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Efektívnosť prúzkumu na živice 
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Lfficacité de la prospection des bitumes dans les formations néogénes en Slovaquie 
de l'Est 

Ľauteur évalue ľefficacité de la prospection des bitumes apres une perióde de 20 
années. Les reserves utilisables pour ľindustrie étaient vérifiées dans la profondeur de 
2.000 m. La valeur de ces reserves surmonte les frais de prospection. Au moyen de 
nouvelles méthodes on découvrira des reserves dans la profondeur de 2.000 — 5.000 m. 
ccmprennant 50 de la capacite supposée, du bassin. 

Východoslovenská neogenní pánev nemá starou naftafskou tradici jako napr. 
Vídeňská pánev nebo i východoslovenský flyš. Starší geologické výzkumy do 
roku 1945 mély povšechný charakter a zabývaly se prevážne vulkanickými hor
ninami. Teprve po roce 1945 byl základní geologický výzkum zaméŕen na fešení 
výskytu ropy a zemního plynu ve východoslovenském neogénu. Jeho výsledky 
umožnily v roce 1952 zahájení systematického vyhledávacího prúzkumu na živice 
komplexem moderních pruzkumných metód. Od roku 1952 jsou také evidovaný 
finanční náklady vynaložené na prúzkum. Metodika prospekce živic v Česko
slovensku má své zvláštnosti, které ji odlišují od pruzkumných metód na jiné 
užitečné nerosiy. Je to zpúsobeno špecifickými naftovégeologickými pomery v na
šich naftových terénech, které si vynucují špecifickou organisaci prací, zajišťující 
co najefektívnejší realisaci finálního produk u (ropy a zemního plynu). Dnes 
už je známo, že téžba živic v ČSSR je rentabilní. isa príkladu východoslovenské 
neogenní pánve, kde težba živic je teprve v začátcích, chceme ukázat, že prúzkum 
na živice je efektívni i v tak obtížných a geologicky komplikovaných podmínkách 
jaké ve východoslovenském neogenu jsou. 

Práce spojené s prúzkumem a téžbou živic ve východoslovenské neogenní 
pánvi, které organisuje a z vétší časti provádí Nafta, n. p., Gbely, múžeme roz
délit do 3 velkých skupín, íišících se svým cílem i zdrojem financovaní. 

1. Vyhledávací prúzkum je financován ze státního rozpočtu a patrí sem nasle
duj ící prúzkumné disciplíny; geofysika, mélký, stredné hluboký a hluboký 
štruktúrni prúzkum. Úkolem vyhledávacího prúzkumu je získal základní naftové
geologické poznatky o perspektívni oblasti, vyhledávat ropoplynonadejné štruk
túry, pŕipravovat je pro další prúzkum a poskytnout podklady pro odhad geolo
gických zásob v kategórii C2. 

2. Predbežný a podrobný (pionýrský a sledný) prúzkum je financován z fondu 
geologickoprúzkumných prací podniku Naväzuje plynulé na výsledky vyhledá
vacího prúzkumu a jeho hlavním úkolem je pŕevádét geologické zásoby do prú
myslových kategórií (A, B, Ci). Prúzkum končí výpočtem zásob a predaním 
ložiska téžbé. 

3. Téžební otvirka a výstavba tézebnich zarízení je financovaná z investičních 
prostfedkú podniku. Téžba je financovaná z provozních nakladú podniku. Té
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žební prúzkum je zahrnut v téžební otvírce ložiska. Finálni produkt podniku 
(nafta a zemní plyn) je pŕedáván distribučním a zpracovatelským podnikúm. 

Ve vnitropodnikovém účtovaní je objem geologických prací vyjadŕován jednak 
ve forme cenníkové hodnoty provedených prací a jednak ve forme skutečné vyna
ložených nákladu. Používaný cenník MH38 je zastaralý a nezohledňuje zmeny 
v technologických postupech a v cenách materiálu, ke kterým došlo v posledních 
letech. Cenníková hodnota pruzkumných prací je pravideiné podstatné nižší než 
sKutečné vynaložené náklady. Vzniklá ztráta se vyrovnáva v konečné bilanci pod
niku ziskem z téžby zemního plynu. Hodnote společensky nutné práce se mnohem 
vice blíži skutečné vynaložené náklady. 

Z tohto dúvodu budeme dále hodnotu provedených prací vyjadfovat formou 
skutečné vynaložených nákladu (dále jen náklady). Velikost zásob živic budeme 
vyjadŕovat v korunách na základe odbytové ceny, za kterou se realizuj! finálni 
produkty podniku. 

Vyhledávací prúzkum — pŕehled dosud provedených prací a nástin perspektív 
pro jednotlivé disciplíny 

Gravimetrický prúzkum ve Východoslovenské nížine byl zahájen v roce 1952. 
Výsledky méŕení pŕispély k utvorení základní predstavy o stavbe hlubších častí 
pánve a hlavních tektonických smérú. V současné dobé je detailné proméfena 
celá plocha Východoslovenské nížiny. Zbývá proméfit pouze oblast vulkanického 
pohorí S lanských hor, čímž by gravimetrický prúzkum byl ukončen. 

Geomagnetické méfení slouží jako doplnék k tíhové mape, umožňující blíže 
určit charakter gravimetrických elevací. Méŕením byla identifikovaná fada zakry
tých vulkanických štruktúr uvnitŕ pánve. Prúzkum je ukončen a o jeho dalším 
pokračovaní se neuvažuje. 

Geoelektrický prúzkum byl použit pro sledovaní pŕedneogenního podloží pánve. 
Výsledky splnily cčekávání pouze v mélkých okrajových částech pánve. S prúzku
mem touto metódou počítame v budoucnosti v omezeném rozsahu, pouze v téch 
částech pánve, kde hloubka pŕedneogenního podloží nepresahuje 2000 m. 

Seismický prúzkum ve Východoslovenské nížine byl zahájen v roce 1955 regio
nálním reflexnéseismickým méŕením. V současné dobé je regionálni a detailní 
si tí profilu pokrytá téméŕ celá perspektívni plocha východoslovenského neogenu. 
Výsledky méŕení upŕesnily prňbéh hlavních tektonických linií a vyčlenily per
spektívni elevační oblasti vhodné pro hlubinný prúzkum. 

V posledních letech dochází v metodice reflexné seismického méŕení a jeho 
interpretaci k revolučním zmenám. Dosavadní manueiní zpracování výsledku, 
méŕení pomoci parprskových diagramu do hloubkových profilu, je nahrazováno 
z pracovaním počítači formou časových ŕezú, čímž jsou vyloučeny subjektívni 
vlivy zpracujícího interpretátora. Modernizace terenních méŕícíeh prací (zejmé
na citlivejší aparatúry a registrace méŕení na magnetické pásky) spolu se zdoko
nalenou metodikou méŕení umožňují získávat za stejných podmínek nékolikaná
sobné vétší množství kvalitnejších informací. Zatím co drive byl prúmérný 
hloubkový dosah reflexné seismickým méŕením 2000 m (výjimečné 3000 m), nyní 
získavame kvalitní informace z hloubek 4000 — 5000 m, v pŕíznivých podmín
kách i z 8000 m a vice. Stará méŕení jsou v současné dobé podrobovaná revizi. 
Seismické profily, které nevyhovují současným náročnejším kriteriím, búdou na
hradzovaný novým méŕením. 

Nové metódy reflexné seismického méŕení se použijí pŕedevším v centrálních 
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částech pánve, kde pŕedneogenní podloží dosahuje hloubek 50006000 m a dá
le v oblastech, kde stará méŕení nedosahovala dobré kvality. Seismický prúzkum 
se v současné dobé jeví jako nejefektivnéjší disciplína vyhledávacího prúzkumu. 
Za pomerné nízke náklady nám umožňuje aplikovat faktická zjišténí mélkého, 
stredné hlubokého a hlubokého prúzkumu v širokých oblastech a do velkých 
hloubek. 

Mélký a stredné hluboký štruktúrni prúzkum byl zahájen v roce 1954. Byl 
zaméŕen na zpŕesnéní vrstevní stavby a vymezení zlomových linií v elevačních 
oblastech indikovaných geofysikálním prúzkumem. Byla získaná též rada po
znatku stratigrafických a paleogeografických. Mélký a stredné hluboký štruktúr
ni prúzkum probíhal v koordinaci s reflexnéseismickým méŕením a získaval in
formace z hloubek 0 — 600 m. Tato metóda naftové prospekce, ve svété ojedinelá, 
byla ve své dobé metódou velmi efektívni. Vzhledem ke zvyšující se kvalite 
geofysikálního prúzkumu opouštíme mélký a stredné hluboký štruktúrni prúz
kum, protože jeho výsledky již nebudou pri srovnání s geofysikou úmerné vyna
loženým nákladúm. 

Hluboký štruktúrni prúzkum má za úkol získat základní informace o geolo
gické stavbe a naftové geologických pomérech hlubších častí neogenního profilu 
v elevačních oblastech indikovaných geofysikou, mélkým a stredné hlubokým 
prúzkumem. Neméné dúležitým úkolem je zjišténí seismogeologických pomérň, 
které je nezbytné pro správnou interpreted seismických profilu. 

S hloubením hlubokých strukturních vrtu se počíta pŕedevším v S Z časti pán
ve, kde bude neogenní souvrství ŕešeno spolu s mesozoickým podložím pánve. 
Ďalší problémy pro hluboký štruktúrni prúzkum vyplynou z výsledku geofy
siky v centrálních částech pánve. 

Vyhledávacím prúzkumem bylo dosud identifikovane ve východoslovenském 
neogenu 25 nádejných elevačních štruktúr, z nichž 18 je již rozpracováno geolo
gickým prúzkumem. Na 6ti štruktúrach jsou overený zásoby plynu a gasolínu 
v prúmyslových kategoriích a ložisko Trhovište —Pozdišovce je již v téžbé. Na 
základe téchto výsledku a zkušeností z ostatních pánví vychází koeficient úspeš
nosti pro východoslovenský neogen na 0,3. To znamená, že ze 17 již objevených 
štruktúr, které ješté zbývá ovéŕit geológickoprúzkumnými pracemi bude pravde
podobné 4 — 5 positivních. 

Celkový stav zásob ve východoslovenské neogenní pán vi v kategórii A + B + 
+ C1 + C2 (tzv. geologické zásoby) k 1. 1. 1971 má hodnotu 2 903,0 mil. Kčs. 
Náklady vynaložené na vyhledávací prúzkum k tomuto datu činí 355,3 mil. Kčs 
a zatéžují tedy objevené zásoby 12,2 %. Je nutno brat V úvahu, že v nákladech 
jsou zahrnutý i náklady vynaložené na prúzkum operného charakteru, nutný 
k základnímu ocenení perspektivity pánve. Kromé základních naftovégeologic
kých poznatku pŕinesl vyhledávací prúzkum i radu dalších informací, které je 
možno využít i v jmých odvétvích geologickoprúzkumné činnosti. Napríklad 
informace o rozšírení štérkopískú a keramických surovín, objevení téžitelného 
ložiska kamenné soli; nízke hodnoty geotermického stupne zjišténé v neogenním 
souvrství (20 m/l °C) se nabízí k využití zemského tepla jako prakticky nevy
čerpatelného zdroje energie. 

Pŕehled nakladú na vyhledávací prúzkum od zahájení prací v roce 1952 do 
1. 1. 1971 je uveden v následující tabulce 1: 
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Disciplína 

Gravimetric 
Geomagnetika 
Geoelek trika 
Sekmika 
Operný vrt 
Mélký a str. hluboký 
štruktúrni prúzkum 
Hluboký štruktúrni 
prúzkum 

Celkem vvhledávací 
prúzkum 

náklady v Kčs 

3 751 000 
914 000 

3 018 360 
101 922 768 

12 506 441 

109 844 897 

123 318 067 

355 275 533 

Zhodnocení dosavadní efektívnosti vyhledávacího prúzkumu 
a ekonomická rozvaha dalších perspektív 

Dosavadními výsledky byly potvrzeny predpoklady o perspektivité východoslo
venského neogenu vyslovené na počátku vyhledávacího prúzkumu. Metodika 
pruzkumných prací byla zvolená vhodné a byla úspešná. 

V současné dobé se výrazné kvalitatívne mení štruktúra vyhledávacího prúz
kumu. Zatím co drive byl nejvétší objem (65 %) vyhledávacího prúzkumu tvo
ien vrtními disciplinárni (mélký, stredné hluboký a hluboký štruktúrni prúz
kum) nyní se podstatné zvyšuje podíl geofysiky. Geofysikální metódy, zejména 
reflexné scismická, se v posledních letech natolib zdokonalily, že za současnélio 
stavu prozkoumanosti pánve jsou schopný pfipravovat štruktúry pro pionýrský 
a sledný prúzkum s minimálním objemem strukturního vrtání. 

Celá perspektívni oblast východoslovenského neogenu je v současné dobé po
krytá podrobnou sítí seismických profilu, jejichž prúmérný hloubkový dosah je 
cca 2000 m. Tomu odpovídá i hloubka dosud objevených produktivních obzoru 
(8002000 m). Nová seismická méŕení poskytnou presnejší informace o geolo
gické stavbe hlubších častí pánve a zároveň upresní stavbu mélčích oblastí tam, 
kde stará méŕení nej sou kvalitní. Podlé výpočtu prognosních zásob z roku 1969 
je 50 /o potenciálni kapacity východoslovenské neogenní pánve vázáno na hloub
ky pod 2000 m. Jsou tedy všechny predpoklady pro to, aby vyhledávací prúz
kum zajistil v budoucnosti další pŕírústky zásob. 

Za uplynulých 19 let byly prúmérné roční vynaložené náklady vyhledávacího 
prúzkumu 18,6 mil. Kčs, z čehož pripadá na: 

geofyziku 
mélký a stredné hluboký strukt. prúzkum 
operný a hluboký štruktúrni prúzkum 

5,7 mil. Kčs 
5,7 mil. Kčs 
7,3 mil. Kčs 

Tento prúmérný finanční objem hodláme udržet do konce oétiletky s tím, že 
se podstatné zvýši podíl geofysikálních disciplín, které zcela nahradí mélký 
a stredné hluboký štruktúrni prúzkum. Hluboký štruktúrni prúzkum bude za
méŕen na hlubší časti neogenu v centrálních částech pánve a na pŕedneogenní 
podloží v sz. časti. V dalších letech bude objem vyhledávacího prúzkumu po
stupné klesat, jak se bude zvyšovat prozkoumanosť pánve a búdou prevažné te
šený dílčí problémy, které vyplynou ze zpracování výsledku pionýrského a sled
ného prúzkumu. 
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Kromé upresnení poznatku o dosud známych štruktúrach múžeme pŕedpo
kládat objevení ješté dalších cca 15 nových perspektivních štruktúr prevažné 
v hlubších částech pánve. 

Dosavadní prúmérný roční pŕírňstek hodnoty zásob v kategórii C2 150 mil. 
korún se podlé predpokladu udrží do konce pétiletky. V dalších letech búdou roč
ní pŕírústky pozvolna klesat jak se bude celková hodnota zásob pŕibližovat k ab
solútni potenciálni kapacite pánve, která sa odhaduje na cca 5 mld Kčs. Pokud 
nebudou zjišténa nová fakta, která by zásadné zmenila naše predstavy o poten
ciálni kapacite pánve, predpokladáme její overení v kategórii C2 do roku asi 
1995. Vzhledem k tomu, že objem vyhledávacího prúzkumu bude; postupné kle
sat, predpokladáme jeho prúmérný roční objem v pŕíštích 25 letech asi 8 mil. 
korún. To znamená, že celkové náklady na vyhledávací prúzkum od počátku 
prací búdou v roce 1995 činit cca 0,55 mild Kčs, což bude 11 % hodnoty zásob 
v kategórii C2 V tomto prípade uvažujeme s nejnepŕíznivéjší alternatívou pro
cesu zjišťování nových zdroju. Nejnovéjší výsledky prúzkumu naznačují, že me
sozoikum v podloží neogenní výplne pánve múze být vysoce perspektívni. V prí
pade, ze bude tato perspektivita potvrzena, nejen že se prúmérné roční pŕírústky 
zásob nebudou snižovat, ale dojde k jejich prudkému vzestupu. Tím by se radi
kálne zlepšil i celkový efekt vyhledávacího prúzkumu. 

Ekonomické zhodnocení současného stavu v pionýrském a sledném prúzkumu 

Pionýrský a sledný prúzkum ve východoslovenském neogenu byl zahájen v ro
ce 1956. Naväzuje plynulé na výsledky vyhledávacího prúzkumu a má výhradné 
charakter hlubinného vrtního prúzkumu. Pionýrský a sledný prúzkum se provádí 
na elevačních štruktúrach, na kterých je možno, na základe výsledku vyhledáva
cího prúzkumu, odhadem vypočitat zásoby v kategórii Cz- Jednotlivé etapy geolo
gického prúzkumu se do značné míry prekrývaj!, protože výsledky pionýrského 
a sledného prúzkumu si nékdy vyžadují doplňující práce disciplín vyhledávacího 
prúzkumu, zejména geofysiky (reflexní seismika, vrtní refrakce, geoelektrika 
a pod.) a vyhledávací prúzkum, (napr. hluboké štruktúrni vrty) objeví nékdy 
hospodársky významné prítoky živic a zajistí pŕírústky zásob v prúmyslových 
kategoriích. Hlavním výsledkem etapy pionýrského a sledného prúzkumu je, kro
mé upresnení obecné geologických poznatku o ložisku, výpočet zásob ložiska 
živic v prúmyslových kategoriích na jehož podklade se ložisko predá do téžby. 

Pŕehled nakladú a výsledku geologického prúzkumu k 1. 1. 1971 je uveden 
v tabulce 2; 

Z vyše uvedeného pŕehledu mužeme odvodít, že náklady na pionýrský a sled
ný prúzkum zatéžují hodnotu zásob prevedených do prúmyslových kategórií 56 
procenty. Zde je nutno brat v úvahu vysokou rozpracovanost v geologickém prúz
kumu východoslovenského neogenu, zejména pokud se tyká hloubkového inter
valu 2500 — 3500. Na celkových nákladech na pionýrský a sledný prúzkum se 
37 % podílejí vrty hlubší než 3000 m, pŕičemž zásoby v prúmyslových kate
goriích jsou ovéŕeny pouze do hloubky 2000 m. V intervalu do 2000 m je z 6 
positivních štruktúr ukončen prúzkum pouze na dvou. To znamená, že značná 
část zásob i na positivních štruktúrach je dosud vázána v kategórii C2. 

Ďalším neméné dúležitým faktorem zvyšujícím náklady na pionýrský a sled
ný prúzkum je mimoŕádné komplikovaná geologická stavba všech štruktúr. Posi
tivní štruktúry jsou vázány na tektonicky silné členené poklesla kry velkých zlo
mových linií. Ložiska jsou vícevrstevní, pri čemž jednotlivé obzory jsou silné 
facielné proménlivé, často mají čočkovitý charakter a prakticky žádny obzor ne
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ní v produktivnim vývoji rozšíŕen po celé štruktúre. Tento typ ložisek vyžaduje 
velmi hustou síť pruzkumných vrtu, takže prúzkum má charakter téméŕ téžební 
otvírky. 

I pŕes komplikované geologické podmínky je velmi vysoké procento positivních 
vrtu (47 % ) . 

Tab. 2 

Štruktúra 

Stretáva 
Pťrukša 
Trhovište 
Pozdišovce 
Iňačovce 
Lastomír 
Zatín 
Ďurkov 
Rozhanovce 
Albínov 
Trebišov 
Malčice 
Bánovce 
Krásnovce 
Rakovec 
Sečovce 
Zámutov 
Kolčovo Dlhé 

Neukončené 

C e 1 k e m 

Počet 

negat. 

6 
2 

12 
5 
1 

— 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
4 

(6) 

53 

vrtu 

posit. 

17 
9 

17 
3 

— 
(1) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 

47 

Metráž 

47 897 
25 845 
48 670 

9 177 
2 156 

3 657 
2 230 
17S0 

15 027 
8 999 
2 848 
5 176 
4 900 
4 505 
3 210 
1 111 
7 140 

2 725 

197 053 

Nákladv 
k 1. 1. 71 

129 362 263 
81 329 114 
91 669 898 
14 958 652 
8 426 289 

— 
20 447 538 

7 244 632 
3 132 237 

46 238 360 
25 967 412 
12 291 380 
16 253 064 
10 740 655 
10 578 465 
6 908 811 
2 323 160 

20 987 006 

1 055 355 

509 914 281 

Hodnota zásob živic 
k 1. 1. 1971 

A + B + d 

249,0 
270,0 
311,0 

_ 
— 
45,0 
— 
_ 
_ 
_ 
— 
_ 
30,0 

— 

— 



905,0 

v mil. Kčs 

C2 

706,0 
330,0 

12,0* 
. * * 

90,0*** 
200,0 
150,0 
30,0 

150,0 
75,0 

195,0 
. 

60,0 





1998,0 

* — Uvedená je hodnota zásob pred zahájením téžby k 1. 1. 1971 z nich bylo vytéženo za 
27,5 mil. Kčs. 

používají se pro vlastní — Zásoby tohoto ložiska jsou minimálni (asi za 0,5 mil. Kčs), 
potrebu PŤZ Michalovce a v bilančních zásobách se neuvádéjí. 

— Zásoby v prúmyslových kategoriích byly ovéfeny hlubokým strukturním vrtem Lastomír 
— I a náklady na jeho odvrtání jsou vedený v nákladech na vyhledávací prúzkum. 

Ďalší perspektíva pionýrského a sledného prúzkumu a jeho efektivnost 

Celkový predpokladaný počet perspektivních štruktúr bude po ukončení vyhle
dávacího prúzkumu cca 50, z nich cca 15 bude positivníchplynonosných. Prú
mérnou hodnotu vytéžitelných zásob živic na jedné štruktúre možno na základe 
dosavadních výsledku odhadnout na 300 mil. Kčs. Počet vrtu nutný k overení 
téchto zásob na 1 štruktúre v prúmyslových kategoriích je rúzný podlé hloubky, 
ve které se ložisko nachází, protože u plynových ložisek se s rostoucí hloubkou 
zvyšují ložiskové tlaky a tím ve stejném prostom je nahromadéno vétší množství 
zásob. Ze zkušeností však vime, že celková metráž pruzkumných vrtu, nutná 
k overení určitého množství zásob se s hloubkou podstatné nemení. 

V podmínkách Východoslovenské nížiny, k overení zásob v prúmyslových ka
tegoriích v hodnote 300 mil. Kčs, je nutno odvrtat cca 45 000 m, t. j . pri 15 po
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sitivních štruktúrach 665 000 m. Na dosud objevených positivních štruktúrach 
bylo již odvrtáno 136 814 m. Zbývá tedy odvrtat ješlé cca 528 000 m. 

K overení negativity zbývajících štruktúr bude nutno odvrtat ješté 150 000 m. 
Pri prúmérné roční kapacite závodu Michalovce 22 000 m, kterou hodláme udržet 
v pfíštích letech, bude celková metráž 678 000 m odvrtaná za cca 30 let. 

Pionýrský a siedný prúzkum tím zajistí prúmérné roční prírastky zásob v prú
myslových kategoriích v hodnote 112 mil. Kčs. Prúmérné reční pŕírústky byly 
stanovený z celkového s'avu zásob k 1. 1. 1971. Ve skutečnosti však zásoby ne
narastaj í pravidelné jak by vyplývalo z vyše uvedeného rozboru, ale v určitých 
dlouhodobéjších periódach. Tato objektívni skutečnost se múze považovat za 
jakýsi druh zákonitosti v prospekci na živice. K objevu nového ložiska dojde 
vždy, když stav poznatku o zkoumané oblasti dosáhne určité úrovne. Na perio
dičnost objevú nových ložisek má dále vliv zavádéní nových progresívnejších 
prúzkumných metód a technologických postupu a konečné také odborná úroveň 
geologické služby a technického personálu. Konkrétne ve východoslovenském 
neogénu, podlé dosavadních zkušeností, je periodičnost významnejších objevú 
5 — 7 roku, Z tohoto dňvodu je pochopitelné, že plánovaní v pruzkumu na živice 
je obtížné a serioznímu vypracovaní dlouhodobéjšího plánu musí nutné pŕedchá
zet dúkladný rozbor výsledku od samého počátku pruzkumu. 

Prúmérné náklady na odvrtání jednoho metru hlubinného vrtu včeíné čerpa
cích pokusu v uplynulých letech byly 2680 Kčs. Tato hodnota je nepŕíznivé 
ovlivnéna vysokou havarijností na začátku pruzkumu, než byla zvládnutá tech
nológie vrtání vysokotlakých plynových obzoru. 

Vzhledem k tomu, že v současné dobé je vétšina téchto problému úspešné 
zvládnutá a intensivné se pracuje na vyŕešeni zbývajících potíží, i když uvažu
jeme s dalším rústem cen materiálu, predpokladáme, že postupné dojde k sníže
ní nakladú na 1 m vrtu asi o 30 %. Zároveň ale poroste podíl hlubokých vrtň, 
což zvýši prúmérné náklady na 1 m vrtu cca o 15 %. Na základe téchto pred
pokladu s píihlédnutím k dosavadnimu vývoji v technológii vrtání stavujeme 
prúmérné náklady na 1 m vrtu pro pfíštích 30 let na 2400 Kčs. Na pionýrský 
a siedný prúzkum bude tedy v roce 2000 vynaloženo celkem od počátku 2,206 
mld koŕun. Pionýrským a sledným prúzkumem búdou v té dobé zajištény téži
telné zásoby v prúmyslových kategoriích (A + B + Ci) v hodnote 4,5 mld Kčs. 
Náklady zatíží tedy overené zásoby 49 %. 

k 1. 1. 
1971 

cca k 
roku 
2000 

Náklady v mil. Kčs 

vyhledávací 
prúzkum 

355,3 

550,0 

pionýrský 
a siedný 
prúzkum 

509,9 

2 206,0 

Hodnota zásob v mil. Kčs 

v kategórii 
C2 

1 998,0 

500,0 

v kategórii 
A + B + Ci 

905,0 

4 500,0 

Rekapitulace 

Vyhledávací a pfedevším pionýrský a siedný prúzkum ve východoslovenském 
neogénu je v současné dobé ve stadiu vysoké rozpracovanosti. To má za násle
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dek zdanlivý nepŕíznivý pomer nakladú a téžitelných zásob v prúmyslových ka

tegoriích (ale i v tomto stadiu neprevyšuj í veškeré dosud vynaložené náklady 
hodnotu vytéžitelných zásob v kategoriích A, B, C i ) . 

Vezmemeli v úvahu skutečnost, že výsledkem vyhledávacího pruzkumu jsou 
zásoby v kategórii C2, zjistíme, že v současné dobé jsou zásoby v prúmyslových 
kategoriích zatíženy vyhledávacím prúzkumem 12 %, pionýrským a sledným 
prúzkumem 55 %. To znamená, že veškeré náklady dosud vynaložené na geolo

gický prúzkum tvorí 68 % hodnoty vytéžitelných zásob. V dalším vývoji pruz

kumu, i když uvažujeme s nejnepŕíznivéjšími podmínkami, bude se relace vyna

ložených nakladú a zásob postupné zlepšovat a pri ukončení etapv kolem roku 
2000 dosáhne 60 %. 

Pŕedpokládámeli, že náklady na vytéžení zásob dosáhnou v podmínkách vý

chodoslovenského neogénu až 20 % hodnoty zásob (na plynových ložiskách ve 
vídeňské pánvi jsou téžební náklady 8  1 2 % ) bude čistý zisk 20 % hodnoty 
zásob, čili 37 % z investovaných finančních prostfedkú, t. j . cca 900 mil. Kčs. 

Podlé našich predpokladu by kolem roku 2000 mél být prakticky ukončen 
prúzkum východoslovenského neogénu. Téžba bude postupné uvedená do souladu 
s pfírústky zásob, takže o nékolik roku pozdéji by byly zásoby i vytéženy. Ne

ogenní výplň ovšem není jediným perspektivním zdrojem ložisek živic ve Vý

chodoslovenské neogenní pänvi. Jak již bylo vyše pŕipomenuto perspek

tívni je i predneogenní podloží pánve, zejména mesozoikum v karbonátickém 
vývoji. S prúzkumem mesozoika v podloží neogénu se již začína. Protože spolu 
s podložím búdou zpravidla ŕešeny i problémy v neogénu, pŕinese to spolu s po

tenciálními zásobami v podloží další zefektívnení pruzkumu. 

Doručené: 13. X. 1971 NAFTA, n. p., G b e l y 
Doporučil: Jan Kubéna 

Effec t iveness of B i t u m e n I n v e s t i g a t i o n in t h e N e o g e n e of E a s t e r n Slovak ia 

JAROSLAV JANKC 

The problem of effeotiveness of investigation for finding of bitumens in Czechoslo
vakia is being much discussed at present. Investments for the investigation of bitu
mens are of longdated character, therefore their effectiveness may be evaluated in 
a longer period of time only. Evaluation of effeotiveness is carried out for the Neogene 
of eastern Slovakia, where investigation started 20 years ago. Geological conditions 
for the investigation in this region are very difficult. The most problems of investi
gation are in the stage of treatment, only at one deposit exploitation has started. The 
resources in industrial categories have so far been verified to the depth of 2000 m 
corresponding to up to present extent of depth of the most investigational disciplines! 
In spite of unfavourable circumstances the charges for investigation are fully covered 
with the increase of the resources at present. Nowadays the old methods of investi
gation are being substituted by new, more progressive ones. The extent of depth of 
investigational disciplines, the amount of information of better quality increase and 
technological processes are improving. The new methods of investigation make possib
le to discover and transfer into industrial categories the perspective resources at the 
depth of 20005000 m forming about 50 % of the supposed potential capacity of the 
basin. It means that relation between exerted charges and increase of bitumen re
sources will gradually improve. The economic analysis of the works carried out till 
now and the outleek until the year 2000 show that financial means invested into 
investigation of bitumens in the Eeast Slovakien Neogene Basin will bring relatively 
high effect. 

Preložil: J. Pevný 
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