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Anotace 

 Práce je zaměřena na výzkum možného vývoje a obsahu uhlovodíků v sedimentech 

křídy a paleogénu vnějších Západních Karpat. Objektem zájmu jsou lokality v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd a blízkého okolí zastupující vendryňské, hradištské, veřovické, 

menilitové a bašské souvrství. V první části se práce zabývá obecně geologickým vývojem 

oblasti a charakteristikou zmíněných souvrství. Dále se zaměříme na stručnou 

charakteristiku uhlovodíků a jejich spojitost s horninovým prostředím. Poté následuje 

přidaný přehled zkoumaných lokalit a jejich popis. V další části jsou popsány postupy 

provedených analýz na odebrané vzorky týkající se organického materiálu v hornině, typu 

kerogenu, přeměny organického materiálu, obsahu organického uhlíku a zastoupení oleje v 

hornině. Závěr tvoří vyhodnocení všech provedených analýz s ustanovením konečného 

vyhodnocení.  

Klíčová slova: uhlovodíky, Západní Karpaty, křída, paleogén, kerogen, retortová pec 

Summary 

 This works id directed to the research of possible development and on a content of 

hydrogen carbons in the Cretaceous and Paleogene sediments of the Outer Western 

Carphathians. The object of interest are localities in area of Moravo-silesian Beskyds and 

nearby surroundings containing geological layers of Vendryňe, Hradiště, Veřovice, 

Menilite and Baška formations. In the first part of work is general geological development 

of area and characterization mentioned layers. Next part is objected on as short 

characterization of hydrogen carbons and connection to mountains environment. Next 

description of attempted locations and characterization of these are in consequences. Next 

other part describes the advance of accomplished analysis of purchased samples based on 

content of organic material in layers, the type of kerogen, thermal alteration of organic 

material, concentration of organic matter and mainly on the content of oils in rock. The 

evaluation of all executed analysis and final conclusions are ending.  

Keywords: hydrogen carbons, Western Carpathians, Cretaceous, Paleogene, kerogen, 

Retort Oven  
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1. Úvod 

 Zájmová oblast práce je území rozkládající se na východě Moravy a Slezska. Je 

reprezentováno Moravskoslezskými Beskydami a jejich přilehlým okolím. Celá oblast 

představuje složitou příkrovovou strukturu známou jako flyšové pásmo Západních Karpat.  

 V této oblasti byly, v roce 2012 a v rok vypracování (2014) práce, odebrány vzorky 

hornin podobného petrografického složení z různých litostratigrafických jednotek. Vrstvy 

byly vybírány s důrazem na možný výskyt ropných a plynných uhlovodíků. Mezi 

nejperspektivnější a vzorkované patří vendryňské, hradištské a veřovické souvrství, a dále 

také menilitové a bašské souvrství. Celkově byla oblast hojně zkoumána na případný 

výskyt roponosných nebo plynodajných vrstev.  Zájem naftových geologů se hojně 

zaměřoval na menilitové souvrství, ale také ostatní zmíněné vrstvy nezůstaly bez 

povšimnutí. Horniny všech těchto souvrství jsou tvořeny jemnozrnnými sedimenty s 

vysokým obsahem jemně rozptýlené organické hmoty, což vyvolává příhodné otázky a je 

objektem zájmu.   

 Uhlovodíky stále představují velký zdroj energie potřebné pro lidskou společnost. 

Díky tomu jsme nuceni stále prozkoumávat potenciálně nově využitelné oblasti pro jejich 

získávání, ať se jedná o břidlicový plyn, či jiné uhlovodíky obsažené v hornině zastupující 

potenciálně získatelný materiál pro lidstvo. Potenciálně využitelné zásoby nutí k vývoji 

nových technologií, ale i k hospodárnějšímu využívání již známých ložisek.  

 Cílem této práce je vyhodnocení odebraných vzorků ze zájmových lokalit a 

posouzení jejich možnosti na výskyt uhlovodíků. Za tímto cílem byly na vzorky 

aplikovány metody zkoumající organickou hmotu vzorku, typ kerogenu, teplotní přeměnu 

organického materiálu a stanovení obsahu organického uhlíku v hornině. Vzorky také 

prošly retortovou pecí (Retort Oven), kde byly vystaveny vysoké teplotě. Následně získaný 

materiál byl podroben chemickým analýzám. Po zpracování vzorků a vyhodnocení 

získaných dat bylo možno usoudit, jaký vztah mají zkoumané horniny k obsahu 

uhlovodíků a tím jejich možnému budoucímu využití.  

  

https://www.google.cz/search?client=firefox-a&hs=V7&rls=org.mozilla:cs:official&channel=sb&q=nejperspektivn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD&spell=1&sa=X&ei=_m-5U9GsK4jQ4QT2qYDQAg&ved=0CBsQvwUoAA
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2. Geologie oblasti 

 Zájmová oblast tvoří velmi složitou příkrovovou strukturu na východě České 

republiky známou jako vnější Západní Karpaty. Oblast lze popsat jako severní větev 

evropského alpínského orogénu. Na naše území zasahuje jen část známá jako flyšové 

pásmo a tato část bude podrobněji rozepsána níže.    

2.1. Flyšové pásmo Západních Karpat 

 Flyšové pásmo se rozkládá na východě Moravy a Slezska. Pásmo je 

charakteristické svým pomalým vynořováním k jiho-východu z Dyjsko-svrateckého úvalu 

a od Moravské brány. Celé pásmo představuje velmi složitou příkrovovou strukturu 

násunů, které byly přemístěny z míst svého původního výskytu nasouvajícími se Alpami. 

Stáří těchto násunů je velmi rozličné od nejvyšší jury až po spodní miocén (Přichystal a 

kol. 1996). Do dnešní podoby byly horniny zvrásněny a transportovány v období 

paleogénu a miocénu. Celá vrásová struktura nasouvající se na kratogenní předpolí je 

potom orientována k severozápadu.  

 Ve flyšovém pásmu vyčleňujeme dvě velké skupiny. Jde o skupinu vnějších 

příkrovů rozdělenou na meniliticko-krosněnskou a magurskou skupinu (Chlupáč a kol. 

2002). 

  Vnější menilito-krosněnská skupina příkrovů se skládá z několika dílčích jednotek. 

Jsou to jednotky pouzdřanská, ždánická, podslezská, slezská, a předmagurská (obr. č. 1) s 

orientací již zmíněného násunu. Magurská skupina (vnitřní) je rozdělena pouze na tři 

jednotky: račanskou, bystrickou a bělokarpatskou.  

 Většina jednotek obou skupin má charakter jednotlivých příkrovů. Jednotky se 

nasouvají ve směru násunu celého pásma a tvoří linii jihozápad severovýchod. Jednotlivé 

jednotky mají velmi složitou deskovitou nebo šupinatou strukturu, charakteristickou pro 

násuny (Menčík a kol. 1983). 

 V následujících kapitolách se zaměříme na jednu ze zmíněných jednotek a to 

jednotku slezskou, ve které se nachází námi vyhledávaná a vzorkovaná souvrství. Jde o 

povrchové výchozy vendryňského, hradištského, veřovického a menilitového souvrství, 

které jsou součástí godulského vývoje slezské jednotky. Menilitové souvrství je 

zastoupeno i v dalších jednotkách, ale jen ve slezské jednotce bylo vzorkováno. Posledním 
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souvrstvím, které bylo vzorkováno, je bašské, zastupující bašský vývoj slezské jednotky 

(příloha I).  

 

Obr. č. 1: Geologická mapa Moravsko-slezských Karpat. Zdroj: Přichystal a kol. 1993 

1 – Český masív, 2 – spodní miocén karpatské předhlubně (eggenburg – karpat), 3 – střední miocén 

(baden), 4 – svrchní miocén (sarmat – panon, 5 – pliocén, 6 – pouzdřanská jednotka, 7 – ždánická 

a podslezská jednotka, 8 – zdounecká jednotka, 9 – slezská jednotka, 10 – předmagurská jednotka, 

11 – račanská jednotka magurské skupiny příkrovů, 12 – bystrická jednotka magurské skupiny 

příkrovů, 13 – bělokarpatská jednotka magurské skupiny příkrovů, 14 – příkrovy a přesmyky, 15 – 

zlomy, 16 – transgrese, 17 – linie geologických řezů, 18 – vrty 

2.2. Slezská jednotka 

 Slezská jednotka se největší mírou podílí na vytváření morfologického reliéfu 

zájmové oblasti Moravskoslezských Beskyd a přilehající Podbeskydské pahorkatiny. Z 

toho vyplývá, že rozšíření slezské jednotky je nevýznamnější na severním území Moravy a 

východním Slezsku.  
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 Jednotka se řadí do oblasti vnějších příkrovů a spadá tedy do menilito-krosněnské 

skupiny. V rámci zmíněné vnější skupiny má slezská jednotka velké zastoupení vrstev 

svrchní jury a spodní křídy, které je dominantní v rámci skupiny. Na území Moravy a 

Slezska v jednotce vyčleňujeme tři vývoje. Jde o vývoj godulský, bašský a kelčský, jenž 

byly vyčleněny v roce 1970 (Přichystal a kol. 1993). 

2.2.1 Godulský vývoj 

 Godulský vývoj představuje vnitřní část výplně slezského bazénu. S mocností až 

6000 m reprezentuje kompletní vrstevní sled. Nejstarší, tedy nejspodnější horniny 

sedimentárního původu patří vendryňskému souvrství. Toto souvrství bylo dříve 

klasifikováno jako spodní těšínské vrstvy a je zastoupeno tmavě hnědošedými vápnitými 

jílovci. Stáří souvrství je uváděno okolo oxfordu až po berrias s mocností až 400 m. V 

následném průběhu pelagické sedimentace jsou zastoupeny polohy tešínských vápenců, 

které byli ukládány v kalové facii.  

 Výše nad vendryňským souvrstvím nalezneme hradišťské souvrsví, které bylo dříve 

uváděno jako těšínsko-hradišťské. Charakteristické horniny pro toto souvrství jsou hrubě 

lavicovité pískovce a slepence hradišťského typu s mocností až 1000 m celého souvrství. 

Psamiticko-psefitický materiál těchto vrstev byl přinesen ze severozápadu z takzvané 

bašské elevace. Sedimentace vrstev se datuje do spodní křídy (Přichystal a kol. 1993). 

 Na vrstevním sledu následují vrstvy veřovického souvrství, pro které jsou typické 

slabě prokřemenělé jílovce až prachovce, mocné mezi 200 a 250 m. Velmi podobné po 

stránce vývoje je lhotecké souvrství, které se nachází v nadložních partiích. Je zastoupeno 

tmavošedými či zelenošedými vápnitými jílovci, které velmi často mají tmavé skvrny. 

Lhotecké souvrství stratigraficky odpovídající albu (Menčík a kol. 1983) a dosahuje 

mocnosti mezi 200 a 220 m. 

 Příznačným členem godulského vývoje slezské jednotky je mazácké souvrství, 

dříve známé jako pestré godulské vrstvy. Toto souvrství je velmi příznačné střídáním 

šedězelených a červenohnědých jílovců s tenkými polohami šedých jemnozrnných 

křemenných pískovců. Z mazáckého souvrství je usuzováno, že při jeho sedimentaci 

nastoupilo oxidační prostředí v prostoru slezské pánve (Menčík a kol. 1983). 

 Mazácké souvrství přechází do godulského souvrství, které stratigraficky 

zařazujeme do období od cenomanu do santonu. Souvrství je ve své mocnosti velmi 
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proměnlivé, ale maxima nacházející se v povodí Ostravice a Morávky dosahují 2900 až 

3100 m. Z petrografického hlediska se převážně jedná o drobně a hrubě rytmický flyš.  

 Následující istebňanské souvrství je s godulským spojeno nepřetržitou sedimentací. 

V minulosti se toto rozhraní mylně považovalo za hiát s následnou transgresí. Nově je 

velmi rychlí nástup považován za projev subhercynského vrásnění v oblasti vnitřních 

Karpat. Horniny reprezentující toto souvrství jsou převážně arkózy a drobové pískovce až 

slepence s výskytem četných turbiditů. Vrstvy se vyvíjely v rozmezí mezi campanem a 

začátkem paleogénu. Mocnost je velmi proměnlivá a nestálá, pohybující se v rozsahu od 

400 do 1200 m. 

 Následující souvrství je nazýváno podmenilitovým a je osobité svou jemně 

rytmickou sedimentací šedých a červených jílovců. Nejstarší části jsou zařazovány do 

období paleogénu, kde představují pokračování sedimentace, a přecházejí až do spodního 

oligocénu. Mezi paleocénem a eocénem je dokumentováno zastoupení vrstev 

ciężkowického pískovce dosahujících mocnosti i několik prvních desítek metrů. Mocnost 

celého souvrství je v rozmezí od 500 do 800 m (Chlupáč a kol. 2011). 

 Další souvrství ve vrstevním sledu bylo zaznamenáno i v jiných jednotkách. Jedná 

se o menilitové souvrství, které v oligocénu sedimentovalo dále v jednotce podslezské, 

ždánické a je popisováno také v předmagurské jednotce. Jde o skoro anoxickou 

sedimentaci hornin s velkým obsahem pozůstatků ryb (šupin, kostí). Souvrství můžeme 

rozdělit do vrstev podrohovcových, rohovcových, dynowských slínů a šibořických. V 

oblasti godulského vývoje, obzvlášť jeho středu, je menilitové souvrství dotováno 

zvýšeným přínosem písečné frakce. Mocnost souvrství dosahuje maxima 100 m a v 

některých místech chybí.  

 Konec godulského vývoje tvoří sedimenty krosněnského souvrství sedimentující v 

období egeru. Horniny jsou typickým flyšovým vývojem s rytmickým střídáním šedých 

vápnitých jílovců a světlých vápnitých písků. Souvrství je velmi často spojováno s 

ždánicko-hustopečským souvrstvím ždánické jednotky, z důvodů jejich velmi podobné 

litofacie vykazující mnoho společných znaků. Mocnost nepřesahuje 100 m. 

2.2.2 Bašský vývoj 

 Bašský vývoj je v rámci slezské jednotky prostorově omezen na Štramberskou 

pahorkatinu. Dá se popsat jako úpatní facie se sedimentací probíhající od tithonu do 
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paleogénu. Ve vývoji je vyčleňován štramberský a kopřivnický vápenec, těšínsko-

hradišťké souvrství v kotoučské facii s tmavými pelity a facii chlebovické, která je 

podobná litologii těšínsko-hradišťského souvrství godulského vývoje (viz výše).  

 Chlebovická facie je typická tilloidními vápenci, tmavě laminovanými pískovci s 

velkými útržky, až bloky, štramberského a kopřivnického vápence. O původu těchto 

vápenců se vedou diskuse. Na stavbě útesového komplexu jsou zastoupeny fosílie krabů, 

řas a sinic a v hojném výskytu dále brachiopodi, ježovky, gastropodi a stratigraficky 

významní amoniti a kalpioneli (Přichystal a kol. 1993). 

 První ze dvou následujících vyčleněných souvrství je bašské. Toto souvrství se 

stářím alp až turon je uložena na facii těšínsko-hradišťského souvrství. Tvoří jej hrubě 

rytmický flyš, který je zastoupen sukcesemi vápnitého pískovce, spongiovým rohovcem, 

alodapickým vápencem a šedým, zelenošedým z části skvrnitým jílovcem. Bašské 

souvrství můžeme korelovat s lhoteckým souvrstvím vyvíjejícím se v godulském vývoji. 

Mocnost souvrství se blíží k 500 m.  

 Zakončení sedimentace bašského vývoje tvoří pálkovické souvrství, které má 

částečně nesouhlasné uložení se slezskou jednotkou. Toto nesouhlasné uložení je 

připisováno podmořským rozmyvům. Pálkovické souvrství je reprezentováno hrubě 

písčitým rytmickým flyšem skládajícím se ze střídání pískovců, slepenců a tmavošedých 

jílovců. Tvoří úpatní sedimenty podmořského kužele progradujícího směrem do pánve. 

Mocnost souvrství je zachována do mocnosti maximálně 500 m (Přichystal a kol. 1993).  

2.3. Vendryňské souvrství 

 Vendryňské souvrství, dříve známé jako spodní těšínské vrství, tvoří sedimentace 

tmavohnědých až tmavošedohnědých vápnitých, z části prachově písčitých nebo 

laminovaných, jílovců. Jde o nejstarší sedimentaci godulského vývoje slezské jednotky. 

Souvrství téměř postrádá rytmické střídání flyšového charakteru s pískovci, nebo písčitými 

či organogenními vápenci. Tyto odchylky tvoří ojedinělé shluky tvořící často čočky. 

Charakteristická pelitická sedimentace je zastoupena po celé ploše rozšíření.  

 Nejvyšší polohy souvrství obsahují různě rozměrné zaoblené bloky a valouny 

litologicky různorodých vápenců (tilloidních) o velikostech 3 až 70 cm. Jedny z největších 

byly nalezeny u Českého Těšína (Menšík a kol. 1983). U valounů se předpokládá, že jsou 

resedimentárního původu. Nejvyšší polohy souvrství pro jejich výraznou litologickou 
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odlišnost označujeme jako ropický horizont. Stratigraficky je souvrství řazeno do období 

odpovídající od oxfordu až po spodní berrias (příloha I). 

 V souvrství byly odebrány vzorky VEG 1 a 2 na lokalitě Vendryně a vzorek TRG 1 

z lokality Třinec - Pod Sosnou. Obě lokality jsou popsány v kapitole „4. Zájmové lokality“  

2.4. Hradišťské souvrství 

 Nástup sedimentace souvrství, dříve těšínsko-hradišťské, začíná nástupem drobně 

flyšové sedimentace svrchních těšínských vrstev godulského vývoje. Svrchní těšínské 

vrstvy se vyznačují proměnlivým střídáním tmavošedých a tmavohnědošedých  vápnitých, 

prachově písčitých a slabě slídnatých jílovců s modrošedými lávkami vápenatých 

prachovců a jemnozrných vápnitých písků.  

 Dále pokračuje sedimentací pískovců a slepenců hradišťského typu tvořící polohy 

lavic o mocnosti až 150 cm. Lavice se shlukují i do desítky metrů mocných poloh. 

Pískovce hradišťského typu jsou světle modrošedé, po zvětrání žlutošedé, středně až 

hrubozrnně či drobně slepencové. Složení tvoří převážně křemen a to 80 - 90 %. Tyto 

slepence a pískovce tvoří střední část hradišťského souvrství a nacházejí se na SZ 

godulského vývoje. Materiál byl přinášen z bašské elevace nacházející se na SZ. Klastická 

sedimentace je zatlačována směrem k JV tmavými vápnitými i nevápnitými jílovci s 

pelosiderity. Tyto jílovce dominují svrchní části souvrství. Střední a svrchní část souvrství 

ve starší literatuře označujeme jako hradišťské vrstvi. Na hradišťské souvrství je vázáno 

maximum bazického alkalického a alkilicko-vápenatého vulkanismu hornin těšínské 

asociace (Přichystal a kol. 1993). Stratigraficky souvrství odpovídá berriasu až aptu 

(příloha I).  

 Ze svrchní části souvrství byl odebrán vzorek OSTR 1 na lokalitě Ostravice 

popsané v kapitole „4. Zájmové lokality“.  

2.5. Veřovické souvrství 

 V nadloží hradišťského souvrství se nacházejí vrstvy označované jako veřovické 

souvrství (dříve vrstvi). Jejich litologie je velmi výrazná. Dominantně zastoupeny jsou 

uhlově černé, pevné, nevápnité, prokřemenělé jílovce s doprovodem bochníků a lávek 

pelosideritů. Tyto jílovce jsou velmi dobře deskovitě až lávkovitě vrstevnaté a se 

zvětráním získávají roubíkovitou rozpadavost. Zvětrávání je často doprovázené 
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limonitickými povlaky. Výjimečně obsahují tenké až decimetr dlouhé čočky jemnozrných 

kvarcitických pískovců, nebo jemně až středně zrnitých, nevýrazně laminovaných 

glaukonitických pískovců.  

 Rozsah veřovického souvrství je nestálý a kolísá od 0 až po 250 m. Nacházejí se 

místa, kde je ověřena jejich primární nepřítomnost. Veřovické souvrství je často 

pozorováno pouze z redukovaných tektonických útržků (Menšík a kol. 1983). Maximální 

mocnosti 200 až 250 m dochovávají maximální nahromadění materiálu v ose pánve. 

Stratigraficky odpovídá svrchnímu aptu (příloha I). 

 Z tohoto souvrství byly odebrány vzorky KUN 1 a 2. Lokalita odběru vzorků je 

popsána níže v kapitole „4. Zájmové lokality“. 

2.6. Menilitové souvrství 

 Menilitové souvrství je velmi špatně určitelné díky svému vzhledu a dále i díky 

malému zastoupení. Další příčinou je jeho neúplné dochování. Souvrství je litologicky 

zastoupeno ve vnější skupině příkrovů a částečně i v magurské skupině příkrovů. V 

magurské skupině se nachází jako jedno z vyčleněných souvrství předmagurské jednotky, i 

když o jejím vyčlenění se vedou debaty. Zato ve vnější skupině je menilitové souvrství 

vyčleňováno v ždánické, podslezské a slezké jednotce, kde je zachyceno v godulském 

vývoji (Přichystal a kol. 1993).  

 Menilitové souvrství má z hlediska vymezení ne zcela jasné hranice s podložními 

vrstvami. Podobně je tomu s nadložními vrstvami a otázkou ukončení sedimentace v 

oblasti severní Moravy. Souvrství je mnohdy datováno do období oligocénu (Menšík a kol. 

1983). Dřívější datování uvádělo eocenní stáří (Eliáš 1998).  

 Důvěryhodným klasifikačním znakem menilitového souvrství jsou žlutohnědé a 

tmavohnědé rohovce. Dále se v souvrství nacházejí polohy bělošedých jílovitých vápenců, 

které se vyskytují společně s tmavohnědými rohovci. Zastupování rohovců jílovci je v 

souvrství zcela běžné. Tyto jílovce jsou po zvětrání lupenitě nebo destičkovitě odlučné 

(Menšík a kol. 1983).  

 Dalším významným znakem je zastoupení zbytků rostlinné hmoty a ryb v hornině. 

Jde o pozůstatky rybích šupin, či koster ryb a rostlinného detritu. V již zmíněných jílovcích 

dochází ke kolísání vápnitosti okolo 50 %. Jílovce jsou často silicifikovány křemenem 

nebo opálem. Důležitým faktem je podíl bioklastů pohybující se mezi 7 až 12 %, ale 
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dosahuje i vyšších hodnot okolo 15 % (Eliáš 1998). Stratigraficky odpovídá oligocénu 

(příloha I).  

 V tomto souvrství, přesněji v části patřící godulskému vývoji slezské jednotky, byly 

odebrány vzorky BY 1-5, 7, 8, CHLEB 1-4, BYG 1-4 a OLG 1-3. Všechny vzorky jsou 

popsány v kapitole „6. Vyhodnocení“ a jejich odběrná místa, v kapitole „4. Zájmové 

lokality“. 

2.7. Bašské souvrství 

 Bašské souvrství bylo ukládáno na hradišťské souvrství v rozmezí alp až turon. 

Nejvýrazněji se na jeho tvorbě podílí horniny středně až hrubě rytmického flyše. Lávky 

jsou nejčastěji 10 až 30 cm silné a jsou tvořeny jemně až středně zrnitými, pozitivně 

gradačními, světle modrošedými vápnitými pískovci, nebo křemitovápnitými vápenci a 

slínovci. Dále také zelenošedé vápnité a nevápnité jílovce.  

 Bašské souvrství se horizontálně i vertikálně ve svém průběhu faciálně mění. 

Současně se středně rytmický flyš směrem k Z mění na hrubě rytmický. Na tomto 

přechodu se hojně podílejí lavice středně až hrubě zrnitých, až slepencových, pískovců o 

mocnosti až 8 m. V těchto hrubých až slepencových pískovcích můžeme nalézt malé 

úlomky černého uhlí, fylitů nebo valouny štramberského vápence. Mocnost celého 

souvrství se pohybuje od 250 do 350 m. Přichystal (Přichystal a kol. 1993) uvádí až 500 m 

mocnost souvrství. Bašské souvrství lze velmi dobře korelovat s lhoteckým souvrstvím 

godulského vývoje. Souvrství je stratigraficky zařazováno do období cenomanu až 

campanu (příloha I). 

 Pro účel této práce byl z tohoto souvrství odebrán vzorek HUK 1. Více o vzorku a 

lokalitě jeho odběru je uvedeno v následujících kapitolách „4. Zájmové lokality“ a „6. 

Vyhodnocení“. 

 

  



Bc. Jan Zahradník: Sedimenty bohaté na organický uhlík a jejich vztah k produkci 

uhlovodíků 

2014   10 

3. Kaustobiolity živičné řady 

 Práce je zaměřena na horniny bohaté organickým uhlíkem a na možnost těchto 

hornin obsahovat kapalné nebo plynné uhlovodíky. Proto je důležité vymezit, co těmito 

kapalinami a plyny míníme a na to se zaměřuje tato kapitola.  

 Než rozdělíme uhlovodíky podle skupenství, klasifikujeme je souhrnně jako 

kaustobiolity. Tento název klasifikuje ovšem všechny hořlavé uhlovodíky vzniklé z 

nahromaděné nekromasy, to znamená i včetně uhlí (Jirásek 2007). Proto se zde budeme 

zabývat pouze řadou živičnou, která obsahuje námi sledovaný zemní plyn a ropu, a řadu 

uhelnou vynecháme.  

3.1. Ložiska kaustobiolitů živičné řady 

 Ložisek kaustobiolitů živičné řady je mnoho typů mnoha různých druhů kapalných 

a plynných uhlovodíků, od hydrátů metanu až po ropné písky. Lidstvo mnohé využívá a 

mnoho jich teprve čeká na objevení. V průběhu historie se lidstvo postupně vyvíjelo a s 

ním se také vyvíjela i technologie těžby těchto surovin. Od nejprimitivnějšího sbírání 

nádobami v oblastech přirozených výronů až po mnohakilometrové vrty.   

 Historické zkušenosti ukazují v tomto ohledu jasný trend přecházení z tradičních 

ložisek (konvenčních) na ložiska netradiční (nekonvenční). V minulosti se toto rozdělení 

již používalo a mínilo se, že se netradiční ložiska využívat nebudou. Tato domněnka byla 

tehdy navozena používanými technologiemi. V 70. letech 20. století se pomalu začínala 

využívat, pro jejich rentabilnost, i netradiční ložiska, a to zemního plynu v podobě plynu v 

břidlicích (Shale Gas). Toto bylo umožněno aplikováním nových materiálů a technologií 

těžby a ekonomickou situací v oblasti této suroviny. Na obrázku č. 2 můžeme názorně 

vidět poměr zásob v nekonvenčních ložiscích ke konvenčním. V nekonvenčních se nachází 

daleko větší množství zásoby uhlovodíků než je tomu v případě konvenčních, proto se 

postupně průmyslové odvětví těžby pomalu přesouvá do těchto oblastí.  

 Nejzájmovější oblastí se stal břidličný plyn a v poslední době se začíná hovořit i o 

využívání ropy uzavřené v břidlicích (Oil Shale). Tyto dvě oblasti jsou také tématem této 

práce. V následujících kapitolách si vysvětlíme co je břidličný plyn, ropa obsažená v 

břidlicích, a jaké horniny by v ČR bylo možno považovat za matečné.  

 

 



Bc. Jan Zahradník: Sedimenty bohaté na organický uhlík a jejich vztah k produkci 

uhlovodíků 

2014   11 

 

Obr. č. 2: Schematické zobrazení poměru celkových zásob uhlovodíků (povrch pyramidy) 

v tradičních a netradičních ložiscích. Zdroj: Bujok a kol. 2012. 

3.1.1 Břidličný plyn 

 Břidličný plyn (Shale Gas) je jedním ze tří základních typů hořlavého plynu 

uzavřeného v horninových strukturách. Bujok a kol. 2012 uvádí tyto tři základní typy: již 

zmíněný břidličný plyn, uzavřený plyn takzvaný Tight Gas a metan pocházející z uhelných 

vrstev (Coal Bed Methane). Tyto plyny reprezentují nekonvenční ložiska. 

 Dále se budeme zabývat pouze plynem obsaženým v břidlicích. Tento plyn je 

uzavřen v hornině, ve které vznikl. Jedná se především o břidlice s vysokým obsahem 

organické hmoty, která v nich při vzniku byla uzavřena. Jak popsal Cílek (2011), mateční 

hornina plynu je jak jeho kolektorem, tak zároveň izolátorem, což omezuje migraci plynu v 

horninovém prostředí přibližně ze 40 %. Prostředí, které je takto nastaveno, potlačuje 

významně princip segregace (oddělení jednotlivých složek uhlovodíků). Oddělení 

jednotlivých složek uhlovodíků je závislé na jejich fyzikálních vlastnostech.  

 Matečnými horninami bývají převážně slínovce, jílovce nebo prachovce, které 

prošly takzvaným "oknem" generování plynu, přičemž toto okno je vázáno na vysoký 

stupeň termické zralosti. Hlavní předpoklad vyhledávání těchto typů ložisek není tedy 

založen na poznatcích o uhlovodíkových pastích, ale na značném rozsahu jednotlivých 

vrstev, které předpovídají velký rozsah geologických zásob (obr. č. 3) v případě splněných 

podmínek okna pro generování plynu (Bujok a kol. 2012).  
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Obr. č. 3: Schematické znázornění tradičních (konvenčních) a netradičních 

(nekonvenčních) ložisek. Zdroj: Bujok a kol. 2012. 

 Plynné okno je tedy podmíněno různými teplotními zralostmi v závislosti na 

různých typech kerogenu. Kerogeny představují polymerní organické látky v organické 

teorii udávané jako jedny z prvních členů postupu tvorby ropy a zemního plynu. Termická 

vyzrálost pro vyvíjení plynu musí být vyšší než 1,1 – 1,3 % Ro, ovšem jsou případy, kdy 

se vyvíjí plyn již u 0,7 Ro (Batten 1996). Za předpokladu, že podmínky nebyly zcela 

splněny, se spolu s plynem může utvořit i ropa (viz níže).  

 V mateční hornině se zemní plyn nachází převážně v pórech, které zde byly 

zachovány po nahromadění a stlačení organické hmoty. V těchto pórech se ovšem nachází 

tehdy, když v průběhu jejich utváření dochází zároveň ke genezi plynu. Dále je možné plyn 

zaznamenat v laminách, kde jsou vázány mikropóry, v lokálních puklinách a 

mikropuklinách. Za nejvhodnější mateční horninu zemního plynu jsou považovány 

laminované jílovito-prachovité sedimenty, které obsahují více organické hmoty než 1 % 

Total Organic Carbon (TOC). Velmi důležitým neopomenutelným znakem matečních 

hornin je správná teplotní přeměna v rozmezí 1,1 % a 3 % Ro (obr. č. 29). Jak bylo výše 

zmíněno, typ kerogenu má nezanedbatelný vliv na tvorbu plynu. Jako ideální typ kerogenu 

je považován kerogen s výrazně převládajícím mořským materiálem rozkládajícím se při 
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nižších teplotách (Bujok a kol. 2012). Batten (1996) uvádí rozmezí od přibližně 80 °C do 

180 °C, tedy více než je tomu u ropy 

3.1.2 Ropa v břidlicích 

 Ropa představuje hořlavou olejovitou kapalinu tmavohnědé až černé barvy, se 

silným odérem. Její hustota se pohybuje někde mezi 800 až 1 000 kg.m
-3

, ojediněle vyšší. 

Ropa jako taková představuje velmi složitou směs několika tisíc organických látek, se 

složitou chemickou a fyzikální podstatou (Bujok, Pánek 2011). Fyzikální a chemické 

vlastnosti se navíc mění podle různých nalezišť, podle stáří pole, výchozího materiálu, 

hloubky uložení a dalších parametrů, které budou níže zmíněny. Pro hrubší představu je v 

tabulce č. 1 uveden elementární obsah prvků obsažených v ropě s porovnáním s jinými 

kaustobiolity.  

 

Tab. č. 1: Elementární složení kaustobiolitů. Zdroj: Bujok, Pánek 2011 

Palivo C %hm. H %hm. S %hm. N %hm. O %hm. 

Ropa 84-87 11-14 0,1-4 0,01-1 0,05-1 

Černé uhlí 97-91 4-5 0,5-1 1,2-1,8 2-6 

Hnědé uhlí 76-80 5,5-6 1-2,5 1-1,6 11-16 

Zemní plyn 75 25 0-15 0,5-17 - 

 

 Hlavním zájmem této práce je ropa nazývaná také jako ropa v břidlicích (Oil 

Shale). Ropa v břidlicích je potenciálně využitelná jako nekonvenční zdroj ropy a nachází 

se oblastně v blízkosti břidlic s obsahem břidličného plynu (viz obr. č. 3). Mateční horniny, 

stejně jako u výše uvedeného břidličného plynu, jsou zároveň kolektorem i izolátorem a 

omezují tak migraci uhlovodíků. Laicky řečeno, jedná se o stejné horniny s vyšším 

obsahem organické hmoty a vhodného typu kerogenu. Ovšem základním předpokladem 

pro vývoj ropy v břidlicích je nižší teplotní přeměna. Batten (1996) uvádí, že stupeň 

přeměny organické hmoty musí být zralý, dále obraznost vitrinitu mezi 0,5 - 1,35 Ro a 

paleoteplotu mezi 65 a 170 °C. Vhodný typ kerogenu je stejně jako u břidličného plynu 

výrazně převládající mořský materiál rozkládající se při nižších teplotách.  

 Tyto podmínky jsou ovšem idealizované a mohou se lišit podle jednotlivých 

matečných hornin a jejich polohy v horninovém masivu. Na obrázku č. 4 je znázorněn 
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příklad modelování uhlovodíkového potenciálu. Pro příklad vývoje uhlovodíků, v tomto 

případě ropy, se zmíněnými parametry, jako je zralost materiálu, teplotní přeměna a 

hloubka uložení. Na obrázku je vidět, že se uhlovodíky vyvíjejí podle určitých pravidel 

závislých na zmíněných parametrech. Pozitivní vývoj uhlovodíků je podmíněn matečnými 

horninami s vysokým podílem organické hmoty, které jsou při sedimentaci rychle 

překryty. Překrytím je zamezen přístup kyslíku, který podporuje znehodnocení potřebného 

organického materiálu.  

 

 

Obr. č. 4: Historie dozrávání kerogenu v matečné hornině v závislosti na hloubce a 

stratigrafické povaze souvrství. Zdroj: Lintnerová 2009. 

3.2 Matečné horniny v ČR 

 Na území České republiky se nachází několik příhodných oblastí, kde se vyskytují 

horniny s případným vysokým potenciálem pro výskyt uhlovodíků ve formě břidličného 

plynu a břidličné ropy. Nejslibnějšími oblastmi pro ověření obsahu uhlovodíků v břidlicích 

jsou východní část Českého masivu a flyšové horniny Západních Karpat. Jedná se o 

sedimenty středního devonu, karbonu, jury a paleogénu. Obsah břidličné ropy a plynu v 

těchto obdobích je míněn na jednotlivé vrstvy. Příkladem může být ostravské souvrství v 

hornoslezské pánvi, spojené s karbonskými uhelnými ložisky. Dále se nacházejí horniny se 



Bc. Jan Zahradník: Sedimenty bohaté na organický uhlík a jejich vztah k produkci 

uhlovodíků 

2014   15 

správným typem kerogenu v oblasti spodního karbonu - kulmu. Za potenciálně zajímavé se 

považují mikulovské slíny, nacházející se na jižní Moravě obsahující 0,2 - 10 % 

organických látek. Dalším takovým případem jsou horniny autochtonního paleogénu, které 

obsahují velké množství organických látek a nadějný typ kerogenu. Tyto nadějné horniny 

náleží nesvačilskému souvrství. Bujok a kol. (2012) za velmi nadějné označil horniny 

menilitového souvrství, které obsahuje organický materiál v rozmezí 2,15 až 22,15 %. Tyto 

horniny spodně oligocéního stáří mají dobrý typ kerogenu. Zahradník (2012) ve své práci 

uvádí, že v menilitovém souvrství na vzorkovaných lokalitách nevyhovuje přítomnosti 

plynu v břidlicích, z důvodu nedostatečné tepelné přeměny organického materiálu. 

Horniny menilitového souvrství nacházející se u Chlebovic v zářezu silnice R48 a v údolí 

řeky Olše u Bystřice byly hodnoceny jako potenciálně ropodajné.  

 Za zmínku stojí i výskyt příznivých hornin ve středních Čechách okolo Prahy a 

Berouna. Jedná se o silurské břidlice s obsahem 5 - 7 % zastoupení organické hmoty (Cílek 

2011). V této oblasti se v minulých letech snažila firma BassGas získat oprávnění pro 

průzkum, zatím bezúspěšně. Stejná firma v roce 2011 žádala také o povolení průzkumu pro 

lokality v Podkrkonoší, ve kterých se také předpokládá možné nahromadění uhlovodíků 

(Sacher 2012).  
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4. Zájmové lokality 

 Tato kapitola se věnuje přehledu zpracovávaných lokalit v rámci diplomové práce 

na zadané téma. Lokality byly vybrány pro vysoký výskyt organické složky v hornině, 

nebo přímý výskyt ropných uhlovodíků. Tento výběr byl proveden na základě zkušeností s 

lokalitami z dřívější praxe v podobě bakalářské práce a na zkušenostech s těmito lokalitami 

doc. Ing. Petra Skupiena, Ph.D. 

 V následující tabulce (č. 2) jsou přehledně znázorněna jednotlivá místa odběru 

vzorků s jejich lokalizací pomocí GPS souřadnic naměřených na místech odběrů vzorků. 

Každému místu odběru byla přiřazena zkratka vzorku odpovídající zkratce jména blízké 

obce.  

Tab. č. 2: Lokalizace odebraných vzorků 2014.  

Dokumentační bod Obec souřadnice N souřadnice E 

BYG1 Bystřice 49 37.760 18 43.255 

BYG2 Bystřice 49 37.601 18 43.218 

BYG3 Bystřice 
49 38.040 18 42.496 

BYG4 Bystřice 

VEG1 Vendryně 
49 39.852 18 41.628 

VEG2 Vendryně 

TRG1 Třinec 49 40.326 18 41.358 

OLG1 Oldřichovice   

OLG2 Oldřichovice 49 38.462 18 39.174 

OLG3 Oldřichovice   

OSTR1 Ostravice 49 32.888 18 23.254 

KUN1 Kunčice pod Ondřejníkem 49 32.770 18 16.552 

KUN2 Kunčice pod Ondřejníkem 49 32.768 18 16.511 

HUK1 Hukvaldy 49 37.669 18 13.746 

 

 Jelikož se jedná o práci navazující na předchozí zpracování v podobě bakalářské 

práce, budou zde uvedeny i již zpracované lokality (tab. č. 3). Jedná se o dřívější odběr 

vzorků z lokality Chlebovice (CHLEB) a Bystřice (BY). Na lokalitě Bystřice byla 

provedena nová odebrání vzorků s označením BYG 1 - 4 a staré vzorky byly znovu 
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zpracovány a přehodnoceny, bohužel, z technických důvodů zakrytí výchozu v 

Chlebovicích, byl tento výchoz pouze přehodnocen, nedošlo tedy k druhotnému odběru 

vzorků.    

Tab. č. 3: Lokalizace odebraných vzorků 2012 - Bakalářská práce. 

Dokumentační bod Obec souřadnice N souřadnice E 

Chleb 1,2,3,4 Chlebovice 49 39 32,6 18 15 42,2 

BY1 Bystřice 49 37.636 18 43.160 

BY2 Bystřice 49 37.617 18 43.197 

BY3 Bystřice 49 37.590 18 43.234 

BY4,5 Bystřice 49 37.579 18 43.516 

BY7, 8 Bystřice 49 38.035 18 42.495 

 

4.1. Lokalita Bystřice - údolí řeky Olše 

 Tato lokalita byla předmětem zpracování již předcházející bakalářské práce 

(Zahradník 2012), která řešila možnost výskytu břidličného plynu. Pro účel této práce byly 

na výchozech lokality znovu odebrány vzorky (BYG 1-4) a první vzorkování z roku 2012 

bylo znovu vyhodnoceno (BY 1-5,7,8).   

 Lokalita představuje největší pásmo výchozů menilitového souvrství v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd. Nachází se na katastrálním území Bystřice nad Olší, které 

spadá pod okres Frýdek-Místek. Místa odběrů se nachází na třech nejvýraznějších 

výchozech na celém úseku dlouhém přibližně 2 km rozprostírajícím se v korytu řeky Olše 

4 km severovýchodně od kóty 748 Žďár (obr. č. 5 a 6). První místo odběru vzorků se 

nachází zhruba 400 metrů jižně proti proudu řeky od mostu přes řeku Olši u zastávky 

autobusu Bystřice, rozcestí Košařiska. Na tomto místě byly odebrány vzorky BY 1, 2, 3 z 

prvního vzorkování a BYG 1, 2 z druhého vzorkování. Druhé místo se nachází o dalších 

200 metrů proti proudu řeky, kde byly odebrány vzorky BY 4, 5, podruhé toto místo 

nebylo vzorkováno. Třetí místo, kde byly odebrány vzorky BY 7, 8 a BYG 3, 4, se nachází 

přibližně 1 km od již zmíněného mostu po proudu řeky v nárazovém břehu. Výchozy jsou 

zařazeny do systému přehledu o geologických lokalitách České geologické služby 

s identifikačním číslem 669 (Eliáš 1993). 
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 Lokalita se rozkládá převážně na levém břehu v erozních prostorech toku řeky Olše 

a je reprezentována facií skluzů. Na bázi lokality se nacházejí jemně až středně zrnité písky 

až pískovce s vysokým podílem uhelno-prachovité drtě (Menčík a kol. 1983). Toto 

zastoupení je doprovázeno silně písčitými vápnitými a nevápnitými polohami jílů až 

jílovců. V těchto vrstvách je hojné zastoupení nedeponovaných drobných numulitů, 

rostlinné drti a útržky černého uhlí (Eliáš 1998). V nadloží dále nacházíme tmavošedé, 

proměnlivě písčité vápnité jílovce o nepravidelné mocnosti 5 – 80 cm. Jílovce se vyznačují 

vysokým obsahem bioklastické složky. Dále jsou na lokalitě hojně rozptýleny valouny 

slepence o průměru 150 cm, které jsou spojeny hnědošedou jílovcovitou matrix 

menilitového souvrství (Eliáš 1998). Výchozy jsou v nadloží často ohraničeny nastupující 

flyšovou sedimentací pískovců střídaných slepenci.  

 

 

Obr. č. 5: Lokalizace polohy odběru vzorků BY 1-5, 7, 8 prvního vzorkování 2012 na 

lokalitě Bystřice. Zdroj: www.mapy.cz 
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Obr. č. 6: Lokalizace polohy odběru vzorků BYG 1-4 druhého vzorkování 2014 na lokalitě 

Bystřice. Zdroj: www.mapy.cz 

4.1.1. Údolí řeky Olše - první místo odběru 

 Největším výchozem je zmíněné první místo odběru vzorků. Jedná se o 200 metrů 

dlouhé skalní defilé vysoké v nejvyšším bodě 8 metrů rozkládající se na levém břehu řeky. 

Počáteční výrazný flyšový charakter výchozu, střídání jemnozrnných pískovců s prachovci 

a tmavošedými jílovci, postupně přechází do převládajícího obsahu prachovců a jílovců 

směrem proti proudu řeky. Na některých místech je možné spatřit slepence. Na místě 

odběrů byl naměřen shodně úklon vrstev 140/20.   

 Vegetace a činnost řeky neměla na tento výchoz lokality v průběhu dvou let takřka 

žádný vliv, jak dokazují snímky č. 7 a 8, které byli pořízeny v rozmezí dvou let. Snímek č. 

7 ukazuje výchoz v roce 2014 a snímek č. 8 v roce 2012. 
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Obr. č. 7: Výchoz lokality: Bystřice. Místo odběru vzorků BYG 1, 2 a BY 1, 2, 3, vzorkování 

2014. 

 

Obr. č. 8: Výchoz lokality: Bystřice. Místo odběru vzorků BYG 1, 2 a BY 1, 2, 3 vzorkování 

2012. Foto: Skupien Petr 
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4.1.2. Údolí řeky Olše - druhé místo odběru 

 Jedná se o již zmíněný výchoz nacházející se přibližně 600 metrů od výše 

zmíněného mostu. Výchoz se rozkládá na pravém nárazovém břehu řeky (obr. č. 9) a je 

zastoupen šedými prachovci, které jsou místy střídány tmavošedými jílovci. Výjimečně se 

nachází polohy výrazně bioturbovaných pískovců. Jak bylo výše zmíněno, lokalita byla 

vzorkována pouze v roce 2012 a tyto odebrané vzorky byly znovu zpracovány a 

přehodnoceny. 

 

 

Obr. č. 9: Výchoz lokality: Bystřice. Místo odběru vzorů BY 4, 5. Foto: Skupien Petr 

4.1.3. Údolí řeky Olše - třetí místo odběru 

 Třetí místo odběru vzorků se nachází přibližně jeden kilometr severně od výše 

zmíněného mostu na levém nárazovém břehu řeky Olše ve svahu pod usedlostí Vendryně 

č.p. 223, Vendryně, okres Frýdek-Místek. Výchoz tvoří nárazový břeh a odhalený skalní 

podklad v korytě řeky. Stěna a podklad řeky je tvořen laminovanými šedými až 

šedohnědými jílovci a prachovci s nevelkým výskytem jemnozrnného pískovce. Ve stěně 

jsou dobře patrné částečné skluzy. Úklon vrstev byl naměřen 90/70 ve stěně svahu.  
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 Tento výchoz byl vzorkován v obou etapách, jak v roce 2012 (vzorky BY 7, 8), tak 

v roce 2014 (vzorky BYG 3, 4). Za dva roky lokalita prošla velkými povodněmi, ale také 

velkým zanesením vegetací a nánosy řeky. Na obrázku č. 10 je dobře patrné rozložení 

výchozu a jeho velmi dobrá přístupnost v roce 2012, pár týdnů po povodni. V roce 2012 v 

místě výchozu ještě protékala řeka, která tvořila průtočné rameno řeky. V následujících 

letech se rameno stalo slepým a bylo postupně zaneseno vegetací v podobě náletových 

rostlin a naplaveninami. Přístupnost tohoto výchozu se v roce 2014 stala velmi obtížnou. 

Malou ukázku stavu výchozu znázorňuje obrázek č. 11.  

 

 

Obr. č. 10: Výchoz lokality: Bystřice. Místo odběru vzorků BYG 3, 4 a  BY 7, 8. Foto: 

Skupien Petr 
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 Obr. č. 11: Výchoz lokality: Bystřice. Místo odběru vzorků BYG 3, 4 a  BY 7, 8.  

4.2. Lokalita Vendryně 

 Lokalita se nachází na katastrálním území obce Vendryně sousedícím s městem 

Třinec v okrese Frýdek-Místek a je situována do pravého nárazového břehu řeky Olše mezi 

železničním mostem a soutokem s potokem Vendryňka. Přesná lokalizace místa odběru 

vzorků se nachází 250-300 metrů severovýchodně od železničního mostu tratě Třinec-

Čadca na pravém břehu řeky Olše asi 300 metrů před soutokem s říčkou Vendryňka (obr. 

č. 12). 

 Pravý břeh řeky je tvořen zhruba 2 kilometry dlouhým defilé skalních výchozů o 

výšce 10 - 15 metrů. Výchozy jsou tvořeny vendryňským souvrstvím v zastoupení šedých 

vápnitých prachovitých jílovců a jílovitých prachovců, které jsou tence deskovitě odlučné. 

Spolu s nimi se vyskytují občasné lavice slínovců s velkým množstvím klastů 

opracovaného vápence obsahující zbytky ježovek, mlžů a plžů (Bubík 2012).  

 Ve výše zmíněných jílovcích byl odebrán vzorek VEG 1 (obr. č. 13) s orientací 

vrstev 355/80. Deset metrů po proudu byl ze slínitého vápence odebrán vzorek VEG 2 



Bc. Jan Zahradník: Sedimenty bohaté na organický uhlík a jejich vztah k produkci 

uhlovodíků 

2014   24 

nacházející se asi jeden metr pod skluzovým tělesem (obr. č. 14). Výsledek měření úklonu 

je 355/80. 

 Na výchozech byla patrná přítomnost ropných uhlovodíků v podobě 

neidentifikovatelného bitumenu, které byly senzoricky zaznamenány. Jednalo se o 

viditelnou přítomnost na lasturnatých lomech, nebo o silný ropný zápach nacházející se též 

na lomech a puklinách.  

 

 

Obr. č. 12: Lokalizace polohy odběru vzorků VEG 1,2 na lokalitě Vendryně.                       

Zdroj: www.mapy.cz 
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Obr. č. 13: Výchoz lokality: Vendryně. Místo odběru vzorků VEG 1 označen kladívkem. 

 

Obr. č. 14: Výchoz lokality: Vendryně. Místo odběru vzorků VEG 2 označen kladívkem. 
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4.3. Lokalita Třinec - "Pod Sosnou" 

 Lokalita je situována nedaleko města Třinec v okrese Frýdek-Místek. Místo odběru 

vzorků pro diplomovou práci, které je naznačené na mapce (obr. č. 15) se nachází na 

značně nepřístupném pravém břehu řeky Olše v místech pravostranného soutoku s 

potokem pramenícím pod Babí horou. Soutok se nachází nedaleko pozemků Třinecké 

nemocnice.  

 Místo odběru vzorků je považováno za významnou mineralogickou lokalitu, na níž 

se nacházejí polokulaté bílé agregáty stroncianitu (nalezené do 5 mm, SrCO3). Také se zde 

nachází na puklinách krystaly sádrovce a ropné uhlovodíky, které jsou snadno 

zpozorovatelné a je přítomen také jejich nezaměnitelný odér. Úklon vrstev neměřen pro 

výskyt skluzových těles.   

 Výchoz tvoří skalní stěna vysoká 7 m, dlouhá 10 m, odhalená činností toku, v 

různém stádiu porušení kořenovými systémy přilehlé vegetace (obr. č. 16). V blízkosti se 

nachází další skalní stěny větších rozměrů. Petrograficky jsou zde zastoupeny horniny v 

podobě šedých písčito-prachovitých vápnitých jílovců s velmi dobrou břidličnatou 

odlučností. Tyto horniny bývají nezřídka postiženy skluzovými tělesy. Také se na lokalitě 

nacházejí v menší míře vápence tvořící vrstvy silné až 10 cm. Dle Menčíka (1988) se jedná 

o spodní těšínské vrstvy nověji klasifikované jako vendryňské souvrství. 

 

Obr. č. 15: Lokalizace polohy odběru vzorků TRG 1 na lokalitě Třinec "Pod Sosnou".                       

Zdroj: www.mapy.cz 
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Obr. č. 16: Výchoz lokality: Třinec. Místo odběru vzorků TRG 1 označen kladívkem. 

4.4. Lokalita Oldřichovice - Podgruň 

 Lokalita se nachází na území okresu Frýdek-Místek na katastrálním území 

Oldřichovice u Třince, přibližně 2,4 km severovýchodně od vrchu Malý Javorový s kótou 

947 m. n. m. (obr. č. 17). Výchoz se nachází v obecní části Podgruň nedaleko mostu přes 

řeku Tyru u autobusové zastávky Třinec - Oldřichovice - restaurace Na rozcestí. Výchoz se 

rozkládá na levém nárazovém břehu řeky a je tvořen skalní stěnou o výšce přibližně 6 

metrů a délce do 10 metrů.  

 Ve stěně jsou zastiženy horniny menilitového souvrství slezské jednotky. Na místě 

odběru vzorku OLG 1 znázorněném na obrázku č. 18 byl určen sedimentární rohovec s 

vysokým podílem zbytků jehlic křemičitých hub. Tyto horniny tvoří spodní část výchozu a 

jsou postiženy vrásovou deformací. Místem odběru vzorku OLG 2 se stala větší a pevnější 

vrstva pískovce nacházející se ve střední části výchozu a tvořící předěl mezi rohovci a 

vápenci nacházejícími se na místě odběru vzorku OLG 3. Ve všech horninách na výchozu 

se nachází velké množství pozůstatků ryb v podobě kostí a šupin. Úklon vrstev je 198/30. 
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Obr. č. 17: Lokalizace polohy odběru vzorků OLG 1,2,3 na lokalitě Oldřichovice - 

Podgruň. Zdroj: www.mapy.cz 

 

Obr. č. 18: Výchoz lokality: Oldřichovice - Podgruň. Místa odběru vzorků OLG 1,2,3 

znázorněna na snímku. 
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4.5. Lokalita Ostravice 

 Na katastrálním území obce Ostravice v okrese Frýdek-Místek se nachází lokalita 

známá jako Ostravice - peřeje (obr. č. 19). Tato lokalita je zajímavá tím, že na ní můžeme 

pozorovat nasunutí jednotky slezské na jednotku podslezskou. Podslezská jednotka je 

zastoupena šedými vápnito-prachovitými jílovci frýdeckého souvrství. Slezská jednotka je 

zastoupena černými vápnito-prachovitými jílovci až hrubozrnnými vápnitými drobovými 

až křemennými pískovci reprezentujícími hradišťské souvrství. Výše proti proudu se na 

výchozu nachází i veřovické a lhotencké souvrství. Ta jsou zastoupena v případě 

veřovického souvrství černými nevápnitými jílovci s rohovci a střídáním černošedých a 

skvrnitých šedých jílovců v případě lhotenckého souvrství (Eliáš 1993).  

 Lokalita je tvořena dlouhým pásem skalních výchozů v peřejích řeky Ostravice, 

které se táhnou 1400 metrů východně od kóty 446 m. n. m. Vrchy, a je zařazena do 

přehledu lokalit České geologické služby pod identifikačním číslem 658 (Eliáš 1993).  

Místo odběru vzorků se nachází přibližně 50 metrů po proudu pod ocelovou lávkou u 

hostince Myslivna (obr. č. 20).  

 Vzorky byly odebrány z hradišťského souvrství v podobě černých nevápnitých 

jílovců s velmi dobře vyvinutou břidličnatou odlučností. V místě odběru byly nalezeny 

pelosiderity v podobě velkých bochníků až poloh. Úklon vrstev je 140/10. 

 

Obr. č. 19: Lokalizace polohy odběru vzorků OSTR 1 na lokalitě Ostravice.                       

Zdroj: www.mapy.cz 
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Obr. č. 20: Výchoz lokality: Ostravice. Místo odběru vzorků OSTR 1. 

4.6. Lokalita Kunčice pod Ondřejníkem 

 Lokalita je součástí okresu Frýdek-Místek a spadá do katastrálního území obce 

Kunčice pod Ondřejníkem. Nachází se přibližně 50 metrů za základní a mateřskou školou 

Karla Svolinského v prostoru tělesa bývalého lomu na drcené kamenivo pro místní silnice 

a jiné komunikace (obr. č. 21). 

  Na výchozech, které tvoří celé bývalé lomové těleso, jsou zastoupeny dle Skupiena 

(2005) horniny náležející veřovickému souvrství. Na odběrném místě vzorků KUN 1 se v 

skalní stěně o rozměrech 15 metrů délky a 4 výšky (obr. č. 22) nachází šedé až světle šedé 

jílovito-prachovité břidlice s vysokým obsahem organického uhlíku (Skupien 2005). 

Vzorek KUN 1 byl odebírán v nejvyšších polohách zastoupených na lokalitě.  

 Následující vzorek KUN 2 (obr. č. 23) byl ve stejných horninách odebrán na bázi 

lomového tělesa v blízkosti zatopené části lomu, čímž vznikla rybářsky využívaná plocha. 

Obě polohy odběrů byly změřeny kompasem s naměřenou hodnotou okolo 150/10. 
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Obr. č. 21: Lokalizace polohy odběru vzorků KUN 1,2 na lokalitě Kunčice. Zdroj: 

www.mapy.cz 

 

Obr. č. 22: Výchoz lokality: Kunčice. Místo odběru vzorku KUN 1. 
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Obr. č. 23: Výchoz lokality: Kunčice. Místo odběru vzorku KUN 2. 

4.7. Lokalita Hukvaldy 

 Lokalitu najdeme na katastrálním území Sklenov okresu Frýdek-Místek a je 

prezentována přibližně 500 metrů dlouhým pásmem výchozů v podobě peřejí potoka 

Ondřejnice (obr. č. 25). Lokalizace je přibližně 1000 metrů západně od kóty 546 m. n. m. 

Zadní Babí hora. Místo odběru vzorků se nachází přibližně 200 metrů po proudu potoka od 

silničního mostu u zastávky autobusu Hukvaldy - Losert (obr. č. 24). Lokalita je vedena v 

systému přehledů o geologických lokalitách České geologické služby s identifikačním 

číslem 653 pod názvem Hukvaldy - koupaliště (Eliáš 1993). 

 V místě odběru jsou výchozy tvořeny tmavě šedými vápenci až prachovci bašského 

souvrství slezské jednotky (Eliáš 1993, Borová a kol. 2003). Na lokalitě se také nachází 

chlebovické slepence doprovázené valouny až bloky štramberských vápenců v písčito - 

jílové mezerní hmotě, které nebyly vzorkovány v rámci práce.  

  Dále bylo provedeno na místě odběru měření uklonění vrstev s výsledkem 270/70. 

Odkrytí a přístupnost výchozů jsou závislé na výšce hladiny a stavu průtoku vody v korytě.  
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Obr. č. 24: Lokalizace polohy odběru vzorků HUK 1 na lokalitě Hukvaldy. Zdroj: 

www.mapy.cz 

 

Obr. č. 25: Výchoz lokality: Hukvaldy. Místo odběru vzorků HUK 1. 
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4.8. Lokalita Chlebovice 

 Tato lokalita byla zpracovávána v bakalářské práci na téma břidličného plynu v 

sedimentech menilitového souvrství, která předcházela této práci (Zahradník 2012). 

Lokalita byla odkryta při zhotovování rychlostní silnice R48 mezi Rychalticemi a 

Frýdkem-Místkem (obr. č. 27). Stalo se tak roce 2011, kdy byly odkryty vrstvy 200 metrů 

západně od Chlebovické průmyslové zóny (obr. č. 26). Výchoz byl stratigraficky 

zpracován Budíkem v roce 2012 a o rok později publikován (2013). Výchoz byl poté 

překryt konstrukčními vrstvami stran zářezu komunikace R48. Z tohoto důvodu nebylo 

možné odebrat nové vzorky, a proto byly v rámci této práce použity staré vzorky na 

provedení opětovného vyhodnocení.  

 Ve výchozu se nalézaly černošedé vápnité i nevápnité jílovce s velkým 

zastoupením zbytků ryb. Vrstvy v době odběru (2012) byly místy lupenitě rozpadavé a 

silně zvětralé. V ojedinělém zastoupení se nalézaly polohy světle šedých laminovaných 

kokolitových slínů až vápenců, které Budík petrograficky určil jako kokolitová křída. V 

nejsvrchnější části výchozu o rozměrech 4 metry výšky a 20 metrů dálky byly popsány 

vložky světle zelenošedého vápnitého jílu s lavicemi do 12 cm rezavě zvětralého 

pelokarbonátu. Tyto nejvyšší části vrstevního sledu představují typické horniny náležející 

šitbořickým vrstvám. V odkrytých jílovcích a jílech se hojně vyskytuje foraminiferový 

plankton.  

 

 

Obr. č. 26: Charakteristika polohy odběru vzorů CHLEB 1 – 4 na lokalitě Chlebovice. 

Zdroj: www.mapy.cz 
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Obr. č. 27: Výchoz menilitového souvrství ve výkopu rychlostní silnice R48. Místo odběru 

vzorků Chleb 1-4. Foto: Budík Miroslav 
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5. Metodika 

 Kapitola pojednává o použitých postupech úpravy a klasifikace odebraných vzorků 

z lokalit uvedených výše. Cílem je ověřit možný obsah ropy a břidlicového plynu. Kapitola 

by měla poskytnout komplexní pohled na postupy užívané k získání informací o možnosti 

výskytu zmíněných uhlovodíků v horninách.  

 Následně popsané metodiky jsou základními kroky k ověřování parametrů 

předpokládaných vlastností matečných hornin uhlovodíků. Metodika navazuje a rozšiřuje 

obsah kapitoly již zmíněné bakalářské práce, která byla základem pro sestavení postupu 

prováděných analýz.   

5.1. Metodika přípravy vzorků organického materiálu 

 Určení charakteru organické hmoty bylo na vzorcích zpracováno podle metodiky 

používané v palynologii. Pro získání organického materiálu obsaženého v odebraných 

vzorcích byla provedena macerace v kyselinách. K maceraci bylo z každého vzorku 

odebráno 10 - 15 g materiálu. Toto množství bylo poté nadrceno na průměrnou zrnitost 2 

mm a v jednotlivých nádobách, k tomu určených, připraveno na rozpouštění v 

koncentrované kyselině chlorovodíkové (HCl). 

 Po ukončení rozpouštění kyselinou chlorovodíkovou a promytí destilovanou vodou 

bylo do každé nádobky přidáno 200 ml kyseliny fluorovodíkové (HF). Po ukončení etapy 

rozpouštění, trvající i několik dní, byla následně kyselina slita a vzorky byly 

několikanásobně propláchnuty destilovanou vodou pro odstranění zbylé kyseliny. 

Kombinací těchto dvou zmíněných kyselin byly ze vzorku odstraněny hlavní podíly látek 

neorganického původu.  

 Z propláchnutého vzorku následně odebíráme nerozpuštěné organické látky. To 

bylo prováděno pomocí prosévání na polyetylenovém sítu (průměr ok 15 m) za pomoci 

ultrazvukové aparatury. Ultrazvuková aparatura pomáhá k odstranění drobných 

nežádoucích částic, které nebyly v etapě macerování rozpuštěny a propadávají 

polyetylenovým sítem.  

 Následně byly z prosetého materiálu pomocí skleněné tyčinky odebrány organické 

částice a umístěny na podložní sklíčka s glycerin-želatinou. Po zahřátí vzniklého preparátu, 

což způsobilo rozehřátí glycerin-želatiny, byl preparát překryt krycím sklíčkem. Pro 
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dlouhodobé skladování preparátů byly posléze přetřeny okraje kontaktu dvou sklíček 

bezbarvým lakem. Takto vytvořené preparáty byly dále zkoumány pro hodnocení 

organického materiálu a přeměny organické hmoty pod mikroskopem Olympus BX40 

s fotoaparátem.  

5.2. Metodika hodnocení organického materiálu 

 Souhrnné označení „palynofacie“ je používáno jako termín pro znázornění 

veškerého obsahu organického materiálu ve vyhotovených palynologických preparátech 

(metodika je popsána výše). Termín reprezentuje veškeré částice organického původu v 

preparátu. To tedy zahrnuje jak určitelné fosílie s buněčnou (organickou) stěnou, tak i 

všechny ostatní určitelné organické částice (organická facie). Z toho vychází v dnešní době 

běžně používaná palynofaciální analýza, která přispívá k získání paleoenvironmentálních 

dat. Tato data se běžně využívají k rekonstrukci charakteru sedimentárních bazénů (Batten 

1982).  

 K nejlépe určitelným fosilním pozůstatkům patří palynomorfy. Tato skupina 

zahrnuje pylová zrna, spóry a některé řasy. Řasy jsou nejčastěji reprezentovány svými 

klidovými stádii takzvanými „cystami“. Dále do palynomorf zařazujeme také chitinozoa, 

výstelky (tapeta) schránek foraminifer aj. Velikost palynomorf se pohybuje v rozmezí 5 – 

500 μm. 

 Pro hodnocení organického materiálu v preparátech je nutné rozčlenit organické 

částice do těchto typů: amorfní černé částice (zaoblené černé částice), špatně zařaditelné 

částice se znaky rozkladu, černé hranaté částice, hnědé částice (hnědá hmota rostlinného 

původu), žluto-hnědé částice (žluto-hnědá rostlinná hmota), žluté částice (kutikuly rostlin), 

pylová zrna, spóry, řasy (samostatně jsou vyčleněny dinoflageláta) a vnitřní výstelky 

foraminifer. U žluto-hnědých částic se jedná o přechodové stádium mezi hnědými a 

žlutými částicemi rostlinného původu. Pro kvalitní určení preparátu, v němž jsou organické 

částice obsaženy, je nutné spočítat zastoupení těchto částic v počtu statisticky průkazném. 

Počet napočítaných částic v jednom preparátu byl určen na (minimálně) 500, což 

představuje statisticky vyhovující číslo.   

 Spočtené a určené částice klasifikujeme do tří základních skupin, které určují jejich 

charakter. První je skupina fytoklastů, které jsou zastoupeny organickou hmotou 

rostlinného původu. Do fytoklastů tedy zařazujeme černé hranaté částice, žluté, žluto-
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hnědé a hnědé částice. Druhou vyčleňovanou skupinou jsou palynomorfy, v níž jsou 

zařazeny řasy, spóry a pylová zrna. Poslední skupinu tvoří černé kulaté částice a špatně 

zařaditelné částice se znaky rozkladu, které řadíme jako takzvaný amorfní organický 

materiál (AOM).  

 Organická hmota je zastoupena dvěma základními frakcemi. Jedná se o frakci 

nerozpuštěnou v organických rozpouštědlech (kerogen) a frakci rozpustnou v organických 

rozpouštědlech (bitumen). V sedimentární hornině tvoří kerogen až 95 % organické hmoty 

v hornině, pokud ovšem nejsou přítomny migrující uhlovodíky. Kerogen se podle složení 

původu organického materiálu člení do čtyř typů: 

  Typ I - převládá obsah lipidů sladkovodních řas (Botryococcus, 

 Pediastrum),  nebo organické hmoty, která byla mikrobiálně obohacena lipidy.  

  Typ II - je převážně tvořen pylovými zrny, spórami, kutikulami a 

 organickou  hmotou mořského původu. Úložní podmínky byly redukčního 

 charakteru se zvýšeným  obsahem síry.  

  Typ III - je zastoupena převládajícím množstvím částic rostlinného 

 charakteru  kontinentálního původu. 

  Typ IV - sekundární typ kerogenu je tvořen organickou hmotou 

 prouhelněnou požáry, nebo oxidací před uložením. 

  

Obr. č. 28: Palynofaciální trojúhelníkový diagram s vyčleněnými typovými plochami  

kerogenů. Zdroj: Tyson 1993. I – kerogen typu III; II – kerogen typu III; III – kerogen typu 

III nebo IV; IV – kerogen typu III nebo II; V – kerogen typu III>IV; VI – kerogen typu II; 

VII – kerogen typu II; VIII kerogen typu II>I; IX – kerogen typu II>I. 
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 Organický materiál a jeho složení nám popisuje organickou facii, genezi organické 

hmoty a příslušný typ kerogenu. Hodnocení je založeno na metodice používané 

k charakteristice ropomatečných hornin uvedené Battnem (1996). Typ kerogenu byl 

vyhodnocen pomocí programu Tri-Plot_v1-4, který názorně vyobrazil vyhodnocené částice 

v trojúhelníkovém diagramu a následně byl klasifikován podle Tysona (1993) (obr. č. 28). 

Rozdělení klasifikovaných tříd a jejich charakteristika jsou uvedeny v tabulce č. 4.  
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Tab. č. 4:  Mořské palynofacie rozlišitelné podle trojúhelníkového diagramu AOM – fytoklasty – palynomorfy (Tyson 1993). 

AOM - amorfní organický materiál, TOC - celkový organický uhlík (Total Organic Carbon) 

Palynofacie a prostředí charakteristika  
zastoupení 

spór 

zastoupení 

mikroplanktonu 

typ 

kerogenu 

I. Velmi vzdálený 

proximální šelf až pánev 
Vysoké zastoupení fytoklastů potlačuje zastoupení ostatních komponent. 

obvykle 

vysoké                                
velice nízké 

III, 

plynodajný 

II. Okrajová dysoxická-

anoxická pánev   

 AOM je potlačen vysokým přínosem fytoklastů, ale AOM se zachovává 

mírně až dobře. Množství moř. TOC závislé na redoxním stavu a zředění. 
vysoké  velice nízký   

III, 

plynodajný 

III. Heterolitický 

prokysličený šelf 

(proximální šelf)  

Obecně nízké zachování AOM; podíl fytoklastů je závislý na vzdálenosti 

fluviálně-deltového zdroje. Běžná je oxidace a přepracování. 
  vysoké  

Běžné až dominantní. 

Dominují 

dinoflageláta. 

III nebo 

IV, 

plynodajný 

IV. Přechod šelfu do 

pánve 

Přechod z šelfu na pánev v čase nebo prostoru. Absolutní množství 

fytoklastů závisí na vzdálenosti od zdroje a stupni redepozice 

(přeplavení). Množství mořského TOC závisí na redoxním stavu. IVa 

dysoxický-suboxický, IVb suboxický-anoxický. 

středně 

vysoké  
velice nízký  

III nebo II, 

především 

plynodajný 

V. prokysličený šelf s 

dominantní sedimentací 

jílů (distální šelf) 

 Nízký - střední obsah AOM (obvykle výrazně rozložený). Palynomorfy 

jsou bohaté. Typické jsou světlé bioturbované vápnité jílovce. 

 obvykle 

vysoké 

Bohaté až 

dominantní. 

Dominují dinocysty. 

III>IV, 

plynodajný 

VI. Proximální 

suboxický-anoxický šelf     

Vynikající zachování AOM díky redukčním podmínkám v 

sedimentačním prostoru. Obsah fytoklastů může být mírný až vysoký 

kvůli snosu materiálu turbiditními proudy a rovněž blízkosti zdroje. 

variabilní, 

nízká - 

střední 

Nízké. Dominují 

dinocysty. 

II, 

náchylný 

na olej 

 VII. Distální dysoxický – 

anoxický šelf    

Středně dobré zachování AOM, nízké až střední zachování palynomorf. 

Typické jsou tmavé mírně bioturbované jílovce. 
nízké 

Střední až bohaté. 

Dominují dinocysty. 

II, 

ropodajný 

VIII. Distální dysoxický - 

oxický šelf 

Společenstvo s dominancí AOM, vynikající zachování AOM . Nízké až 

střední zastoupení palynomorf (částečně kvůli maskování). Typické pro 

organicky bohaté břidlice uložené v šelfovém moři. 

nízké 
Nízké až střední. 

Dominují dinocysty. 

II >> I, 

náchylný 

na olej 

IX. Distální suboxická-

anoxická pánev 

Společenstvo s dominancí AOM. Nízké zastoupení palynomorf částečně 

kvůli maskování. Hluboká pánev nebo stratifikované mořské usazeniny 

šelfu. 

nízké 
Nízké, většinou 

dominují prasinofyta. 

II > I, vys. 

náchylný 

na olej 
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5.3. Přeměny organické hmoty 

 Vyhodnocování přeměn organické hmoty je postaveno na základě změn barvy 

palynomorf (pylových zrn, spór, řas). Na tomto základu bylo vytvořeno několik 

numerických stupnic, které se mohou lišit v jednotlivých odstínech a jejich stupních 

přeměny. Avšak tyto stupnice jsou kolektivně svázány fázemi zrání organické hmoty při 

vytváření uhlovodíků (obr. č. 29). Bohužel u samotných vzorků je obtížné dosáhnout 

jednotnosti v určení stupně vyzrálosti organické hmoty. Je to způsobeno tím, že barvy 

jednotlivých částí se mění podle tloušťky stěny a složení, podle stupně oxidace a 

degradace, a podle stupně přepracování organického materiálu. Některé skupiny 

palynomorf ovšem vykazují anomální reakce se zvyšující se teplotou přeměny v závislosti 

na chemickém složení. Tyto reakce jsou ovšem dostatečně odlišné a je možno zjistit, jaké 

bylo původní složení.  

 Vyhodnocení teplotní přeměny organické hmoty bylo provedeno na základě 

stupnice teplotních změn organické hmoty TAS (Thermal Alteration Scale) sestavené 

Battnem (1996). 

Vyhodnocení bylo stanoveno na optickém pozorování změny barvy palynomorf v podobě 

řas a spór, u nichž se musí dbát na charakter jejich původu (Batten, 1996).  

 

Obr. č. 29: Schéma závislosti vzniku ložisek uhlovodíků na teplotní přeměně organické 

hmoty. Zdroj: Batten 1996. 
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5.4. Stanovení obsahu organického uhlíku 

 Další metodika, která nám podá více informací o tom, jak vhodný je zkoumaný 

materiál pro vývoj uhlovodíků, je stanovení organického uhlíku Total Organic Carbon 

(TOC). V této práci jsou zahrnuty dvě skupiny vzorků zkoumané touto analytickou 

metodou. Jedná se o vzorky BY 1 – 5, BY 7, BY 8, CHLEB 2 – 4, které byly předmětem 

zkoumání v bakalářské práci a nově odebrané a zpracovávané vzorky  BYG 1 – 4, OLG 1 

– 3, VEG 1 a 2, KUN 1 a 2, HUK 1, OSTR 1 a TRG 1. Vzorky byly zpracovány stejnými 

postupy v rozmezí dvou let.  

 Ze vzorků bylo odebráno přibližně 10 g materiálu a v třecí misce byl podrcen a 

rozetřen na velmi jemnou frakci. Takto zpracované vzorky byly odeslány na 

specializované pracoviště, kde byly zpracovávány na přístroji EuroEA 3000 (Eurovector 

Elemental Analyzer), který je v držení Institutu geologického inženýrství Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava. 

 Analýza byla provedena v obou případech odborně školeným zaměstnancem 

(Operátor: M. Laborová). Obsah organického uhlíku byl stanoven po odstranění karbonátů 

za pomoci kyseliny chlorovodíkové (HCl). Výsledky byly převedeny do procentuálního 

zastoupení k celému objemu horniny. Analýzy byly provedeny v termínech: pro 

bakalářskou práci dne 21.2.2012 a pro diplomovou práci 4.3.2014. 

5.5. Metodika pyrolýzy v retortě 

 Retort Oven, neboli také retortová pec je zařízení pro stanovení obsahu vody a oleje 

při vysoké teplotě. Jedná se vlastně o zahřátí čerstvě podrceného vzorku na vysokou 

teplotu (650 °C), odpaření kapalin s jejich následnou kondenzací a jímáním ve speciálních 

kalibrovaných zkumavkách (obr. č. 31).  

 Pec je postavena z teplotně odolné oceli (obr. č. 30) a je rozdělena na dvě komory, 

které pojmou každá po 5 patronách. Patrony jsou uzpůsobeny k pojmutí přibližně 125 - 

150 g vzorku podrceného na přibližnou zrnitost 2 cm. Nadrcený vzorek je volně nasypán 

do patrony, v které je na spodu umístěno sítko proti propadávání menší frakce. Po nasazení 

žáru-odolného těsnění se patrona uzavře a umístí se do komory společně s dalšími čtyřmi 

patronami. V průběhu přípravy vzorku a patrony byla zjištěna váha vzorku v patroně před 

„pečením“ a hustota vzorku. Následné „pečení“ probíhá za postupného zvyšování teploty 
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pro odstranění a jímání vody a oleje ze vzorku. Kapaliny přeměněné na plyn jsou po 

kondenzaci v kondenzační trubici jímány do již zmíněných zkumavek. Po dosažení teploty 

650 °C a po uplynutí času potřebného na vytečení veškeré kapaliny odměříme množství 

získané vody a oleje. Po vychladnutí pece je nutné zvážit vzorky po „pečení“, nutné pro 

matematické vyhodnocení operátorem, který určí nasycení vzorku vodou a olejem. Z 

důvodu časové náročnosti a kvality vzorků bylo ke zpracování vybráno těchto deset 

vzorků: KUN 1, TRG 1, HUK 1, VEG 1 a 2, BYG 2 a 4, OLG 1 a 2, OSTR 1.  

 

Obr. č. 30: Retort Oven - Vinci Technologies. Zdroj: www.vinci-technologies.com. 

 

Obr. č. 31: Jímání kondenzovaných kapalin - Retort Oven. 
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5.6. Analýzy produktů pyrolýzy v retortě 

 Na vzorky zachycené po kondenzaci plynných podílů z pyrolýzy v retortě byly 

aplikovány analytické metody vypovídající o jejich chemických vlastnostech a složení. V 

následujících podkapitolách budou popsány analýzy, které byly provedeny na materiálu ze 

vzorků KUN 1, TRG 1, HUK 1, VEG 1 a 2, BYG 2 a 4, OLG 1 a 2, OSTR 1 zpracovaných 

pyrolýzou v retortě. Proveditelnost těchto analýz byla značně limitována množstvím 

získaného materiálu ze vzorků a použitou technikou měření.  

Tab. č. 5:  Přehled použitých analytických metod. 

Vzorek 

Organika/Vodná 

fáze/Pevná fáze  

(ml) 

Organická (olejová) 

fáze 

Vodná fáze 

pH                           NH4
+
  

S
2-

 

Pevná fáze 

KUN 1 0/5,2/0,5 - 9,2 UV/VIS + - Raman 

TRG 1 0/?/<0,5 - 9,0 UV/VIS + + Raman 

HUK 1 0/2,2/0 - 7,7 UV/VIS + - - 

VEG 1 0,2/1,5/0,3 - UV/VIS 9,0 UV/VIS + + - 

VEG 2 0/1,0/0,5 - - UV/VIS + + Raman 

BYG 2 <0,2/4,5/0,5 IČ, UV/VIS 9,2 UV/VIS + + Raman 

BYG 4 1,1/1,6/0,5 Elem, IČ, UV/VIS 8,7 UV/VIS + + Raman 

OLG 1 1,1/1,3/<0,5 Elem, IČ, UV/VIS - UV/VIS + + - 

OLG 2 2,7/1,8/0,3 Elem, IČ, UV/VIS 8,9 UV/VIS + + Raman 

OSTR 1 0/?/? - 9,1 UV/VIS + + Raman 

UV/VIS - absorpční spektroskopie v ultrafialovém a viditelném spektru, IČ - infračervená 

spektroskopie, Elem - elementární analýza organického podílu, Raman - Ramanova spektroskopie. 

 V tabulce č. 5 jsou uvedeny zjištěné objemy tří základních fází vyčleněných ze 

získaného vzorku. Dále se v tabulce uvádí, jaké metody byly aplikovány na tyto fáze. V 

případě organické (olejové) fáze se jedná o molekulovou absorpční spektroskopii v 

ultrafialovém a viditelném spektru (UV/VIS), elementární analýzu organického podílu 

(Elem) a infračervenou spektroskopii (IČ). U vodné fáze se jedná o měření pH, 

molekulovou absorpční spektroskopii v ultrafialovém a viditelném spektru (UV/VIS), 

zjištění amonných iontů Nesslerovou reakcí a prokázání přítomnosti sulfidů reakcí s 

dusičnanem stříbrným. Na pevnou fázi byla aplikována Ramanova spektroskopie. 
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  U některých vzorků nebylo možné provést dané analýzy z důvodů nedostatečného 

množství získaného materiálu. Jedná se například o měření pH u vzorků VEG 2 a OLG 1. 

U více vzorků nebylo možné aplikovat analýzy na organickou fázi z důvodů její absence v 

získaném materiálu.  

5.6.1. UV/VIS spektroskopie 

 Molekulová absorpční spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti spektra se 

zabývá měřením a interpretací elektronových spekter molekul látek, které absorbují 

elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek 200 až 800 nm. Metoda byla použita 

pro charakterizaci organické (olejové) a vodné fáze. Vzorek organické fáze byl rozpuštěn 

po mnohonásobném zředění (cca 1000 x) v n-heptanu. U vodné fáze bylo provedeno ředění 

redestilovanou vodou. Na přístroji UV-1800 firmy Shimadzu byla sejmuta spektra v 

rozmezí 350 až 190 nm. Vzorky byly adjustovány do křemenné kyvety tloušťky 1 cm. 

Následně byla provedena korekce na pozadí s použitím čistých rozpouštědel, kterými byla 

redestilovaná voda a n-heptan (99+%, ACROS). Ve sledované oblasti spektra 200 až 350 

nm použitá rozpouštědla voda a n-heptan neabsorbují, jak je patrno z obrázku č. 32.  

 

 

Obr. č. 32: UV/VIS spektrum vody (levé) n-heptanu (pravé) 
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5.6.2. Elementární analýza organického podílu 

 Analýza byla provedena na externím pracovišti centrální laboratoře Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha) na přístroji Elementar vario EL III. 

Přesnost metody je výrobcem stanovena pro souběžnou analýzu 5 mg standardu 4-amino-

benzensulfonovou kyselinu v modulu CHNS na < 0,1% absolutních pro každý prvek. 

Analýza byla aplikována na vzorky BYG 4, OLG 1 a OLG 2.  

5.6.3. Infračervená spektroskopie 

 Infračervená spektroskopie byla použita pro charakterizaci organické (olejové) fáze 

u vzorků BYG 2, BYG 4, OLG 1 a OLG 2. Principem infračervené spektroskopie je 

absorpce infračerveného záření v rozsahu vlnočtů 100- 10 000 cm
-1

 molekulami látek. 

Absorbováno může být jen záření, jehož energie odpovídá vibračním a rotačním 

přechodům v molekule. Změna vibračně-rotačního stavu molekuly absorpcí infračerveného 

záření může nastat jen tehdy, když dojde ke změně dipólového momentu molekuly. 

Vibrační pohyb atomů v určitých částech molekuly je značně nezávislý na zbytku 

molekuly a frekvence této vibrace je charakteristická pro tuto strukturní jednotku (skupinu, 

vazbu) a ve spektru různých látek poskytuje pásy s blízkými hodnotami vlnočtů. To se 

využívá pro charakteristiku organických i anorganických látek. 

 Spektra ve vlnočtovém rozsahu 500 až 4000 cm
-1

 byla sejmuta na přístroji FTIR 

spektrometr Nicolet 6700 FT-IR s metodou ATR s diamantovým nástavcem. Počet scanů 

32. Byla provedena úprava baseliny a ATR korekce přes počítačový software OMNIC. 

5.6.4. Ramanova spektroskopie 

 Ramanova spektroskopie byla použita pro charakterizaci pevných zbytků u vzorků 

získaných z pyrolýzy v retortě s výjimkou vzorků HUK 1, VEG 1 a OLG 1. Pevné podíly 

byly nejdříve zachyceny na filtračním papíru a poté vysušeny při 60°C za redukovaného 

tlaku 20 kPa. Principem metody je měření rozptýleného záření, které vzniká interakcí 

monochromatického záření (laser) v oblasti viditelného až blízké infračerveného spektra s 

molekulami vzorku za současné změny jejich vibračních a rotačních stavů. Ramanova 

spektroskopie bývá z hlediska strukturní chemické analýzy doplňkem k infračervené 

absorpční spektroskopii. Ramanova spektra byla naměřena na konfokálním Ramanově 
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mikroskopu XploRA™. K tomu byly použity: laser 532nm, mřížka 1200 vrypů/mm, doba 

akvizice byla 10s, 10x opakování. Intenzita laseru byla nastavena na 1%. S větší intenzitou 

laseru docházelo k „vypalování“ měřeného bodu. 

5.6.5. Měření pH 

 Měření bylo provedeno pH-metrem inoLab pH 720 s použitím kombinované pH-

elektrody THETA. Přístroj byl kalibrován dvoubodovou kalibrací na pufry s pH=4 a pH=7 

(oba pH metry WTW). Dále byla provedena teplotní korekce, přičemž všechny hodnoty 

jsou uvedeny pro teplotu 20°C. Hodnoty uváděné v tabulce č. 2 jsou výsledné hodnoty. 
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6. Vyhodnocení 

 Kapitola vyhodnocení zahrnuje výstupy ze zpracování vzorků dříve uvedenou 

metodikou. Pro potřeby této práce byly použity vzorky ze dvou sběrů. Jsou to jednak staré 

vzorky odebrané pro potřeby bakalářské práce (Zahradník, 2012), které byly 

přehodnoceny, a nové vzorky, které byly odebrány v roce 2014.  

 Za staré vzorky je považován materiál odebraný z lokality Chlebovice (CHLEB 2-

4) a lokality Bystřice (BY 1-5,7,8) při prvním vzorkování. Vzorky CHLEB 1 a BY 6 byly 

vyřazeny v průběhu zpracovávání bakalářské práce z důvodu jejich vysokého stupně 

zvětrání. Proto jsou vyloučeny i ze zpracování této práce.  

 Další vzorky reprezentují nové odběry z lokality Bystřice (BYG 1-4) a nově 

vzorkovaná místa Vendryně (VEG 1,2), Třinec (TRG 1), Oldřichovice (OLG 1-3), 

Ostravice (OSTR 1), Kunčice (KUN 1,2) a Hukvaldy (HUK 1). Více o lokalitách je 

zpracováno v kapitole „4. Zájmové lokality“.  

6.1. Makroskopický popis odebraných vzorků 

 Pro každý odebraný vzorek, starý i nový, byl vyhotoven stručný makroskopický 

popis, který udává prvotní informace. První uváděné vzorky jsou nového charakteru ze 

vzorkování v roce 2014. Popisy vzorků BYG 1-4 jsou spojeny se stejnými horninami u 

stejných míst odběrů z dřívějšího vzorkování (BY 1,2,7,8). U odběrů z roku 2012 (staré) 

jsou udávány popisy vyhotovené po odebrání vzorku. Místa odběru vzorků a jejich 

lokalizace jsou uvedeny v kapitole „4. Zájmové lokality“.  

 

Vzorek: BYG 1 a BY 1 

Název: písčitý prachovac    

Barva: hnědošedá až černá    

Zrnitost: aleuriticko-pelitická  

Složení: laminy pískovce s obsahem prachovce  

Makroskopicky zřejmé minerály: dírkovci vyplnění kalcitem, sádrovec na puklinách 

Textura a struktura: břidličnatá s lamelami 

Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  

Stav horniny: vlhká  

Plochy lomů: rovné  

Hrany lomů: ostré  

Odlučnost: lasturnatá podle lamin, dobrá  
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Vzorek: BYG 2 a BY 2 

Název: jílovec     

Barva: šedohnědá   

Zrnitost: pelitická  

Složení: drobnozrnné úlomky křemene, vápnitý - ověřeno kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec na puklinách 

Textura a struktura: břidličnatý prachovec se zónami písku, organika nezpozorována 

Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  

Stav horniny: vlhká  

Plochy lomů: lasturnaté až střípkovité  

Hrany lomů: ostré  

Odlučnost: dobrá podle lamin 

 

 

Vzorek: BYG 3 a BY 7 

Název: prachovitý pískovec   

Barva: tmavě hnědošedá  

Zrnitost: jemnozrnně písčitá    

Složení: drobné úlomky křemene, vápnité - ověřené kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec na puklinách  

Textura a struktura: jemnozrnný prachovitý pískovec s proudovými stopami, s nerovnou 

odlučností, organické zbytky jsou reprezentovány úlomky kostí a šupin ryb 

Čerstvost: čerstvá  

Stav horniny: vlhká  

Plochy lomů: nerovné na vrstevních plochách   

Hrany lomů: zaoblené  

Odlučnost: dobrá podle lamin 

 

 

Vzorek: BYG 4 a BY 8 

Název: prachovitý pískovec 

Barva: světle hnědošedá  

Zrnitost: jemnozrnně písčitá s prachovitým tmelem    

Složení: nepravidelné úlomky křemene, vápnité - ověřené kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: křemenná zrna, sádrovec na puklinách  

Textura a struktura: břidličnatý prachovec s lamelami pískovce, organické zbytky jsou 

reprezentovány úlomky kostí a šupin ryb  

Čerstvost: čerstvá 

Stav horniny: vlhká  

Plochy lomů: nerovné na vrstevních plochách   

Hrany lomů: zaoblené  

Odlučnost: dobrá podle lamin 
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Vzorek: VEG 1 

Název: písčitý prachovec   

Barva: hnědošedá až šedá  

Zrnitost: jemnozrnně písčitá až prachovitá   

Složení: vápnité - ověřené kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec na puklinách, pyrit  

Textura a struktura: břidličnatá, jemnozrnně písčitý-prachovec s nerovnou odlučností, 

organika reprezentována úlomky kostí a šupin ryb, aleuritická 

Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  

Stav horniny: suchá  

Plochy lomů: lasturnaté   

Hrany lomů: zaoblené  

Odlučnost: dobrá podle lamin, lasturnatá 

 

 

Vzorek: VEG 2 

Název: prachovitý pískovec 

Barva: hnědá až hnědošedá  

Zrnitost: jemnozrnně až středně zrnitá písčitá složka s prachovitou matrix    

Složení: vápnité - ověřené kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: křemenná zrna, pyrit, sádrovec na puklinách 

Textura a struktura: masivní se zřetelným gradačním zvrstvením, polohy lamin pískovců, 

organické zbytky nezaznamenány, aleuritická 

Čerstvost: čerstvá 

Stav horniny: suchá  

Plochy lomů: nerovné na vrstevních plochách   

Hrany lomů: zaoblené  

Odlučnost: špatná až chybějící  

 

 

Vzorek: TRG 1 

Název: prachovec 

Barva: hnědošedá až šedá 

Zrnitost: jemnozrnně až středně zrnitá písčitá složka s prachovitou matrix       

Složení: vápnité - ověřené kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: vápenec, pyrit, zřetelné uhlovodíky na puklinách  

Textura a struktura: laminovaná se skluzovými stopami, aleuritická, organika ve formě 

úlomků koster ryb 

Čerstvost: čerstvá 

Stav horniny: suchá  

Plochy lomů: nerovné na vrstevních plochách   

Hrany lomů: zaoblené  

Odlučnost: velmi špatná až chybějící  
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Vzorek: OLG 1 a 2 

Název: prachovitý jílovec   

Barva: světle šedá, tmavě šedá, hnědošedá až hnědá    

Zrnitost: jemnozrnná aleuritická až pelitická  

Složení: laminy prachovce a jílovce nevápnité  

Makroskopicky zřejmé minerály: povlaky síranů   

Textura a struktura: dokonale laminovaná, aleuriticko-pelitická bez organiky, u OLG 2 

stopy čeřin 

Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá   

Stav horniny: suchá  

Plochy lomů: rovné, dokonale rovné 

Hrany lomů: ostré  

Odlučnost: dokonalá podle lamin  

 

 

Vzorek: OLG 3 

Název: písčitý prachovec   

Barva: světle hnědošedá až světle šedá  

Zrnitost: psamitická až aleuritická    

Složení: vápnité - ověřené kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: vápenec  

Textura a struktura: špatně laminovaná, masivní, aleuriticko-psamitická, organika 

reprezentována úlomky kostí a šupin ryb 

Čerstvost: čerstvá 

Stav horniny: suchá  

Plochy lomů: nerovné   

Hrany lomů: zaoblené  

Odlučnost: špatná podle lamin 

 

 

Vzorek: OSTR 1 

Název: prachovec   

Barva: šedá až tmavě šedá  

Zrnitost: aleuritická    

Složení: nevápnité  

Makroskopicky zřejmé minerály: --- 

Textura a struktura: špatně laminovaná, masivní, aleuritická 

Čerstvost: čerstvá 

Stav horniny: suchá  

Plochy lomů: nerovné   

Hrany lomů: ostré  

Odlučnost: špatná  
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Vzorek: KUN 1 a 2 

Název: prachovec   

Barva: tmavě šedá až černá 

Zrnitost: aleuritická    

Složení: nevápnité  

Makroskopicky zřejmé minerály: limonitové povlaky  

Textura a struktura: dokonale laminovaná, rozpadavá, aleuritická, u KUN 2 stopy po 

organismech - ichnofosilie 

Čerstvost: čerstvá až navětralá, rozpadavá  

Stav horniny: suchá  

Plochy lomů: rovné   

Hrany lomů: ostré  

Odlučnost: velmi dobrá  

 

 

Vzorek: HUK 1 

Název:  vápnitý prachovec    

Barva: světle až tmavě šedá  

Zrnitost: psamitická až aleuritická   

Složení: vápnité - ověřeno kyselinou 

Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec, kalcit, pyrit, křemenné úlomky   

Textura a struktura: masivní, laminovaná, kompaktní, psamiticko-aleuritická, výrazné 

gradační zvrstvení    

Čerstvost: čerstvá  

Stav horniny: suchá  

Plochy lomů: rovné na vrstevních plochách  

Hrany lomů: zaoblené až ostré  

Odlučnost: dobrá na vrstevních plochách 

 

 

Vzorek: Chleb 2 

Název: silně navětralý jílovitý prachovec   

Barva: tmavě hnědošedá až tmavě šedá   

Zrnitost: jemnozrnná aleuritická až pelitická  

Složení: vápnité - ověřeno kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: krystalický sádrovec na povrchu vzorku  

Textura a struktura: dobře laminovaný, aleuritický až pelitický, břidličnatý, navětráním 

rozpadavý 

Čerstvost: zvětralá  

Stav horniny: vlhká  

Plochy lomů: rovné  

Hrany lomů: ostré  

Odlučnost: blanitá, díky navětrání drolivá  
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Vzorek: Chleb 3 

Název: silně navětralý jílovitý prachovec   

Barva: tmavě hnědošedá až tmavě šedá se zónami žlutošedými  

Zrnitost: jemnozrnná aleuritická až pelitická 

Složení: vápnité - ověřeno kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: krystalický sádrovec na povrchu vzorku 

Textura a struktura: špatně laminovaný, aleuritický až pelitický, břidličnatý, navětráním 

rozpadavý 

Čerstvost: zvětralá  

Stav horniny: vlhká  

Plochy lomů: lasturnaté  

Hrany lomů: zaoblené  

Odlučnost: nejasná  

 

 

Vzorek: Chleb 4 

Název: prachovitá břidlice  

Barva: tmavě hnědošedá až tmavě šedá   

Zrnitost: aleuritická  

Složení: nezřetelné, nevápnité – ověřeno kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: krystalický sádrovec na povrchu vzorku  

Textura a struktura: dobře laminovaný, aleuritický, břidličnatý, navětráním rozpadavý 

Čerstvost: navětralá  

Stav horniny: vlhká  

Plochy lomů: rovné  

Hrany lomů: ostré  

Odlučnost: dobrá, lupenitá 

- velký obsah kůstek velkých ryb a šupin  

- nález celé rybky = cca 1 cm  

 

 

Vzorek: BY 3 

Název: písčitý prachovec   

Barva: tmavě hnědošedá  

Zrnitost: jemnozrnně písčitá až prachovitá   

Složení: drobné úlomky křemene, vápnité - ověřené kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec  

Textura a struktura: břidličnatý prachovec s příměsí písku, organika nezpozorována 

Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  

Stav horniny: vlhká  

Plochy lomů: lasturnaté   

Hrany lomů: zaoblené  

Odlučnost: dobrá podle lamin 
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Vzorek: BY 4 

Název: jílovitý prachovec   

Barva: tmavě šedá  

Zrnitost: prachovitá až jílovitá  

Složení: drobné úlomky křemene, vápnité - ověřené kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec  

Textura a struktura: prachovec s lasturnatým lomem, organika nezpozorována 

Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  

Stav horniny: vlhká  

Plochy lomů: lasturnaté   

Hrany lomů: zaoblené  

Odlučnost: dobrá podle lamin 

 

 

Vzorek: BY 5 

Název: písčitý prachovec   

Barva: šedá  

Zrnitost: jemnozrnně písčitá až prachovitá   

Složení: drobné úlomky křemene, vápnité - ověřené kyselinou  

Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec  

Textura a struktura: břidličnatý prachovec s příměsí písku, organika nezpozorována 

Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  

Stav horniny: vlhká  

Plochy lomů: lasturnaté   

Hrany lomů: zaoblené  

Odlučnost: dobrá podle lamin 

 

 

6.2. Vyhodnocení organické hmoty a typu kerogenu 

 Po vyhotovení palynologických preparátů, podle metodiky uvedené v kapitole „5.1. 

Metodika přípravy vzorků organického materiálu“, je podle metodického postupu v 

kapitole „5.2. Metodika hodnocení organického materiálu“ stanoveno zastoupení 

jednotlivých částic organické hmoty ve vzorku (tab. č. 6). V tabulce je uvedeno 

procentuální zastoupení jednotlivých částic s rozdělením do požadovaných skupin podle 

metodiky uvedené výše. V tabulce č. 7 jsou tyto skupiny sjednoceny do celkového 

procentuálního zastoupení a tím udávají informace o jejich původu. Na základě těchto tří 

skupin (fytoklasty, palynomorfy a AOM) je za pomoci zobrazovacího programu Tri-

plot_v1-4 vyhotoven graf (obr. č. 33). Vyhodnocování preparátů probíhalo v laboratořích 

Institutu geologického inženýrství za pomoci mikroskopu Olympus BX40 s fotoaparátem. 
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Tab. č. 6: Zastoupení organických částic v jednotlivých vzorcích udávané v %. 

Zastoupení částic v % 

Vzorek 
Fytoklasty Palynomorfy AOM 

SUMA 
žluté č. hnědožluté č. hnědé č. černé hranaté č. řasy spóry pylová zrna černé kulaté č. špat. zař. č. se zn. roz. 

VEG 1 44,44 7,66 3,45 13,98 10,34 3,83 4,21 6,32 5,75 100 

VEG 2 16,03 7,01 6,61 6,61 29,26 4,61 5,01 5,81 19,04 100 

KUN 1  4,39 4,77 8,21 56,68 7,44 1,15 1,53 6,49 9,35 100 

KUN 2  3,64 4,02 10,92 58,05 6,13 2,49 2,11 9,39 3,26 100 

HUK 1 3,12 3,31 12,48 24,76 40,55 3,12 3,51 2,34 6,82 100 

TRG 1 4,59 4,40 4,21 9,56 21,03 2,87 3,25 8,80 41,30 100 

OSTR 1 0,49 3,94 8,05 71,59 4,27 0,33 0,82 10,18 0,33 100 

OLG 1 22,67 21,33 8,50 2,00 0,50 0,17 0,17 2,50 42,17 100 

OLG 2 6,59 15,27 28,46 0,48 2,25 0,64 0,96 0,00 45,34 100 

OLG 3 7,34 7,34 2,73 2,05 2,05 2,22 0,68 0,51 75,09 100 

BY 1 2,91 12,04 42,33 27,38 8,93 1,36 0,58 4,08 0,39 100 

BY 2 13,12 21,27 32,80 11,53 10,93 0,99 0,80 5,57 2,98 100 

BY 3 2,73 10,33 50,49 15,40 5,65 1,75 1,36 5,65 6,63 100 

BY 4 1,45 2,36 8,00 56,55 10,36 1,82 0,55 17,09 1,82 100 

BY 5 1,38 2,55 10,61 60,12 8,25 2,95 0,98 11,98 1,18 100 

BY 7 3,74 13,24 69,10 5,77 2,21 1,02 0,51 2,21 2,21 100 

BY 8 5,26 23,77 57,72 6,28 2,04 0,85 0,85 1,19 2,04 100 

Chleb 2 10,93 36,98 26,84 8,15 1,99 1,19 2,78 1,99 9,15 100 

Chleb 3 17,82 29,90 25,94 9,70 1,98 1,78 3,76 4,75 4,36 100 

Chleb 4 16,38 37,57 28,53 3,81 0,99 0,42 1,41 0,99 9,89 100 

špat. zař. č. se zn. roz. - špatně zařaditelné částice se znaky rozkladu  
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Tab. č. 7: Zastoupení skupin organického materiálu v jednotlivých vzorcích udávané v %. 

Vzorek 
Charakter částic v % 

Fytoklasty Palynomorfy AOM SUMA 

VEG 1 69,53 18,38 12,07 100 

VEG 2 36,26 38,88 24,85 100 

KUN 1  74,05 10,12 15,84 100 

KUN 2  76,63 10,73 12,65 100 

HUK 1 43,67 47,18 9,16 100 

TRG 1 22,76 27,15 50,10 100 

OSTR 1 84,07 5,42 10,51 100 

OLG 1 54,50 0,84 44,67 100 

OLG 2 50,80 3,85 45,34 100 

OLG 3 19,46 4,95 75,60 100 

BY 1 84,66 10,87 4,47 100 

BY 2 78,72 12,72 8,55 100 

BY 3 78,95 8,76 12,28 100 

BY 4 68,36 12,73 18,91 100 

BY 5 74,66 12,18 13,16 100 

BY 7 91,85 3,74 4,42 100 

BY 8 93,03 3,74 3,23 100 

Chleb 2 82,90 5,96 11,14 100 

Chleb 3 83,36 7,52 9,11 100 

Chleb 4 86,29 2,82 10,88 100 

 

 Na obrázku č. 33 je znázorněna poloha jednotlivých vzorků v příslušných oblastech 

grafu. K vyhodnocení je použita metodika podle Tysona (1993), která je uvedena v 

kapitole „5. Metodika“. Jednotlivým vzorkům jsou přiřazeny typy kerogenu podle 

příslušných oblastí grafu, podle nichž jsou vyhodnocovány.  

 V oblasti I (proximální šelf až pánev) se nacházejí vzorky BY 7 a 8, které společně 

reprezentují vzorky BYG 3 a 4. V oblasti I je klasifikován typ kerogenu III, který je 

považován Tysonem (1993) za plynodajný.  

 Pro oblast II (okrajová dysoxická-anoxická pánev) je charakteristický také typ 

kerogenu III. V oblasti se nachází vzorky CHLEB 2-4, BY 2-5, KUN 1 a 2 a OSTR 1. V 

případě vzorku BY 2 se jedná o společné zastoupení se vzorkem BYG 2.  

 Oblast III (heterolitický prokysličený šelf) je zastoupena pouze vzorkem BY 1, 

který je společný pro vzorek BYG 1. V oblasti III je klasifikován typ kerogenu III nebo IV 

(plynodajný).  
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 V oblasti IV (přechod šelfu do pánve) je zastoupen vzorek VEG 1 a představuje tak 

typ kerogenu II nebo III, který je především plynodajný.  

 Vzorky VEG 2 a HUK 1 jsou zástupci oblasti V (prokysličený šelf s dominantní 

sedimentací jílů) a zastupují kerogen typu III > IV (plynodajný).  

 V oblasti grafu VI (proximální suboxický-anoxický šelf) se vyskytují vzorky OLG 

1 a 2 a proto jsou charakterizovány typem kerogenu II, který je ropodajný.    

 Oblast VII (distální dysoxický – anoxický šelf) představující kerogen typu II 

(ropodajný) obsahuje vzorek TRG 1. Oblast VIII neobsahuje žádný vzorek.  

 Do oblasti XI (distální suboxická-anoxická pánev) spadá vzorek OLG 3. Tuto 

oblast zastupuje typ kerogenu II > I, který je vysoce náchylný na olej.  

 

Obr. č. 33: Znázornění charakteru kerogenu jednotlivých vzorků podle Tysona 1993. 

 I – kerogen typu III; II – kerogen typu III; III – kerogen typu III nebo IV; IV – kerogen 

typu III nebo II; V – kerogen typu III>IV; VI – kerogen typu II; VII – kerogen typu II; VIII 

kerogen typu II>I; IX – kerogen typu II>I. 
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6.3. Vyhodnocení teplotní přeměny organické hmoty 

 Výše popsaná metodika (kapitola „5.3. Přeměny organické hmoty“) stanoví 

metodické postupy určování teplotní přeměny organické hmoty vlivem tepla v horninovém 

prostředí. Stupeň teplotní přeměny byl zjištěn pomocí mikroskopu Olympus BX 40 a 

pomocí fotoaparátu v laboratoři Institutu geologického inženýrství. Ke každému typu 

teplotní přeměny vzorků byly vyhotoveny dokumentační fotografie jednotlivých 

organických materiálů. Tyto fotografie jsou uvedeny v této kapitole jako obrázky č. 34 - 

39, které bohužel podléhají barevnému zkreslení fotoaparátu. Uvedené fotografie 

reprezentují všechny zastižené stupně teplotní přeměny. Získané výsledky jsou uváděny v 

tabulkách č. 8 a 9, přičemž tabulka č. 8 reprezentuje odběr vzorků z roku 2012 a tabulka č. 

9 z roku 2014.  

 

Tab. č. 8: Přehodnocení stupně teplotní přeměny organické hmoty podle stupnice TAS 

(Batten 1996). 

Vyhodnocení tepelné přeměny  

Vzorek  Stupeň teplotní přeměny Barva přeměny  Určující částice 

BY 1 2/3 žlutooranžová  řasy 

BY 2 2/3 žlutooranžová  řasy 

BY 3 2/3 žlutooranžová  řasy 

BY 4 1/2 světle žlutá řasy 

BY 5 1/2 světle žlutá řasy 

BY 7 3/4 středně světle hnědá spóry/řasy 

BY 8 4/5 středně hnědá spóry/řasy 

Chleb 2 2/3 žlutooranžová  řasy 

Chleb 3 3 oranžová - oranžově hnědá spóry/řasy 

Chleb 4 3/4 středně světle hnědá spóry/řasy 

 

 Tabulka č. 8 tvoří přehodnocení staršího výzkumu prováděného v roce 2012. Toto 

přehodnocení potvrdilo a ověřilo stupně teplotní přeměny všech vzorků, které byly 

zpracovávány v předchozí práci. Potvrdilo se tedy, že u vzorků BY 1,2,3 a CHLEB 2 jde o 

stupeň 2/3 s žlutooranžovou teplotní přeměnou. U vzorků BY 4 a 5 s přeměnu stupně 1/2 

je charakteristická světle žlutá přeměna. Stupeň 3 charakterizovaný oranžovou až oranžově 

hnědou teplotní přeměnou byl zastihnut u vzorku CHLEB 3. U vzorků BY 7 a CHLEB 4 

byla určena barva materiálu středně světle hnědá stupně 3/4. Nejvyššího stupně teplotní 
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přeměny jak v prvním určování, tak v přehodnocení dosáhl vzorek BY 8, který byl barevně 

určen jako středně hnědý stupně 4/5. 

  Stupně 1/2 až 3 můžeme popsat jako stupně s nižšími teplotami od 30 do 65 °C, 

což odpovídá odraznosti vitrinitu (Ro) v rozmezí 0,2 až 0,5. Materiál stupně 1/2 až 3 

považujeme za nezralý, nebo v přechodném stádiu.  Zastižený stupeň 3/4 považujeme za 

přechodný, nebo raný s paleoteplotou mezi 65 a 80 °C, a odrazností vitrinitu mezi 0,5 a 

0,65. Zralý materiál se nachází ve vzorku BY 8 se stupněm teplotní přeměny 4/5 a 

paleoteplotou kolem 80 °C. Těmto parametrům odpovídá odraznost vitrinitu 0,7 až 0,95. 

Tab. č. 9: Stupeň teplotní přeměny organické hmoty podle stupnice TAS (Batten 1996). 

Vyhodnocení tepelné přeměny  

Vzorek  Stupeň teplotní přeměny Barva přeměny  Určující částice 

VEG 1 2/3 žlutooranžová  řasy 

VEG 2 4/5 středně hnědá řasy 

TRG 1 2/3 žlutooranžová  řasy 

OLG 1 2 žlutá spóry 

OLG 2 2/3 žlutooranžová  spóry 

OLG 3 2 žlutá spóry 

OSTR 1 4/5 středně hnědá řasy 

KUN 1 4/5 středně hnědá spóry 

KUN 2 4/5 středně hnědá řasy 

HUK 1 2/3 žlutooranžová  řasy 

 

 Vyhodnocení vzorků odebraných v roce 2014 je uvedeno v tabulce č. 9. Na první 

pohled od předchozí tabulky je vidět, že se jedná o variabilnější tabulku z hlediska vzorků. 

V tabulce č. 8 nejsou uváděny vzorky BYG 1-4, a to z důvodů jejich reprezentování v 

podobě vzorků BY 1, 2 pro BYG 1, 2 a vzorků BY 7, 8 pro BYG 3, 4. Jednotlivé stupně 

teplotní přeměny a jejich charakteristiky byly určeny takto:  

 Stupeň 2 (žlutý) byl určen u vzorků OLG 1 a 3 a charakterizují ho nižší 

paleoteploty okolo 30 °C a odraznost vitrinitu mezi 0,25 - 0,35. Materiál stupně teplotní 

přeměny 2 je proto považován za nezralý. U vzorků VEG 1, TRG 1, OLG 2 a HUK 1 byly 

zjištěny charakteristiky stupně teplotní přeměny 2/3 žlutooranžové barvy.  Charakteristika 

tohoto stupně je paleoteplota mezi 30 - 65 °C a odraznost vitrinitu mezi 0,3 - 0,4. Materiál 

je považován také za nezralý. U zbylých vzorků (VEG 2, OSTR 1, KUN 1 a 2) byla určena 

teplotní přeměny stupně 4/5 (středně hnědá), který je považován za zralý s paleoteplotou 

kolem 80 °C a odrazností vitrinitu 0,7 až 0,95. 
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Obr. č. 34: Organická hmota vzorku BY 4, stupeň teplotní přeměny 1/2 (světle žlutá). 

 

Obr. č. 35: Organická hmota vzorku OLG 3, stupeň teplotní přeměny 2 (žlutá). 
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Obr. č. 36: Organická hmota vzorku VEG 1, stupeň teplotní přeměny 2/3 (žluto-oranžová). 

 

Obr. č. 37: Organická hmota vzorku CHLEB 3, stupeň teplotní přeměny 3 (oranžová - 

oranžově hnědá). 
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Obr. č. 38: Organická hmota vzorku BY 7, stupeň teplotní přeměny 3/4 (středně světle 

hnědá). 

 

Obr. č. 39: Organická hmota vzorku KUN 2, stupeň teplotní přeměny 4/5 (středně hnědá). 
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6.4. Vyhodnocení obsahu organického uhlíku 

 Metodickým postupem provedeným v laboratořích Institutu geologického 

inženýrství byly získány hodnoty procentuálního zastoupení veškerého organického uhlíku 

ve vzorcích. U všech zpracovávaných vzorků byl dále přístrojově stanoven obsah dusíku 

(% N), vodíku (% H), síry (% S) a již zmiňovaný Total Organic Carbon (TOC). Výsledky 

uváděné v tabulce č. 10 zahrnují všechny odebrané vzorky v rámci diplomové práce v roce 

2014. Hodnoty v tabulce č. 10 jsou překvapivě nízké a v porovnání se styčnými vzorky 

minulé analýzy (tab. č. 11, jde o vzorky BYG 1-4 a BY 1,2,7,8) se výsledky neshodují. 

Tabulka č. 11 vyhotovená v roce 2012 v rámci bakalářské práce představuje dobrou 

charakteristiku hornin pro předpoklad výskytu uhlovodíků. Z hodnot získaných v roce 

2014 vyplívá velmi nízký obsah uhlíku, oproti vzorkům z roku 2012, ve většině 

odebraného materiálu. Potenciálně dobrými horninami na vývoj uhlovodíku se zdají 

vzorky HUK 1, OSTR 1 a TRG 1 s hodnotami TOC okolo 10 %.  

 Tab. č. 10: Procentuální obsah organického uhlíku (TOC) 2014. 

EuroVector 

Vzorek  % N % TOC % H % S 

BYG 1 0,107 1,355 3,745 0 

BYG 2 0,086 1,07 4,524 0 

BYG 3 0,066 0,675 5,613 0 

BYG 4 0,092 1,415 3,823 0 

OLG 1 0,098 2,11 0,02 0,143 

OLG 2 0,107 2,899 0,02 0,115 

OLG 3 0,118 2,155 1,178 0 

VEG 1 0,156 1,301 7,455 0 

VEG 2 0,098 0,525 8,226 0 

KUN 1 0,283 2,189 0,44 1,713 

KUN 2 0,331 0,854 0,02 0,085 

HUK 1 0,821 9,767 2,563 0 

OSTR 1 1,07 13,221 2,487 0 

TRG 1 1,214 14,403 3,284 0 

 

 Hodnoty jednotlivých zjišťovaných prvků mohou být ovlivněny mnoha faktory. 

Například v případě síry jde o zvětrávání pyritu a jeho vymývání ze vzorku. Ta u některých 

vzorků není zastoupena vůbec. U vzorků CHLEB 2-4 je to prokazatelně dáno zvětráním.  
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Tab. č. 11: Procentuální obsah organického uhlíku (TOC) 2012. 

EuroVector 

Vzorek  % N % TOC % H % S 

BY 1 0,207 4,389 1,033 1,729 

BY 2 0,323 5,574 1,924 2,038 

BY 3 0,279 5,357 1,131 1,781 

BY 4 0,251 4,495 1,344 1,747 

BY 5 0,277 4,619 2,311 1,981 

BY 7 0,24 10,81 3,59 1,368 

BY 8 0,247 10,658 4,183 0 

Chleb 2 0,22 9,631 1,55 0 

Chleb 3 0,228 7,377 1,62 0 

Chleb 4 0,302 14,828 1,981 0 

 

6.5. Výsledky analýzy Retort Oven 

  Nežli vyhodnotíme výsledky analýzy, musím vysvětlit princip získávání výsledků. 

První výsledky byly získány zvážením nadrceného materiálu před „pečením“, který podle 

metodiky připravujeme pro analýzu. U stejného materiálu byla pomocí objemu a hmotnosti 

získána hustota vzorku a po „pečení“ byl vzorek opět zvážen (tab. č. 12). 

Tab. č. 12: Základní zjištěné parametry pro analýzu Retort Oven. 

Základní zjištěné parametry  

Vzorek Hmotnost před (g) Hmotnost po (g) Hustota (g/cm
3
) 

KUN 1 132,86 126,36 1,9615 

TRG 1 155,77 149,27 2,3686 

HUK 1 152,61 149,11 2,4457 

VEG 1 168,32 155,55 2,5323 

VEG 2 167,59 153,67 3,0278 

BYG 2 158,98 149,01 1,8058 

BYG 4 153,53 147,01 1,9466 

OLG 1 142,8 138,91 2,1402 

OLG 2 136,83 130,36 2,1778 

OSTR 1 158,3 149,78 2,4264 

 

 V průběhu testu podléhá vzorek vysoké teplotě, která postupně uvolňuje kapaliny a 

plyny. Ty jsou chlazeny a jímány. Operátor v průběhu určuje (viz příloha II), o jaké 

kapaliny se jedná (voda, olej/voda a olej) a pomocí opravné tabulky (tab. č. 13) opraví 
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objem olejnaté složky. V případě vyčleněné kategorie olej/voda se jedná o stopové 

množství oleje s opravou 0,1 ml. Opravy jsou zaváděny v průběhu analýzy, kvůli vysoké 

těkavosti některých složek oleje a jejich možnému úniku při průběhu analýzy.  

Tab. č. 13: Oprava objemu oleje analýzy Retort Oven. 

Odečtená hodnota (ml) Opravená hodnota (ml) 

0 0 

stopy 0,1 

0,05 0,15 

0,1 0,25 

0,2 0,35 

1 1,4 

 

 Pomocí odečtu v průběhu analýzy a oprav získáváme množství kapalin obsažených 

ve vzorku. Je důležité si uvědomit, že celkové hodnoty kapalin uváděné v tabulce č. 14 

jsou složené z objemu vody a opraveného objemu oleje.  

Tab. č. 14: Objemové parametry získané analýzou Retort Oven. 

Objemové parametry získané Retort Oven 

Vzorek Objem vody (ml) Objem oleje (ml) Oprava objemu oleje (ml) Celkový objem kapalin (ml) 

KUN 1 5,9 0 1,4 7,3 

TRG 1 3 0,4 2,15 5,15 

HUK 1 2,7 0 0,7 3,4 

VEG 1 1,8 0,4 1,8 3,6 

VEG 2 2,1 0 1,4 3,5 

BYG 2 5,1 0,5 2,05 7,15 

BYG 4 2,3 1,1 2,75 5,05 

OLG 1 1,4 1,1 2,75 4,15 

OLG 2 2,3 3,1 5,8 8,1 

OSTR 1 5,5 0 0 5,5 

 

 Následné zpracování již zahrnuje matematický aparát. Prvním členem tohoto 

aparátu byl vypočítán objem nadrceného vzorku umístěného do vzorkovnice (VT) pomocí 

hmotnosti a hustoty. Z VT byly vypočítány hodnoty objemových procent oleje (Ob) a vody 

(Wb) ve vzorku. Hodnoty uvádějí procentuální zastoupení a jsou stanoveny ze získaného 

objemu vody a opraveného objemu oleje. Prezentovaná (orientační) pórovitost byla 

získána součtem předchozích dvou veličin a z nich také vychází totální saturace vody a 
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reziduální saturace oleje. Uváděná (orientační) pórovitost představuje obsah kapaliny v 

pórovém prostranství a nezahrnuje do sebe obsah plynů v pórech.  

 Výsledné hodnoty jsou uváděny tabulkou č. 15, z které je dobře patrné, jakou má 

zkoumaná hornina orientační pórovitost a do jaké míry jsou póry zaplněny olejem a vodou. 

Plyny pro jejich obtížné jímání nebyly zařazeny do zkoušky a není s nimi počítáno, což 

vede k menší nepřesnosti výsledků. Přesto je velmi dobře patrné, že vzorky se pohybují od 

40 do 70 % objemu pórů zaplněných olejem (reziduální saturace olejem). V případě vzorků 

KUN 1, HUK 1 a BYG 2 se jedná o 20 až 30 %, což představuje výsledky nízké až dobré. 

U vzorku KUN 1 je saturace kompenzována poměrně vysokou pórovitostí. Za nejlepší 

výsledek můžeme považovat vzorek OLG 2, který má nejvyšší zjištěnou pórovitost a 

přitom také nejvyšší saturaci olejem. Nejhorším výsledkem je vzorek OSTR 1, který podle 

analýzy neobsahuje žádné, byť stopové množství oleje. Tento fakt potvrzuje i kapalina 

získaná „pečením“, která byla po odležení tvořena čistou a průhlednou kapalinou (vodou). 

Tab. č. 15: Vyhodnocení analýzy Retort Oven. 

Vyhodnocení analýzy Retort Oven 

Vzorek VT (cm
3
) Ob (%) Wb (%) Ф Pórovitost (%) Tot.sat. vody (%) Rezi. sat. oleje (%) 

KUN 1 67,73 2,07 8,71 10,78 80,82 19,18 

TRG 1 65,76 3,27 4,56 7,83 58,25 41,75 

HUK 1 62,40 1,12 4,33 5,45 79,41 20,59 

VEG 1 66,47 2,71 2,71 5,42 50,00 50,00 

VEG 2 55,35 2,53 3,79 6,32 60,00 40,00 

BYG 2 88,04 2,33 5,79 8,12 71,33 28,67 

BYG 4 78,87 3,49 2,92 6,40 45,54 54,46 

OLG 1 66,72 4,12 2,10 6,22 33,73 66,27 

OLG 2 62,83 9,23 3,66 12,89 28,40 71,60 

OSTR 1 65,24 0,00 8,43 8,43 100,00 0,00 

VT - objem nadrceného vzorku, Ob - objemová procenta oleje ve vzorku, Wb - objemová procenta 

vody ve vzorku, Tot. sat. vody - totální saturace vody, Rezi. sat. oleje - reziduální saturace oleje. 

6.6. Výsledky analýz produktů pyrolýzy v retortě 

 Výsledky všech provedených analýz aplikovaných na produkty pyrolýzy v retortě a 

uvedených v kapitole „5.6. Analýzy produktů pyrolýzy v retortě“ budou v následujících 

kapitolách shrnuty podle fáze, na kterou byly aplikovány. Jedná se o fázi vodní, 

organickou (olejovou) a pevnou. Z důvodů lepší přehlednosti bude vyčleněna zvláště 

spektroskopie v ultrafialovém a viditelném pásmu pro vodnou a organickou fázi.  
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6.6.1. Vodná fáze 

 Vodná fáze tvořila u všech vzorků, vyjma vzorku OLG 2, největší podíl kondenzátu 

po pyrolýze v retortě. U jednotlivých vzorků bylo stanoveno pH a ověřena přítomnost 

amonných a sulfidových iontů (tab. č. 16). Hodnota pH vypovídá o zásaditém, nebo 

kyselém charakteru plynných produktů pyrolýzy, které se rozpustily v pyrolýzní vodě 

(kondenzovaná voda). Hlavními kyselými složkami jsou sulfan a oxid uhličitý. Sulfan je 

produktem pyrolýzy sirných derivátů v organické hmotě. Oxid uhličitý je spolu s reakční 

vodou produktem oxidace organických látek. Zásaditou reakci vyvolává přítomnost 

amoniaku ve vodě. Ten je produktem tepelného rozkladu dusíkatých derivátů obsažených 

v organické substanci hornin podléhajících pyrolýze. Celkové pH je výsledkem vzájemné 

interakce iontových a molekulárních forem odvozených od výše uvedených plynů. 

Přítomnost amonných iontů byla prokázána u všech vodných fází vzorků po pyrolýze. 

Vzhledem k malému objemu získaných vzorků nebylo možno provést jejich kvantitativní 

stanovení.  Pro prokázání přítomnosti amonných iontů bylo použito Nesslerovy reakce 

(Okáč, 1961). Ta je založena na vzniku žlutého zbarvení až hnědooranžové sraženiny 

s alkalickým roztokem jodortuťnatanu. Přítomnost sulfidů byla prokázána reakcí 

s dusičnanem stříbrným jako černá sraženina Ag2S (Okáč, 1961). 

Tab. č. 16: Hodnoty pH a ověření přítomnosti iontů vodné fáze. 

Vzorek 
Vodná fáze 

pH       NH4
+
  S

2-
 

KUN1 9,2 + - 

TRG1 9,0 + + 

HUK1 7,7 + - 

VEG1 9,0 + + 

VEG2 - + + 

BYG2 9,2 + + 

BYG8 8,7 + + 

OLG1 - + + 

OLG2 8,9 + + 

OSTR1 9,1 + + 
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6.6.2. Spektroskopie vodné a organické (olejové) fáze 

 Na obrázku č. 40 je zachyceno spektrum organického podílu po pyrolýze v n-

heptanu u vzorku OLG 2. Spektroskopie v ultrafialovém a viditelném spektru (UV/VIS) 

poskytuje u komplexních vzorků, jakým je ropa, pouze málo informací. Jedněmi 

z informací jsou stupeň aromaticity, popřípadě velikost polyaromatických jednotek. 

S rostoucí velikostí stupně aromaticity se projeví posun absorpčních pásů dále k větším 

vlnovým délkám (bathochromní efekt) a zároveň dojde k zvýšení intenzity absorpce 

(hyperchromní efekt). Absorpci odpovídající aromatickým látkám vykazovaly jak 

organická, tak i vodná fáze (obr. č. 41). Ve vodné fázi je ovšem rozpustnost aromátů 

značně omezena. Tato vlastnost se projevila v potřebě ředění vzorků. U vodné fáze je 

potřeba menší naředění pro získání stejné hodnoty absorbance jako u vzorků organické 

(olejové) fáze.  

 U všech sledovaných vzorků byla pozorována výrazná absorpce kolem 250 nm, což 

svědčí o převládající přítomnosti nízkoaromatických struktur s maximálně dvěma 

kondenzovanými aromatickými kruhy. Poloha absorpčního maxima je vedle velikosti 

aromatických jednotek ovlivněna jejich substitucí, tj. charakterem a počtem přítomných 

jiných než vodíkových atomů a jejich seskupení (funkční skupiny) na aromatických 

jádrech. 

 

Obr. č. 40: UV/VIS spektrum organické fáze po pyrolýze vzorku OLG 2 v n-heptanu.  
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A)                                                                            B) 

Obr. č. 41: Ultrafialové a viditelné spektum vzorku OLG 1. 

 A, org. fáze vzorku OLG 1 v n-heptanu (ředění 1:1000), B, spektrum vodné fáze OLG 1 Schimadzu 

V-1800 (ředění 1: 200) 

6.6.3. Organické (olejové) fáze 

 U vzorků BYG 4, OLG 1 a 2 bylo získáno dostatečné množství organické (olejové) 

fáze. Díky tomu mohly být podrobeny infračervené spektroskopii, čímž bylo určeno jejich 

elementární složení. Infračervená spektroskopie je analytická metoda určená především pro 

identifikaci a strukturní charakterizaci organických látek. Předcházející elementární 

analýza poskytuje informaci o obsahu hlavních prvků: C, H, N, S. Obsah kyslíku byl 

stanoven dopočtem do 100%, přičemž celá analýza byla provedena dvakrát (tab. č. 17) 

Tab. č. 17: Výsledky elementární analýzy. 

Vzorek Navážka (mg) %  N % C % S % H % Odif. 

BYG 4 
2,9470 1,176 83,36 1,955 10,768 

2,741 
2,7530 1,179 83,00 1,846 10,927 

OLG 1 
2,2160 - 83,14 3,191 10,999 

2,670 
2,6070 - 83,78 3,178 11,022 

OLG 2 
2,4840 - 84,04 2,847 11,241 

2,093 
2,7790 - 84,65 3,030 11,265 

 

 



Bc. Jan Zahradník: Sedimenty bohaté na organický uhlík a jejich vztah k produkci 

uhlovodíků 

2014  70 

 Obsahy uhlíku a vodíku v analyzovaných vzorcích (BYG 4, OLG 1, OLG 2) 

odpovídají hodnotám konvenční ropy (Speight 2001).  Dusík byl stanoven pouze u vzorku 

BYG 4 a získaná hodnota %N=1,178 leží v intervalu, který je udáván pro konvenční ropy 

(%N= 0,1 – 2,0%). Vzorek BYG 4 se liší od vzorků OLG 1 a OLG 2 nižším obsahem síry. 

Rovněž stanovený obsah síry je pro ropy typický. Získané hodnoty kyslíku se pohybují v 

rozmezí 2,1 až 2,7%, což je poněkud více, než je uváděno pro ropu (0,05-1,5%). Vyšší 

obsah kyslíku může být důsledkem oxidačních procesů v průběhu pyrolýzy, které nelze 

zcela vyloučit. Získaná infračervená spektra jsou uvedena na obrázku č. 42. Pro porovnání 

jsou uvedena na obrázku č. 43 typická spektra ropy a ropných produktů. V analyzovaných 

spektrech vzorků je na ose Y propustnost (transmitance, T%). Uváděná typická spektra 

udávají absorbanci A= log (1/T). Rozdíly jsou tedy pouze ve vzájemných proporcích 

signálů. U sejmutých spekter je patrná vzájemná podobnost. U všech rop a jejich frakcí 

byly pozorovány jako dominantní absorpční pásy v oblasti 2700- 3000 cm
-1

, které 

odpovídají valenčním vibracím  ᴠ C-H v alifatických strukturách a jsou typické pro alkany a 

cykloalkany. Absorpční pás u 1350 cm
-1

 přísluší deformačním vibracím methylových 

skupin a pás kolem 1460 cm
-1

 je přiřazen deformačním vibracím δ C-H  v uhlovodíkových 

řetězcích. Použití techniky s lepším rozlišením umožnilo identifikovat ve studovaných 

vzorcích ještě další signály. Identifikace signálů je uvedena v tabulce č. 18 a byla 

vyhotovena podle Paintera a kol. (1985).  

Tab. č. 18: Přiřazení signálů ve spektrech analyzovaných vzorků. 

Signál (cm
-1

) Přiřazení 

3200-3500 signály vody (vodíkové můstky) 

kolem 3050 C-H aromatické vibrace 

kolem 2960 C-H v methylech 

kolem 2850 C-H v methylenech 

kolem 1700 C=O v karbonylech 

kolem 1600 C=C spřažené vibrace aromatických struktur 

1460 deformační vibrace methylenů 

1380 deformační vibrace methylů 

oblast 1000-1200 skeletální spřažené vibrace („otisk palce“) 

750-900 deformační vibrace aromatických struktur 
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Obr. č. 42: Infračervená spektra organických (olejových) fází vzorků BYG 2, BYG 4, OLG 

1 a  OLG 2. 
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 Analyzované organické (olejové) podíly se vyznačují přítomností aromatických 

struktur. To potvrzují aromatické valenční vibrace kolem 3050 cm
-1

, téže spřažené vibrace 

C=C kolem 1600 cm
-1

 a deformační vibrace aromatických kruhů v oblasti 750 – 900 cm
-1

. 

Jejich původ může být v původním organickém materiálu nebo jako následek pyrolýzy, 

což nelze dobře určit. Pás kolem 1700 cm
-1

 má původ v karbonylových skupinách C=O. 

 

Obr. č. 43: Typická spektra ropy a ropných derivátů (Mostecký a kol. 1984). 

 Infračervená spektroskopie potvrdila závěry činěné na základě ultrafialové a 

viditelné spektrometrie o výskytu aromatických struktur v organické (olejové) fázi vzorků. 

Pro porovnání je uvedeno UV/VIS spektrum ropy ze Ždánice snímané v n-heptanu (obr. č. 

44). Naznačená absorpce kolem 260 nm svědčí o přítomnosti aromátů. Jejich množství je 

však podstatně nižší než u organické (olejové) fáze po pyrolýze (obr. č. 41). 
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Obr. č. 44: Ultrafialové a viditelné spektrum ropy Ždánice (v n-heptanu). 

6.6.4. Pevná fáze 

 Pevná fáze byla získána filtrací kondenzátu, promyta n-hexanem a vysušena ve 

vakuové sušárně za redukovaného tlaku 2,7 kPa a teplotě 60°C. U sedmi vzorků byla 

sejmuta Ramanova spektra. 

 

Obr. č. 45: Fluorescenční pozadí Ramanova spektra vzorku KUN 1.  
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 U vzorku KUN 1 se nepodařilo naměřit použitelné spektrum při použití intenzity 

laseru 1%. S intenzitou 10% se objevily pásy příslušející amorfnímu uhlíku, ale také 

docházelo k vizuální změně v měřeném vzorku (vypalování). Díky větší intenzitě laseru 

mohlo dojít k transformaci materiálu, což znamená, že se výsledek nedá považovat za 

relevantní informaci. Spektrum na obrázku odpovídá pouze fluorescenčnímu pozadí (obr. 

č. 45). 

 

Obr. č. 46: Ramanovo spektrum vzorku TRG 1. 

 U vzorku TRG 1 k nechtěným změnám nedošlo. Na obrázku č. 46 je vidět 

Ramanovo spektrum tohoto vzorku. Následuje srovnání získaného spektra se spektrem ze 

spektrální knihovny (obr. č. 47). Podle knihovny se jedná o spektrum S8 představující 

cyklickou formu síry. 
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Obr. č. 47: Srovnání vzorku TRG 1 (Vz. 2) se spektrem (S8) z knihovny spekter. 

 U vzorku VEG 2 bylo získáno téměř identické spektrum (obr. č. 48) jako ve vzorku 

TRG 1. Opět jde o spektrum podobné spektru S8, reprezentující formu cyklické síry.  

 

Obr. č. 48: Ramanovo spektrum vzorku VEG 2. 
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Obr. č. 49: Fluorescenční pozadí Ramanova spektra vzorku BYG 2. 

 Spektrum na obrázku č. 49 vzorku BYG 2 odpovídá pouze fluorescenčnímu pozadí 

z důvodů změny měřeného materiálu. 

 

Obr. č. 50: Fluorescenční pozadí Ramanova spektra vzorku OLG 2 s vyznačení signálů 

uhlíku. 

 Obrázek č. 50 reprezentující vzorek OLG 2 a jeho spektrum je záznamem pouze 

fluorescenčního pozadí. Ovšem na pozicích okolo 1300 a 1550 cm
-1

 jsou dva velmi široké 

pásy, které odpovídají přítomnosti amorfního uhlíku. Jiné použitelné spektrum nebylo 

možno u tohoto vzorku naměřit. 
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Obr. č. 51: Fluorescenční pozadí Ramanova spektra vzorku BYG 4. 

 Ani u vzorku BYG 4 (obr. č. 51) nebylo možno naměřit použitelné spektrum. Opět 

se tedy jedná jen o fluorescenční pozadí. 

 

Obr. č. 52: Ramanovo spektrum vzorku OSTR 1. 

 U vzorku OSTR 1, na obrázku č. 52, bylo opět naměřeno spektrum odpovídající 

cyklické formě síry S8. Ve spektrální knihovně byla jako další možnost v pořadí, za 

spektrem S8, přiřadit spektrum sloučeniny: chabazit (CaAl2Si4O12.6H2O). Přítomnost síry 

ve vzorcích byla potvrzena výše uváděnou elementární analýzou u organické (olejové) fáze 

a dále důkazem na sulfidy ve vodné fázi. Při zahřívání přechází síra do par ve formě 

cyklických modifikací, které jsou tvořeny kruhy Sx (x = 6-12, 18, 20) (Greenwood, 

Earnshaw 1993).  
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6.7. Shrnutí výsledků 

  V rámci práce byly zpracovávány vzorky hornin podobného petrografického 

složení z různých litostratigrafických jednotek. Jedná se o vendryňské souvrství, 

hradišťské souvrství, veřovické souvrství, menilitové a bašské souvrství. Tyto vzorky 

hornin se vyznačovaly nejen svojí jemnozrnností, ale také šedou až černou barvou 

způsobenou organickou hmotou přítomnou ve vzorcích. Data byla získána metodickým 

postupem používaným pro palynologii a vyhodnocena ve vyčleněných skupinách částic 

podle jejich původu. To přispělo k poznatku, že většina vzorků je složena z převládajícího 

rostlinného detritu, který podléhá mírnému prouhelnění reprezentovanému černou nebo 

hnědou barvou sledovaných částic. Výjimku tvoří vzorky OLG 3 (menilitové souvrství) a 

TRG 1 (vendryňské souvrství), kde převládající složkou byl amorfní organický materiál 

(AOM).  

 Z organické hmoty byl následně zjištěn typ kerogenu, který u převážné většiny 

vzorků (kromě vyčleněných níže) byl stanoven jako typ III. Typ III lze popsat jako 

terestrický kerogen. U vzorku VEG 1 (vendryňské souvrství) se jedná o akvaticko-

terestrický kerogen. U vzorků OLG 1 a 2 (menilitové souvrství) a TRG 1 se setkáváme s 

typem kerogenu II, který je považován za ropodajný. Vzorek OLG 3 odpovídá kerogenu 

velmi náchylnému na olej (II>I). Terestrický kerogen III-IV byl klasifikován u vzorků 

HUK 1 (bašské souvrství) a VEG 2 (vendryňské souvrství).  

 Vyhodnocení teplotní přeměny ukázalo, že většina ze zkoumaných vzorků neprošla 

vyšší teplotní přeměnou. U vzorků BY 4, 5 (oba menilitové souvrství) byla dosažena 

nejnižší přeměna 1/2. Nepatrně vyšší přeměna stupně 2 byla stanovena u vzorků OLG 1 a 

3. Většině vzorků byla přidělena přeměna 2/3 (BY 1, 2, 3, CHLEB 2, OLG 2 (předchozí 

menilitové souvrství), VEG 1, TRG 1 (předchozí vendryňské souvrství), HUK 1(bašské 

souvrství)). Přechodná přeměna organického materiálu 3 byla stanovena vzorku CHLEB 3 

(menilitové souvrství). Stupeň 3/4, který se dá považovat za ranně zralý, byl určen 

vzorkům CHLEB 4 a BY 7 (oba menilitové souvrství). Za zralý materiál stupně 4/5, 

odpovídající ropnému oknu (středně lehká až lehká ropa), lze považovat organickou hmotu 

vzorků BY 8 (menilitové souvrství), VEG 2 (vendryňské souvrství), OSTR 1 (hradišťské 

souvrství), KUN 1 a 2 (veřovické souvrství).   

 Zastoupení organického uhlíku v hornině (TOC) bylo zjišťováno na 

specializovaném pracovišti Institutu geologického inženýrství. Z výsledků je patrné, že 



Bc. Jan Zahradník: Sedimenty bohaté na organický uhlík a jejich vztah k produkci 

uhlovodíků 

2014  79 

vzorky reprezentují různé části jednotlivých souvrství a potvrzují, že je netvoří homogenní 

materiál. Tento materiál je často tvořen horninami s vysokým obsahem organického uhlíku 

TOC (BY 1-5, 7, 8, CHLEB 2-4 (předchozí menilitové souvrství), HUK 1 (bašské 

souvrství), OSTR 1 (hradišťské souvrství) a TRG 1 (vendryňské souvrství), ale i nižšími. 

Za vyšší hodnoty obsahu organického uhlíku můžeme považovat hranici kolem 5 % TOC. 

Za velmi nadějné horniny jsou považovány ty, které obsahují TOC v rozmezí 2,15 až 22,15 

%. Z tohoto hlediska lze klasifikovat zkoumané vzorky jako nadějné pro vývoj uhlovodíků. 

Výjimku tvoří vzorky VEG 1 a 2 (vendryňské souvrství), které hranici 2,15 % nepřesáhly.  

 Pro vyhodnocení obsahu oleje v retortové peci byly vybrány vzorky, které svou 

podstatou byly nejnadějnějšími pro jeho zachycení. U vybraných deseti vzorků se vždy 

povedlo zachytit měřitelné množství kapaliny. Kapalinu tvoří tři fáze: pevná, organická 

(olejová) a vodná. U analýzy výsledků retortové pece byla měřena olejová a vodná fáze, z 

nichž se poté vypočítala orientační pórovitost. Z objemového hlediska nejlépe dopadl 

vzorek OLG 2 (menilitové souvrství), kde bez korekcí bylo zachyceno 3,1 ml oleje. U 

vzorku OLG 2 se (orientační) pórovitost stanovila na 12,89 %. Ostatní vzorky měly 

(orientační) pórovitost mezi 5,42 a 10,78 %. U vorku OSTR 1 (hradišťské souvrství) jako 

jediného nedošlo po korekci k zaznamenání olejnatého podílu v kapalině.  

 Získané vzorky kapalin z pyrolýzy v retortové peci byly podrobeny chemickým 

analýzám. Jednotlivé analýzy se zaměřily na již zmíněné tři fáze získané „pečením“. 

Vodná fáze kondenzátu obsahovala značné množství amoniaku, který způsoboval 

alkalickou reakci některých vzorků. Amoniak byl prokazován Nesslerovým činidlem 

(Klikorka a kol. 1960). Přítomnost sulfanu H2S prokázala sraženina Ag2S. Ultrafialové a 

viditelné spektrum ukázaly na přítomnost nejvýše dvou kondenzovaných aromatických 

kruhů. 

  U olejové fáze byla ultrafialovou a viditelnou spektroskopií rovněž prokázána 

přítomnost aromatických struktur (derivátů benzenu a naftalenu), a to v mnohem vyšší 

koncentraci než u kontrolního vzorku ropy Ždánice. Získané vzorky se svými spektry blíží 

podle Crama a Hammonda (1969) typům kalifornských rop.  

 Vzorky svým složením, získaným elementární analýzou, odpovídají hodnotám 

konvenční ropy (Speight 2001). Dominantní infračervené pásy odpovídají alifatickým 

uhlovodíkům a cykloparafínům v ropách obvyklým. Teplota v konečné fázi pyrolýzy 
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přesáhla běžné teploty krakovacích procesů (600 °C), ale použitý standardní postup by 

neměl výsledky ovlivnit.  

 V pevné fázi laserová Ramanova spektroskopie naznačila očekávanou přítomnost 

amorfního uhlíku a cyklických forem síry (S8), jejíž přítomnost byla způsobena zahřátím a 

odpařením síry při průběhu „pečení“. 

 Z hlediska litostratigrafických jednotek lze prezentované výsledky shrnout takto 

podle jednotlivých souvrství: vendryňské souvrství je zastoupeno vzorky VEG 1, VEG 2 a 

TRG 1. Na lokalitě Vendryně vzorky reprezentují horniny s nízkým obsahem organického 

uhlíku. U vzorku VEG 1 je navíc zjištěn nedostatečným stupněm teplotní přeměny, naopak 

je tomu u vzorku VEG 2 (stupeň přeměny 4/5). U vzorku TRG 1 (lokalita Třinec) je obsah 

organického uhlíku velmi dobrý, oproti teplotní zralosti, která je nízká (2/3) na hranici 

mokrého plynu. Podle typu kerogenu lze zhodnotit souvrství jako plynodajné v případě 

vzorků VEG 1 (kerogen II  nebo III) a VEG 2 (kerogen III>IV) a ropodajné v případě 

vzorku TRG 1 (kerogen II). Tyto skutečnosti potvrzuje i vyhodnocení pyrolýzy v retortě, 

kde u vzorků TRG 1 a VEG 1 bylo získáno malé množství oleje. U vzorku VEG 2 byl olej 

zaznamenán ve stopovém množství. Z těchto poznatků vyplývá, že v tomto souvrství je 

nízký potenciál na vývoj uhlovodíků.   

 Hradišťské souvrství je zastoupeno vzorkem OSTR 1. Vzorek reprezentuje kerogen 

typu III (plynodajný) a obsahuje 13,221 % organické hmoty. Teplotní přeměna dosahuje 

stupně 4/5. Těmito výsledky je prokázáno, že hradišťské souvrství na lokalitě Ostravice 

tvoří horniny ideální pro vývoj a výskyt břidlicového plynu, což potvrzuje i vyhodnocení 

pyrolýzy v retortě, kde nebyl získán žádný olej.  

 Vzorky KUN 1 a KUN 2 zastupují veřovické souvrství na lokalitě Kunčice pod 

Ondřejníkem. Oba vzorky reprezentují kerogen typu III (plynodajný) a tvoří je hornina s 

malým obsahem organického uhlíku. Ovšem stupněm teplotní přeměny se dostávají na 

dosah plynnému oknu (4/5). I přes nižší obsah organického uhlíku v hornině je veřovické 

souvrství potenciálně ideální pro výskyt a vývoj břidlicového plynu. To lze potvrdit 

nepřítomností oleje v hornině zjištěné pyrolýzou v retortě.  

 Menilitové souvrství je zastoupeno největším množstvím vzorků (BY 1-5, BY 7, 

BY 8, CHLEB 2-4, BYG 1-4 a OLG 1-3). Většina vzorků (BY 1-5, BY 7, BY 8, CHLEB 

2-4, BYG 1-4) spadá do plynodajného kerogenu typu III. U vzorků OLG 1-3, které byly 

odebírány z vápnitější části menilitového souvrství, jsou zastoupeny typy kerogenu II a 



Bc. Jan Zahradník: Sedimenty bohaté na organický uhlík a jejich vztah k produkci 

uhlovodíků 

2014  81 

II>I. Teplotní přeměna je mezi 1/2 až 4/5, což vypovídá o různých paleoteplotních 

poměrech. Obsah organického uhlíku ve vzorcích je v rozmezí 0,6 až 14,8 %, což i přes 

zaznamenané nižší hodnoty považujeme za ideální pro výskyt a vývoj uhlovodíků. Z 

výsledků vyplývá, že vzorky OLG 1-3 na lokalitě Oldřichovice představují ideální horniny 

pro vývoj a výskyt ropy v břidlicích, což je dokázáno velkým množstvím oleje získaným z 

pyrolýzy v retortě. Na lokalitách Bystřice a Chlebovice se vyskytují horniny s polohami, 

které můžeme klasifikovat jako ideální pro výskyt a vývoj břidlicového plynu. Bohužel 

pyrolýzou v retortě nebylo zpracováno dostatečné množství vzorků pro potvrzení 

uvedených závěrů. U vzorků BYG 2 a BYG 4 bylo, pyrolýzo zjištěno malé množství oleje, 

což odpovídá předpokladu vývoje uhlovodíků uvedeného výše.    

 Bašské souvrství se vzorkem HUK 1 je potenciálně ideální pro výskyt a vývoj 

uhlovodíků. To potvrzuje zjištěný typ kerogenu (III>IV) a vyšší obsah organického uhlíku 

v hornině 9,767 %. Avšak v případě teplotní přeměny se jedná o nedostatečně zralý 

materiál stupně 2/3. Tento závěr podporuje i materiál získaný pyrolýzou v retortě, který 

obsahuje malé množství oleje. Tento olej může být zapříčiněn nedostatečnou teplotní 

přeměnou zasahující k hranici mokrého plynu.  
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7. Závěr 

 Po přípravě vzorků a vyhodnocení aplikovaných analýz bylo dosaženo důkladného 

prozkoumání odebraných hornin z hlediska organické hmoty, teplotní přeměny, typu 

kerogenu a kapalin zachycených za pomoci pyrolýzy v retortové peci. Zkoumání přineslo 

výsledky a informace o horninách, na jejichž základě můžeme učinit závěry vhodnosti 

hornin na výskyt uhlovodíků. Z dosažených výsledků můžeme posoudit, zda se v hornině 

mohl vyvíjet plyn, či ropa, nebo předpokládat její migraci do místa odběrů vzorků.  

 Z hlediska největšího počtu vzorků se menilitové souvrství umístilo na prvním 

místě. Z výsledků obsahu organického uhlíku (TOC) je jasné, že se jedná o nehomogenní 

prostředí.  TOC se pohybuje v rozmezí 0,675 - 14,828 %. Tyto hodnoty představují v 

rozmezí 2 - 20 % ideální obsah organického uhlíku v hornině. Pod touto hranicí se 

pohybují vzorky BYG 1-4. Převážná většina vzorků dosahuje stupňů teplotní přeměny 

mezi 1/2 - 2/3, jedná se o nižší stupně maximálně dosahující meze mokrého plynu. 

Výjimky tvoří vzorky BY 7 (stupeň 3/4) a BY8 (stupeň 4/5). Určení kerogenu pro 

menilitové souvrství se shodlo na jednoznačném výsledku, že složením organických částic 

je plynodajný. Tyto závěry potvrzují nerovnoměrné rozmístění organického uhlíku a 

stupňů teplotní přeměny. Z těchto výsledků vyplývá, že menilitové souvrství je nevhodné, 

nebo podmínečně vhodné pro výskyt uhlovodíků a nevhodné pro výskyt břidlicového 

plynu. Kapaliny získané z pyrolýzy v retortové peci potvrzují výskyt oleje a napovídají i 

možnosti migrace uhlovodíků v hornině.  

 Druhé nejvíce vzorkované souvrství vendryňské má parametry obsahu organického 

uhlíku mezi 0,525 - 1,301 % pro lokalitu Vendryně a 14,403 % pro lokalitu Třinec. Stupně 

teplotní přeměny jsou nízké (stupně 2/3) pro vzorky VEG 1 a TRG 1. Oproti tomu vzorek 

VEG 2 má dostatečný stupeň teplotní přeměny 4/5. Vendryňské souvrství na lokalitě 

Vendryně je typem kerogenu plynodajné a na lokalitě Třinec ropodajné. Z malého 

množství oleje, získaným pyrolýzou, je možné usuzovat na malý či žádný potenciál z 

hlediska vývoje uhlovodíků s možnou migrací oleje a to pro nedostatečné množství 

organického uhlíku v hornině, nebo nedostatečného stupně teplotní přeměny.  

 Veřovické souvrství reprezentované vzorky KUN 1 a 2 (lokalita Kunčice pod 

Ondřejníkem) bylo shledáno jako potenciálně ideální pro výskyt a vývoj břidlicového 

plynu, a to z důvodu velmi dobrého stupně teplotní přeměny organického materiálu (stupeň 

4/5), a dále pro plynodajný typ kerogenu III. Výtku k souvrství tvoří obsah organického 
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uhlíku k hornině, který byl určen pro KUN 2 0,854 %, což znamená velmi malé množství. 

Oproti tomu vzorek KUN 1 obstál na hranici s hodnotou 2,189 %, díky čemuž můžeme 

polemizovat nad možným vývojem břidlicového plynu. Domněnky potvrzuje i nepatrné 

množství oleje zaznamenané pyrolýzou v retortě.  

 Hradišťské souvrství na lokalitě Ostravice s jediným vzorkem OSTR 1 obstálo jako 

velmi dobré až ideální pro vývoj a výskyt břidlicového plynu. Tento výsledek byl docílen 

zjištěním obsahu organického materiálu 13,221 %, kerogenu typu III (plynodajný) a 

teplotní přeměny organického materiálu stupně 4/5. Tento výsledek velmi podporuje fakt, 

že pyrolýzou v retortové peci nebyl zaznamenán naprosto žádný olej a je tudíž 

předpokládáno, že všechen organický materiál přecházel do podoby plynu. 

 Bašské souvrství reprezentující bašský vývoj na lokalitě Hukvaldy je shledáno 

potenciálně ideálním pro výskyt a vývoj uhlovodíků. Tento fakt podporuje kerogen III>IV, 

který je plynodajný a obsah organického uhlíku v hornině 9,767 %. Ovšem negativní z 

hlediska závěru je nedostatečně zralý organický materiál (stupeň 2/3). Domněnku 

potvrzuje fakt, že pyrolýzou v retortě bylo získáno malé množství olej, což mohl způsobit 

právě zmíněný nedostatečný stupeň termické zralosti organického materiálu.  

 Výsledky jsou subjektivním hodnocením zpracovatele diplomové práce, který dále 

doporučuje se zajímat o toto téma a odhalit vztah teplotní přeměny organického materiálu, 

typu kerogenu a obsahu organického uhlíku s výsledky získanými pyrolýzou v retortové 

peci.  Závěrem práce je, že zkoumané lokality jsou v různých stádiích vhodnosti pro vývoj 

a výskyt uhlovodíků v plynné a kapalné formě.  
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Přílohy: 

I - Stratigrafické schéma mesozoika a terciéru flyšového pásma Západních Karpat na Moravě a ve Slezsku (Brzobohatý - Stráník in 

Chlupáč, Brzobohatý, Kovanda, Stráník 2011).  
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II - Záznam průběhu analýzy Retort Oven. 

Záznam průběhu analýzy Retort Oven 

Čas 
Teptota 

(°C) 

vzorek: KUN 1 vzorek: TRG 1 vzorek: HUK 1 

Objem kapaliny 
(ml) 

Oprava objemu 
(ml) 

Objem kapaliny 
(ml) 

Oprava objemu 
(ml) 

Objem kapaliny 
(ml) 

Oprava objemu 
(ml) 

0:00:00 17 0 0 0 0 0 0 

0:32:46 100 0 0 0 0 0 0 

1:34:47 150 1,1 (voda) 1,1 0,7 (voda) 0,7 0,7 (voda) 0,7 

2:01:00 175 0,4 (voda) 0,4 0,3 (voda) 0,3 0,1 (voda) 0,1 

2:14:59 200 0,5 (voda) 0,5 0 0 0,2 (voda) 0,2 

2:31:11 225 0 0 0 0 0,1 (voda) 0,1 

2:42:21 250 0,3 (voda) 0,3 0,2 (voda) 0,2 0,2 (voda) 0,2 

2:55:30 275 0,2 (voda) 0,2 0,1 (olej) 0,25 0,1 (voda) 0,1 

3:05:19 300 0,2 (voda) 0,2 0,1 (olej) 0,25 0,1 (voda) 0,1 

3:17:02 300 0,2 (voda) 0,2 0 0 0,1 (voda) 0,1 

3:34:14 350 0 0 0 0 0 0 

3:43:08 375 0 0 0 0 0 0 

3:53:23 400 0,3 (olej/voda) 0,4 0,2 (olej) 0,35 0,2 (olej/voda) 0,3 

4:05:00 400 0 0 0,1 (olej/voda) 0,2 0 0 

4:18:56 425 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 0 0 

4:28:00 450 0 0 0 0 0 0 

4:35:00 450 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 

4:45:20 475 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 0 0 

4:59:00 500 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 0,2 (olej/voda) 0,3 

5:10:00 500 0,2 (olej/voda) 0,3 0 0 0,1 (olej/voda) 0,2 

5:23:00 525 0,2 (olej/voda) 0,3 0,1 (olej/voda) 0,2 0 0 

5:36:51 550 0,1 (olej/voda) 0,2 0,2 (olej/voda) 0,3 0 0 

5:44:50 550 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 0 0 

5:55:55 575 0,3 (olej/voda) 0,4 0,2 (olej/voda) 0,3 0 0 

6:06:40 600 0,4 (olej/voda) 0,5 0,2 (olej/voda) 0,3 0,1 (olej/voda) 0,2 

6:16:00 600 0,2 (olej/voda) 0,3 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 

6:28:00 650 0,4 (olej/voda) 0,5 0,3 (olej/voda) 0,4 0 0 

6:48:00 650 0,4 (olej/voda) 0,5 0,1 (olej/voda) 0,2 0,3 (olej/voda) 0,4 

Celkem (ml) 5,9 7,3 3,4 5,15 2,7 3,4 

Voda (ml) 5,9 5,9 3 3 2,7 2,7 

Olej (ml) 0 1,4 0,4 2,15 0 0,7 
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Záznam průběhu analýzy Retort Oven 

Čas Teptota (°C) 
vzorek: VEG 1 vzorek: VEG 2 

Objem kapaliny (ml) Oprava objemu (ml) Objem kapaliny (ml) Oprava objemu (ml) 

0:00:00 17 0 0 0 0 

0:32:46 100 0 0 0 0 

1:34:47 150 0 0 0 0 

2:01:00 175 0,4 (voda) 0,4 0 0 

2:14:59 200 0 0 0 0 

2:31:11 225 0 0 0,1 (olej/voda) 0,2 

2:42:21 250 0,1 (voda) 0,1 0,2 (olej/voda) 0,3 

2:55:30 275 0 0 0,1 (olej/voda) 0,2 

3:05:19 300 0 0 0 0 

3:17:02 300 0,2 (voda) 0,2 0 0 

3:34:14 350 0 0 0,1 (olej/voda) 0,2 

3:43:08 375 0 0 0 0 

3:53:23 400 0,2 (olej/voda) 0,3 0 0 

4:05:00 400 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 

4:18:56 425 0 0 0 0 

4:28:00 450 0,2 (olej/voda) 0,3 0 0 

4:35:00 450 0,1 (olej/voda) 0,2 0,2 (olej/voda) 0,3 

4:45:20 475 0 0 0 0 

4:59:00 500 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 

5:10:00 500 0 0 0 0 

5:23:00 525 0,1 (olej) 0,25 0,1 (olej/voda) 0,2 

5:36:51 550 0,1 (olej) 0,25 0,2 (olej/voda) 0,3 

5:44:50 550 0 0 0,1 (olej/voda) 0,2 

5:55:55 575 0,1 (olej) 0,25 0,2 (olej/voda) 0,3 

6:06:40 600 0,1 (olej) 0,25 0,4 (olej/voda) 0,5 

6:16:00 600 0,1 (olej/voda) 0,2 0 0 

6:28:00 650 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 

6:48:00 650 0,2 (olej/voda) 0,3 0,1 (olej/voda) 0,2 

Celkem (ml) 2,2 3,6 2,1 3,5 

Voda (ml) 1,8 1,8 2,1 2,1 

Olej (ml) 0,4 1,8 0 1,4 
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Záznam průběhu analýzy Retort Oven 

Čas 
Teptota 

(°C) 

vzorek: BYG 2 vzorek: BYG 4 vzorek: OLG 1 

Objem kapaliny 
(ml) 

Oprava objemu 
(ml) 

Objem kapaliny 
(ml) 

Oprava objemu 
(ml) 

Objem kapaliny 
(ml) 

Oprava objemu 
(ml) 

0:00:00 21 0 0 0 0 0 0 

0:27:35 100 0 0 0 0 0 0 

1:08:47 150 0,6 (voda) 0,6 0 0 0 0 

1:23:10 175 0,5 (voda) 0,5 0,5 (voda) 0,5 0 0 

1:47:10 200 0,6 (voda) 0,6 0,3 (voda) 0,3 0,3 (voda) 0,3 

1:59:00 225 0,1 (voda) 0,1 0,1 (voda) 0,1 0 0 

2:08:00 250 0,3 (voda) 0,3 0 0 0 0 

2:22:22 275 0,3 (voda) 0,3 0 0 0 0 

2:34:00 300 0 0 0 0 0 0 

2:43:00 300 0 0 0 0 0,1 (voda) 0,1 

3:06:30 350 0,1 (voda) 0,1 0 0 0 0 

3:17:10 375 0 0 0 0 0 0 

3:29:20 400 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 0,2 (olej/voda) 0,3 

3:40:20 400 0,4 (olej) 0,7 0,3 (olej/voda) 0,4 0,3 (olej) 0,55 

4:02:40 425 0,1 (olej) 0,25 0,5 (olej/voda) 0,6 0,4 (olej) 0,7 

4:12:00 450 0,1 (olej/voda) 0,2 0,2 (olej/voda) 0,3 0,2 (olej) 0,35 

4:23:10 450 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (olej) 0,25 

4:34:40 475 0,1 (olej/voda) 0,2 0,2 (olej/voda) 0,3 0,1 (olej/voda) 0,2 

4:47:00 500 0 0 0 0 0,2 (olej/voda) 0,3 

4:58:00 525 0,2 (olej/voda) 0,3 0,1 (olej) 0,25 0 0 

5:14:40 550 0,4 (olej/voda) 0,5 0,2 (olej) 0,35 0,2 (olej/voda) 0,3 

5:26:00 575 0,3 (olej/voda) 0,4 0,2 (olej) 0,35 0,1 (olej/voda) 0,2 

5:36:40 600 0,4 (olej/voda) 0,5 0,2 (olej) 0,35 0,1 (olej/voda) 0,2 

5:55:55 600 0,4 (olej/voda) 0,5 0,1 (olej) 0,25 0 0 

6:08:00 650 0,2 (olej/voda) 0,3 0,1 (olej) 0,25 0,1 (olej/voda) 0,2 

6:45:00 650 0,3 (olej/voda) 0,4 0,2 (olej) 0,35 0,1 (olej/voda) 0,2 

Celkem (ml) 5,6 7,15 3,4 5,05 2,5 4,15 

Voda (ml) 5,1 5,1 2,3 2,3 1,4 1,4 

Olej (ml) 0,5 2,05 1,1 2,75 1,1 2,75 
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Záznam průběhu analýzy Retort Oven 

Čas Teptota (°C) 
vzorek: OLG 2 vzorek: OSTR 1 

Objem kapaliny (ml) Oprava objemu (ml) Objem kapaliny (ml) Oprava objemu (ml) 

0:00:00 21 0 0 0 0 

0:27:35 100 0 0 0 0 

1:08:47 150 0 0 0 0 

1:23:10 175 0,4 (voda) 0,4 0,2 (voda) 0,2 

1:47:10 200 0,1 (voda) 0,1 0,8 (voda) 0,8 

1:59:00 225 0,1 (voda) 0,1 0,1 (voda) 0,1 

2:08:00 250 0,2 (voda) 0,2 0,3 (voda) 0,3 

2:22:22 275 0,2 (olej/voda) 0,3 0,4 (voda) 0,4 

2:34:00 300 0 0 0 0 

2:43:00 300 0,1 (olej/voda) 0,2 0 0 

3:06:30 350 0,2 (olej/voda) 0,3 0,2 (voda) 0,2 

3:17:10 375 0,2 (olej/voda) 0,3 0 0 

3:29:20 400 0,7 (olej) 1,05 0 0 

3:40:20 400 0,7 (olej) 1,05 0 0 

4:02:40 425 1,1 (olej) 1,55 0 0 

4:12:00 450 0,4 (olej) 0,7 0 0 

4:23:10 450 0,2 (olej) 0,35 0 0 

4:34:40 475 0 0 0 0 

4:47:00 500 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (voda) 0,1 

4:58:00 525 0,1 (olej/voda) 0,2 0,1 (voda) 0,1 

5:14:40 550 0,2 (olej/voda) 0,3 0,6 (voda) 0,6 

5:26:00 575 0 0 0,4 (voda) 0,4 

5:36:40 600 0,1 (olej/voda) 0,2 0,4 (voda) 0,4 

5:55:55 600 0,1 (olej/voda) 0,2 0,6 (voda) 0,6 

6:08:00 650 0,1 (olej/voda) 0,2 0,5 (voda) 0,5 

6:45:00 650 0,1 (olej/voda) 0,2 0,8 (voda) 0,8 

Celkem (ml) 5,4 8,1 5,5 5,5 

Voda (ml) 2,3 2,3 5,5 5,5 

Olej (ml) 3,1 5,8 0 0 


