vývojem pískovců 

a plynulý vrstevnicový sled lze sledovat od cenomanu až do spodního oligocénu. Zabírá 

větší část Chřibů, Hostýnských a Vsetínských vrcholů, Javorníků a Bílých Karpat. 

Magurská skupina je od severozápadu k jihovýchodu členěna na tři faciálně – 

tektonické jednotky. Jsou to: 

 Račanská jednotka (faciálně pestré uloženiny spodní křídy – spodního 

oligocénu), 

 Bystrická jednotka (paleocén  - eocén), 

 Bělokarpatská jednotka (svrchní křída – eocén) (Hruban 2007a). 
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4.4. Třetí patro představují obalové jednotky jihovýchodních svahů 

Českého masívu 

Paleozoické patro dosahuje mocnosti až 2500 m a je zastoupeno terestrickými 

sedimenty typu Red beds na bázi, ve vyšší části profilu pak karbonátovou platformou 

převážně devonského stáří, která vertikálně přechází do flyšové sedimentace kulmského 

vývoje karbonu. Sedimentace paleozoika je zakončena svrchnokarbonskou molasou 

namurského stáří. Neoidní patro, jehož mocnosti jsou v podélném i příčném (3 – 5 km) 

profilu proměnlivé je představováno sedimenty mesozoika, starším a mladším terciérem. 

Převládající část autochtonních sedimentů je překryta příkrovovými jednotkami západních 

Karpat. Příkopová stavba byla vytvořena v paleozoiku vznikem riftogenní zóny směru 

severozápad – jihovýchod. Druhý riftogenní cyklus spadá do spodní jury a je spojován 

s riftogenní alpinskou tektonikou směru jihozápad – severovýchod. Předpokládáme, že 

v průběhu této fáze došlo i k častému obnovení starších tektonických směrů.  

Bazální souvrství jury, tzv. grestenské souvrství, se řadí mezi nevýznamnější 

z pohledu existence v nich dobrých kolektorských hornin vhodných pro akumulaci 

přírodních uhlovodíků (křemenné pískovce a slepence). Toto souvrství zaplnilo depresní 

zóny vzniklé riftogenními zlomy, což vytvořilo příznivé podmínky pro vznik ložiskových 

pastí. Začátkem nového peliticko – karbonátového sedimentačního cyklu je pak 

sedimentace nikolčických vrstev, kde jsou typické dolomitické pískovce. Dále pak 

následovala sedimentace vranovských karbonátů (vápence až dolomity) a mikulovských 

slínovců (slínovec). Jurský cyklus byl poté ukončen uložením kurdějovských 

a ernstbrunských vápenců (jílovité a kalové vápence) (Pagáč, Sasín 2006). 

Dle odborných konzultací se společností MND byla významnější ložiska ropy 

a zemního plynu v jurských útvarech zjištěna v Rakousku v Hoflein u Vídně a u nás 

v Uhřicích, Dambořicích a Žarošicích 
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5. Popis struktury „hluboký Týnec“ 

5.1. Základní rysy geologické stavby 

Popis hluboké Týnecké elevace ve více případech vychází z pracovních hypotéz 

odvozených z nepřímých pozorování a geologických rekonstrukcí bývalého vývoje této 

oblasti. Byly také použity výsledky z reflexní seismiky. 

Týnecká elevace, v širším smyslu geologické stavby platformy, je jižním až 

jihovýchodním výběžkem osvětimanské elevace a tzv. bzeneckých ker, které představují 

především v paleogénu změlčenou nebo ostrovní zónu, vybíhající v šelfovém moři až ke 

kontinentálnímu svahu, který sledoval hranici stabilizovaných a reaktivovaných částí 

platformy a zároveň vyznačoval vnější okraj karpatské geosynklinály (přesněji řečeno 

pouzdřanské jednotky).  

Během hiátu mezi coniakem a nejspíše středním eocénem se na východním 

a západním obvodu elevace vytvořila říční údolí kaňonovitého rázu, z nichž západní, do 

něhož ústí dílčí údolí již dříve popsaná jako nesvačilský a vranovický příkop, odpovídá 

směrově v mělčí neogenní stavbě moravské ústřední prohlubni a východní jako gbelský 

příkop, směrově navazuje na hradišťský příkop. V mělčí neogenní stavbě se nad ním 

nachází tzv. kopčanská deprese. Jižní omezení elevace je tvořeno výraznou depresní 

oblastí kulminující ve svrchní neogenní stavbě v kútském příkopu. Severní omezení 

elevace je nejméně jasné, avšak předpokládáme, že v tomto místě existuje úzká deprese 

vytvořená v labilní zóně na hranici dílčích bloků platformy Jih a Střed (Chmelík, Ďurica). 

K prvnímu velmi plochému vyklenutí elevace došlo v právě ve zmiňovaném hiátu 

a mohlo se opakovat ještě před sávským přesunutím příkrovů. Zřetelné vyklenutí elevace 

však spadá do popříkrovového období, tj. mezi spodním Badenem a pleistocénem. Velmi 

jasně to vyplívá z paleogeografického vývoje neogenní výplně Vídeňské pánve, především 

pak ze vztahu moravské ústřední prohlubně a hodonínsko – gbelské hrástě, výrazně se 

odlišujícími mocnostmi i stratigrafickým sledem zastoupených neogenních vrstev. 

Vrcholové části elevace mají obecně tvar šikmé (diagonální) vrásy s příkřejším 

ramenem blíže ke zdroji hlavního tlaku, což je znázorněno na příčném geologickém profilu 

(viz obrázek č. 9). Z historických rekonstrukcí vertikálních průběhů plyne, že přemístěním 

horninových mas karpatské příkrovové zóny (v orogenezích sávské a staro-
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 i mladoštýrské) byly nejvyšší části původně mělce uložené elevace stlačeny do velké 

hloubky nejméně o 8000 m a potom od spodního badenu, v důsledku tvorby zmíněné 

vrásy, znovu začaly vystupovat (alespoň o 3000 m) do dnešní polohy a to 5000 m. Tyto 

pohyby měly rozhodující význam pro formování ložisek jak v neogenní výplni Vídeňské 

pánve, tak v jejím hlubinném podkladu probíhaly převážně bezzlomově. Lze však připustit 

menší zlomové kompenzace na zrychlené pohyby, nebo na výsledný značný výškový 

rozdíl vystupujících a poklesávajících částí. Mezi takové zlomy můžeme zařadit 

v západním omezení elevace lužicko - lanžhotský (hrušecký) zlom a ve východním 

omezení hodonínsko - gbelký zlom. Důkazem vzniku těchto zlomů je jejich zanikání mimo 

prostor elevace. Podstatný vliv měly pohyby podél těchto zlomů, které probíhaly po pontu, 

z čehož je možné usuzovat, že konečné zformování ložisek ve Vídeňské pánvi, včetně 

jejich možných dotací z jiných zdrojů (především z mohutnějších vrstevních výplní 

v údolích lemujících elevaci) proběhlo v nejmladším plio-plestocenní migrační fází, což je 

v souladu s dosud provedenými výzkumy (Chmelík, Ďurica). 

5.2. Předpokládaný geologický profil vrtu Týnec 

 0,0 – 740,0 m  

Vídeňská pánev a její neogenní výplň (panon – sarmat – svrchní baden – otnang), 

 740,0 – 1000,0 m  

část tektonické jednotky bělokarpatské magurského flyšového pásma, svrchní 

a spodní oddíl (svrchní oecén – svrchní křída), 

 1000,0 – 3100,0 m 

část tektonické jednotky račanské magurského flyšového pásma, svrchní vydatně 

zvrásněný komplex se stylem šupinové stavby (spodní oligocén – cenoman – 

svrchní alb), 

 3100,0 – 5000,0 m 

spodní, z největší části subhorizontálně uložený nebo slabě zvrásněný komplex 

(svrchní alb – svrchní trias), 

 5000,0 – 5200,0 m 

autochtonní svrchní křída kratonu jihovýchodních svahů Českého masívu (turon – 

coniak, klemenstké vrstvy), 
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 5200,0 – 6000,0 m 

jurské peliticko-karbonátové facie (lias – tithón), 

 6000,0 – 6700,0 m 

svrchní uhlonosný karbon (namur  – pravděpodobně až vestfál), 

 6700,0 – 7000,0 m 

devonský karbonátový vývoj (givet – famen), 

 7000,0 – 7250,0 m 

devonský vývoj bazální klastický (nejspíš eifel – givet), 

 7250,0 – 8000,0 m 

krystalický podklad platformy jihovýchodních svahů Českého masívu. 

Závěrečný výše uvedený interval 7250,0 – 8000,0 m neznamená, že se bude vrt 

pohybovat jen v krystaliniku, ale nutnou rezervu zohledňující všechny možné chyby, které 

mohly nastat v hloubkovém určení jednotlivých po sobě jdoucích vrstevních celků vrtu 

Týnec (Chmelík, Ďurica). 
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Obrázek 10:Geologický profil mezi Týneckou a podivínskou elevací na platformě 

jihovýchodních svahů Českého masívu (podle Chmelík, Ďurica, upraveno). 

Legenda: obr. č. 9: Geologický profil mezi Týneckou a podivínskou elevací na 

platformě jihovýchodních svahů Českého masívu vedený trasou seismického profilu 

601/79. 

Platforma jihovýchodních svahů Českého masívu: 1 – krystalinický fundament 

(metamorfity nebo granioidy, mylonity až ultramylonity; 2 – devon, bazální klastika (eifel 
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– givet); 3 – devon, karbonátový vývoj (givet – famen); 4 – spodní - svrchí (uhlonosný) 

karbon (tournai – visé – namur A – vestfál); 5 – jura – svrchní křída, peliticko - 

karbonátová facie, pískovce - slepence (lias – tithón, turon – coniak); 6 – autochtonní 

paleogén (střední eocén – spodní oligocén); Vnější Karpaty: 7 – magurské flyšové pásmo 

(dílčí tektonické jednotky račanská, bělokarpatská), včetně spodního mezozoického 

komplexu (svrchní trias – spodní oligocén); 8 – ždánická jednotka (kampan – maastricht – 

eger); 9 – neogenní výplň československé části vídeňské pánve (egenburg – pont – dak); 

10 – paleozoický prohyb (stupeň) platformy; 11 – významné zlomy: ①  schrattenberský, 

② pouzdřanský, ③ steinberský, ④ lužicko – lanžhotský, ⑤ hodonínsko – gbelský, 

⑥  skalický; 12 – střižné plochy příkrovů; 13 – podivínská a týnecká elevace. 

5.3. Rozsah struktury a předpokládané geologické zásoby uhlovodíků 

Týnecká elevace dosahuje plošné rozlohy okolo 130 km
2
. Mocnost ložiskově 

potenciálních vrstev ve smyslu naftomatečných a kolektorských hornin platformy 

jihovýchodních svahů Českého masívu současně s povrchově zvětralými a poněkud 

rozpukanými částmi krystalinika (přibližně 100 m) dosahuje přibližně 2350 m. K těmto 

zmíněným mocnostem můžeme eventuálně přičítat i celou dílčí tektonickou jednotku 

Račanskou, a to v intervalu od 1000 m do 5000 m, ačkoli významově jde o druhořadý 

problém. 

Vznik potenciální ložiskové akumulace přírodních uhlovodíků mohl proběhnout 

nejspíše dvojím způsobem. Pravděpodobnější je, že ložisko (v tomto případě zemního 

plynu) vzniklo až mladší době během vyklenování Týnecké elevace (od badenu do 

pleistocénu), přičemž plyn převážně pocházel z procesu odlučování volných plynů 

z mineralizovaných vod obklopujících elevaci. Jeho původ však mohl být také 

z hydrogenací karogénu. Mnohem méně pravděpodobné je zformování ložiska ještě před 

příkrovovými pohyby (Chmelík, Ďurica). 

Z hlediska kolektorských hornin obou typů, granulárních i puklinových, se dá 

očekávat na Týnecké elevaci příznivá situace. Světové zkušenosti z velmi hlubokých vrtů 

a i experimenty prokázaly, že pórovitost a propustnost hornin se s hloubkou nezhoršuje. 

Interpretace magnetotelurického sondování ukázala na to, že pásma s dobrou propustností, 

charakterizovaná měrným odporem 2 – 5 Ω, vyvolaným vysoce mineralizovanými vodami, 
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se vyskytují až do hloubek okolo 20 km. V prostoru Týnecké elevace jsou důvody 

předpokládat projevy silného tektonického postižení vrstev, což by ještě příznivěji 

ovlivnilo výskyt puklinových kolektorů, obzvláště v dolomitických a krystalinických 

horninách. Potvrzují to též výsledky z vrtu Kola-1, kde v hloubce 10 000 m byly objeveny 

pukliny obdobného charakteru stejně jako v přípovrchových zónách. 

Krycí horniny na Týnecké elevaci budou představovat jílovce a břidlice, případně se 

bude jednat o vápence, pokud nebudou kavernózní (Chmelík, Ďurica). 

5.3.1. Metodika odhadu zásob a její zdůvodnění 

Poznatky o geologické stavbě struktury, kolektorských vlastnostech a tlakových 

poměrech jsou značně nejisté a umožňují provedení pouze odhadu potenciálu uhlovodíků. 

K jejich zpřesnění bude zapotřebí provedení dalších průzkumných prací, jejichž definování 

se zabývám v následující kapitole. 

Stejně jako všichni předchozí autoři předpokládám, že struktura Týnec by mohla být 

v těchto velkých hloubkách sycena pouze plynem. Parametry použité při odhadu zásob 

jsou tedy následující: 

 plochu uhlovodíky sycené části struktury,  

 efektivní mocnost (uhlovodíky sycená část struktury), 

 pórovitost kolektoru, 

 nasycení kolektoru uhlovodíky, 

 objemový koeficient pro plyn. 

5.3.2. Způsob zjištění základních parametrů výpočtu 

Kubatura sycené části struktury je definována tvarem a mocností ložiskového 

objektu. Tvar struktury jsem převzal z dřívějších zpracování dr. Chmelíka a dr. Ďurici. 

Jako sycenou část jsem vzal pouze nejsvrchnější část vyklenutí struktury v předpokládané 

ploše 8 km
2
. K přesnější interpretaci na základě 3D seismického měření nemám 

zkušenosti. Ale z diskusí s odborníky MND ani interpretace 3D seismiky není v těchto 

hloubkách jednoznačná. Pro lepší rozlišitelnost reflexů v těchto extrémních hloubkách 

navrhují proměřit novou v první fázi zřejmě 2D seismiku metodikou, která bude zaměřena 

na kvalitu seismického obrazu právě v těchto hloubkách. Mocnost sycené části struktury 
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lze jen velmi obtížně odhadnout, proto při svém odhadu potenciálních zásob používám 

hodnotu 20 m, kterou považuji za konzervativní. Skutečná sycená mocnost může být 

i výrazně vyšší, na ložiscích vázaných na grestenské pískovce dosahuje plynem či ropou 

sycená mocnost až 70 m i vyšší.  Kubaturu nádržní horniny jsem tedy získal vynásobením 

plochy předpokládané sycené části struktury odhadnutá z předpokládané sycené plochy 

strukturní mapy na obr. 10 a předpokládanou sycenou mocností. 
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Obrázek 11: Ideová strukturní mapa Týnecké elevace s vyznačením sycené plochy 

struktury (podle Chmelík, Ďurica, upraveno). 

Pórovitost kolektoru byla stanovena na základě analogií s hodnotami porozity 

grestenských pískovců změřených na odebraných vrtných jádrech, na vrtech hloubených, 

na svazích Českého masivu, na ložiscích Uhřice a Dambořice. Porozity zde vyhodnocené 

dosahují, velmi vysokých hodnot, ve většině vyšších než 20 %. Pro účely tohoto odhadu 
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jsem použil hodnotu výrazně nižší, a to 12 %, jelikož předpokládám, že tato hodnota se 

bude s hloubkou a větší kompaktností hornin snižovat. 

Nasycení kolektoru uhlovodíky jsem opět použil hodnotu analogickou s hodnotami 

vyhodnocenými z karotážních křivek změřených na vrtech plynového ložiska Uhřice. 

Hodnota sycení uhlovodíky se zde pohybuje mezi 70 – 80 %. Pro účel mého odhadu zásob 

jsem použil hodnotu 70 %, abych i v tomto případě nenadhodnocoval velikost 

potenciálních zásob přírodních uhlovodíků  

Pro výpočet objemového koeficientu k přepočtu objemu plynu z povrchových na 

ložiskové podmínky je třeba znát hodnotu počátečního ložiskového tlaku, ložiskovou 

teplotu a výsledky analýz ložiskových vzorků plynu. 

Co se týká analýz plynu, použil jsem hodnoty z analýz vzorků plynu odebraných 

z ložiska Uhřice v jurských grestenských pískovcích. Ložiskovou teplotu jsem vypočetl 

z teplotního gradientu, který odpovídá příslušné oblasti. Stanovení hodnoty ložiskového 

tlaku, jež má klíčový vliv na velikost zásob akumulovaných uhlovodíků, je opět velmi 

složité. Zastižení grestenských pískovců očekávám přibližně v hloubce 7000 m a pro tento 

odhad jsem po konzultaci s odborníky MND použil hodnotu hydrostatického tlaku 

odpovídajícímu předpokládané hloubce uložení struktury, tedy 70 MPa. Opět jde o údaj 

z hlediska velikosti zásob poněkud konzervativní, poněvadž v těchto hloubkách mohou být 

tlaky i výrazně vyšší než tlaky hydrostatické. Koeficient Bgi  jsem tedy za pomoci 

odborníků MND vypočetl na hodnotu 0,00298 m
3
/m

3
. 

Jak je z výše uvedeného zřejmé. Odhad potenciálních zásob hluboké struktury Týnec 

jsem se snažil vypočíst s velmi konzervativními vstupními parametry. Myslím, že je 

správnější být v této fázi odhadu, kdy průzkum je založen pouze na analogiích 

a interpretaci starších 2D seismických profilů, poněkud opatrnější. 

5.4. Vlastní odhad zásob 

V této části je popsána objemová metoda s uvedením vzorců a vysvětlením 

jednotlivých znaků. Poté následuje vlastí výpočet odhadu zásob s uvedením konkrétních 

hodnot. 



Petr Zábranský: Uhlovodíkový potenciál ložisek ve velkých hloubkách 

2014 30 

5.4.1. Objemová metoda 

Použité vzorce: 

Odhad geologických zásob zemního plynu objemovou metodou byl proveden podle 

následujících vzorců: 

Gi  Vgi       Sgi   
 

Bgi
 [1] 

Význam jednotlivých symbolů: 

Gi  počáteční geologické zásoby plynu – m
3
 

Vgi  kubatura plynem sycené části kolektoru – m
3
 

Ø  koeficient pórovitosti 

Sgi  počáteční koeficient sycení plynem 

Bgi  objemový koeficient pro plyn za ložiskových podmínek 

5.4.2. Vlastní výpočet 

Gi  Vgi       Sgi   
 

Bgi

 

Gt           m     ,      ,    
 

 ,     
 

Gt                 m  

Z provedeného odhadu je zřejmé, že i při použití poměrně konzervativních metod, 

mohou perspektivní zásoby zemního plynu dosahovat hodnot až několik miliard metrů 

krychlových, což by jistě v podmínkách České republiky znamenalo významný objev. 

Pokud by se naplnily optimistické předpoklady, potenciální zásoby zemního plynu by 

mohly představovat i několik desítek miliard metrů krychlových této významné suroviny. 
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6. Návrh vedení dalšího průzkumu a jeho zdůvodnění 

Po prostudování dosavadních prací zabývajících se perspektivou průzkumu 

v hluboké části pod Vídeňskou pánví a vlastním detailnějším pohledem na existenci 

a velikosti potenciálních zásob přírodních uhlovodíků jsem dospěl k následujícímu závěru. 

Velikost potenciálních zásob zemního plynu uložená v této struktuře může být 

extrémně zajímavá, nicméně geologické riziko projektu takto hlubokého vrtu je velmi 

vysoké a naděje, že vrt bude při současném stavu poznání geologické situace pozitivní, je 

velmi nízká. V kombinaci s mimořádně vysokými finančními odhady spojenými 

s hloubením takto hlubokého vrtu (dle specialistů MND můžou náklady představovat až 

hodnoty 0,5 mld. Kč a více), je tento projekt z ekonomického hlediska neproveditelný. 

Geologické riziko spojené s průzkumem této struktury jsem se pokusil definovat 

podobně jako u ostatních projektů MND, které jsem měl možnost vidět. Riziko je 

rozděleno do čtyř aspektů, jejichž prostým vynásobením je vypočteno výsledné celkové 

geologické riziko projektu. 

Riziko spojené se samotnou existencí struktury – tato část dle mého názoru 

představuje nejvyšší riziko, struktura je interpretována na řídké a nekvalitní 2D seismice, 

gravimetrii a magnetometrii. Vrtně doposud ověřena nebyla a bez provedení nové sítě 2D, 

metodicky zaměřené na identifikaci horizontů ve velkých hloubkách, po konzultaci se 

specialisty přikládám této položce rizika hodnotu 0,3. 

Riziko existence kolektorských horniny – projekt je založen na existenci jurských 

kolektorů, známých z ložisek těžených v nesvačilském příkopu, tzv. grestenských písků, na 

bázi jury. Jejich existence je předpokládána z analogie, nebyla vrtně v této hloubce 

ověřena, proto tomuto parametru dávám hodnotu 0,4. 

Riziko těsnění struktury – tento aspekt je geology MND považován za vůbec 

nejrizikovější u projektů jak ve Vídeňské pánvi, tak i svahů Českého masívu. V tomto 

případě by toto riziko nemuselo být až tak velké, a proto po konzultaci s geology MND 

toto riziko předpokládám na úrovni 0,6. 

Riziko migrace uhlovodíků – tento aspekt představuje u projektu nejnižší riziko. 

Podobně je tomu i u ostatních projektů zpracovávaných v MND. Předpokládá se, že 
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existence ložisek jak ve Vídeňské pánvi, tak na svazích Českého masívu je důkazem, že 

migrace uhlovodíků zde proběhla. Z těchto důvodů tento aspekt oceňuji hodnou 0,8. 

Celkové geologické riziko pak dostanu vynásobením těchto dílčích rizik a dostanu se 

k výsledku 0,3 x 0,4 x 0,6 x 0,8 = 0,05. Z uvedeného vyplývá, že za současného stavu 

poznání je naděje, že takový projekt bude úspěšný pouze 5 %. 

Jediný způsob, jak v této chvíli pokračovat je provedení dalších geologických prací, 

které mohou snížit extrémně vysoké geologické riziko. 

V první řadě bude nezbytné provést nové seismické měření. Toto měření musí mít 

speciální parametry tak, aby přineslo interpretovatelné informace z hloubek od 4000 do 

10 000 m. Po diskusích s odborníky dlouhodobě se zabývajícími metodikou seismických 

měření, je takové měření realizovatelné. Podmínkou je použití dostatečně silného zdroje 

energie při buzení seismických vln tak, aby spolehlivě pronikly až do těchto hloubek 

a dobře zvolené intervaly roztažení přijímačů signálů těchto vln. Takové měření je opět 

poměrně finančně náročné, a proto se domnívám, že v první fázi je potřeba proměřit síť 

2D seismických linií, jejichž interpretací lze přesněji vymezit velikost a tvar struktury. 

Návrh sítě této nové 2D seismiky předkládám v následujícím schématu. 
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Obrázek 12: Navržené profily 2D seismiky strukturní mapy Týnecké elevace (podle 

Chmelík, Ďurica, upraveno). 

Následné numerické zpracování těchto nových, opět musí být metodicky zaměřeno 

na tyto velké hloubky, aby byla získána maximálně věrná a interpretovatelná podoba 

reflexů odpovídajících reálné geologické stavbě. Toto zpracování a interpretaci bude 

nezbytně nutné spojit s existující 3D seismikou proměřenou jak ve Vídeňské pánvi ale i na 

přilehající oblasti svahů Českého masívu, včetně zapracování všech výsledků doposud 
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provedeného hlubinného vrtání v této ale i okolních oblastech. Dlouhou diskusi 

problematiky jsem vedl na možné proměření nového speciálního bloku 3D seismiky, 

zaměřené na struktury v těchto velkých hloubkách. Společně s odborníky MND jsme 

dospěli k názoru, že pravděpodobně takové měření není v této fázi průzkumu potřeba. 

Očekáváme, že mapovaná struktura je dostatečně velká a na její identifikaci by mohla síť 

2D seismiky stačit. Toto rozhodnutí je ale potřeba definitivně potvrdit po proměření sítě 

2D a její následné interpretaci. Měření 3D seismiky by začalo být aktuální až po 

pozitivním výsledku prvního průzkumného vrtu. Prokázali by se předpokládané zásoby, 

ložisko by zcela určitě bylo otevíráno dalšími těžebními vrty, které by bylo zcela jistě 

vhodné hloubit na daleko přesnější interpretaci 3D seismiky. Po objevení takových zásob 

by zcela jistě nebyl problém další investice spojené s jejich upřesněním a optimálním 

odtěžením. 
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7. Závěr 

Tato bakalářské práce byla zaměřena na ložiskovou strukturu hluboký Týnec na 

jižní Moravě. Její existencí se v minulosti zabývala řada významných českých naftových 

a strukturních geologů a geofyziků. Všichni se ve svých studiích shodují na její možné 

existenci, ale také na obrovské míře nejistoty spojené s jejím vrtným ověřením. Tato 

ložisková struktura se nachází 7 až 8 km pod zemským povrchem, což reflektuje 

technologicky a nákladově náročné průzkumné práce spojené s realizací speciální seismiky 

a velmi komplikovaného hlubokého vrtání včetně jejího následného odtěžení. 

Geologický průzkum, nezbytně nutný k jejímu ověření, může trvat i několik let. 

Působí na něj řada vlivů, např. dostupnost techniky a moderních technologií, geologické 

poměry, klimatické podmínky, zvolená metodika, zkušenosti a schopnosti pracovníků 

provádějících průzkum, kvalita použité techniky, zajištění podmínek ochrany životního 

prostředí, atd. Je také nejen časově, metodicky ale i  ekonomicky velmi náročný, a proto 

samotnému průzkumu musí předcházet důkladná příprava a naplánování. Rešerše doposud 

provedených prací je pouze prvním nezbytným krokem k jeho uskutečnění. 

Hlavním cílem této práce bylo posouzení perspektivy struktury tzv. „hlubokého 

Týnce“ z hlediska uhlovodíkového potenciálu. Tento cíl byl naplněn z největší části v páté 

kapitole této práce, kde byly popsány základní rysy geologické stavby, rozsah struktury a 

předpokládané geologické zásoby uhlovodíků a především vlastní odhad zásob výpočtem, 

včetně metodiky. 

V případě potvrzení existence daného ložiska struktury hluboký Týnec, na základě 

provedených geologických prací, bychom mohli hovořit o přínosu nejen pro firmu, 

realizující tento projekt, ale pro společnost globálně. V této práci byl proveden výpočet 

odhadovaných zásob uhlovodíků ve struktuře hluboký Týnec, což můžeme považovat za 

minimální množství. 

Optimistické odhady však poukazují na množství potencionálních zásob těchto 

uhlovodíků v řádech desítek miliard m
3
. V podmínkách ČR by se tento fakt dal označit 

za významný objev, kterým by se zvýšilo procento vlastní těžby. 
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