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Mecľopo>K,neHiie Hedmi n ra3a B TOJimax OTTHaiiry n (b.niiiia THHCUKO-
nyiuiHCKOH i !ťn.!'.iiiii 

B MopaBCKOň Mac™ BCHCKOIÍ BiiajiiHbi iiaxoflaTca aKKVMyjiaiiiiH yrjieBO
flopoflOB B Hit>KHc.M MiioueHe H B cbjuíme najicoreHa Ha Mccropo>K,neHiiii 
Tuneli. I4x aoôbma it ôypoBbie paôoTM ÔHJIH 3aK0imcnbi B 1964 r. HoBbie 
pa3Bcaomibic paôOTbi nojx'rBcpp}tJM, MTO CDJIMIU naJieoreHa n IIIDKHHM MUOUCH 
HapyuiatOT pa3Jio.MM ceBeposanaflnoro HanpaBJíeHiiH npcfl6a^eHc:<oro BO3
pacTa. Pa3JioMbi MOJiowe ceBepo, ceBcpoBOcroMHoro HaiipaBJíewiH OTHOCHTCS 
K Oa^eHCKOMy M íiaHOHCKOMy B03pacTy. SjiCBauiiH noHBeHHoro naneoreHHoro 
cpjiHiua n ocaflKH OTTaHaHry BO3UIIKJIU ÔJiaroflapa uiTacpcKOMy oporeHe3y. 
KojieKTopo.M HecpTu HBnaiOTca naiKii necKOB B orrHamy, necKH n TpemwHbi 
B necMaHHitKax n KOHrjio.McpaTax B sncBaqiiii cpjuiiua. ľa3 iiaKOiuiHeTca 
B natKax neCKa BCpxHero OTTHanra. J1OB>IIIKH HCCUTH H ra3a SKpaiinpoBaHM 
pa3JiOMa.Mii n jiirroJionmecKH. HecpTb 113 cbjíiiina jičrKaa, napacpiiHimccxaa, 
M3 OTTHaHry THJKeJiaH. 

Geological s t r u c t u r e of the Týnec — Cunin elevat ion 

In the Morav ian p a r t of the Vienna basin, hydrocarbon accumula t ions 
h a v e been discovered and exploi ted from Lower Miocene and flysch beds 
of Paleogene age a t the Týnec deposit . Exploi ta t ion and dri l l ing ter 
mina ted in 1964. A new prospect ion campaign discovered faults of 
NW course cut t ing both Paleogene flysch beds and Lower Miocene 
These faults or ig ina ted dur ing pre Baden i an t ime. Younger faul t ing of 
Baden ian and P a n n o n i a n age occured in NNE direct ion. An elevat ion 
of the under ly ing Paleogene flysch and of Ot tnang ian s t ra ta originated 
due to t he Sty r i an folding. T h e main collectors to hydrocarbon ac 
cumula t ion a re sand in te rca la t ions in the Ottnangian , sand l ayers and 
fissures confined to sands tone or conglomera te with in elevated s t ruc tu re 
of the flysch beds . Gas accumula t ed in sandy in tercala t ions of Upper 
O t t n a n g i a n age. Hydroca rbon t r a p s a re sealed by faults or l i thologically. 
The oil t r apped f rom flysch beds is a light and paraf inic one w h e r e a s 
a hevy a n d naf tenic oil occurs in Ot tnang ian beds. 

Ve vídeňské pánvi byly objeveny a té spodního miocénu a magurského flyše 
ženy akumulace uhlovodíkú v souvrství ložisek Týnec a Cunín. Jejich téžba a 
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vrtní práce v prostoru ložisek byly v ro
ku 1962 —1964 z dúvodú geologických, 
technických a ekonomických zastavený. 
V dalších létech pŕinesl obnovený 
prúzkum ložiska Cunín nové poznatky 
o geologické stavbe souvrství spodního 
miocénu, flyše a jejich produktivních 
obzorech, které podstatné mení názory 
na perspektivitu a téžbu ložiska Týnec. 
Tyto poznatky usnadnily ŕešení geolo

gické stavby týneckého ložiska ropy a 
plynu. Získané geologické informace. 
nové podmínky ekonomické a pokrok ve 
vrtní technice a technológii umožnily 
obnovení vrtního prúzkumu a prúmys

lové téžby uhľovodíku z produktivních 
obzoru spodního miocénu a z flyše tý

necké elevace. 

Geologická stavba týnecké elevace 

Neogén týneckocunínské oblasti je 
součastí gbelskohodoninské hrásté 
ohraničené na Z zlomy lužickými, 
brodskými a na V zlomem gbelskoho

donínským. Sedimenty neogénu s redu

kovanými mocnostmi otnangu, karpatu. 
bádenu. sarmatu a panonu leží na ele

vačním reliéfu magurského flyše. Starší 
(otnang až karpat) a mladší (báden až 
panon) stupne neogénu se uložily v roz

dílných sedimentačních prostorech tek

tonicky podmanených a proto se oba 
sedimentační cykly liší úložnými pome

ry a zlomovou tektonikou. 
Štruktúrni stavba a stratigrafie pa

nonu a sarmatu byla v prúbéhu války 
a po valce prozkoumána mélkými struk

turními vrty (Kolesík 1948) a spolu 
s výsledky prvních seizmických méŕení 
byla podkladom k lokalizaci prvních 
prúzkumných vrtu. Hlubinnými vrty 
byl provrtán celý neogén až do svrch

ních souvrství magurského flyše. Tímto 
prúzkumem byla poznaná stavba báde

nu až panonu. avšak zlomová a vrstevní 

stavba spodního miocénu. zastoupeného 
souvrstvím otnangu a spodního karpatu, 
zústala nevyŕešena. Teprve prúzkumem 
cunínského ložiska byl poznán styl stav

by souvrství spodního miocénu, resp. 
otnangu. karpatu a částečné i podlož

ního flyše. 

Litologie a stratigrafie 

V profilu neogénu týnecké elevace 
jsou zastoupeny sedimenty otnangu. 
karpatu. bádenu a panonu. V podloží 
neogénu leží magurský flyš s bélokar

patskou a račanskou jednotkou. 

Otnang 

Souvrství spodního miocénu (drive 
lužické vrstvy), stratigraficky zastupu

jící stupne egenburg až otnang (Jiŕíček 
1975), se uložilo v s. časti pánve v moc

nosti až 770 m v prostoru ložiska Lu

žice. Smérem na J se mocnost tohoto 
souvrství postupné zmenšuje ca na 
650 m v mikulčické depresi. V prostoru 
týnecké elevace (250—400 m) i cunín

ského ložiska (120—240 m) je uložená 
svrchní část souvrství otnangu. U Gbel 
se mocnost souvrství otnangu redukuje 
ca na 50 m. 

Postupná transgrese na morfologicky 
členitou elevační oblast flyše začína ba

zálními slepenci. Jejich rozšírení je vel

mi nestále. Klastickou část slepencú 
tvorí úlomky flyšových hornín. Slepen

ce pŕecházejí do nadloží v hrubozrnné 
písky a štérky, které jsou uložený ve 
vétších mocnostech spolu s pŕemísténý

mi jíly a písky v depresích a na svazích 
elevace (tzv. suťové slepence. Špička 
1956). Ve vrcholech dílčích elevací jsou 
slepence rozšírený nepravidelné a v ma

lých mocnostech. Písčitéjší vývoj mají 
bazálni vrstvy v cuníckém ložisku. 
V mikulčické depresi (T28. 29. 30) 
a v s. časti elevace (T49) zastupuj! sle

pence až 200 m mocné plochy resedi
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mentovaných jílú s malými vložkami 
slepencú a pískú. 

Nadložní vrstevní sled otnangu tvorí 
šedé vrstevnaté j íly s poprašky až vrst
vičkami pískú na vrstevních plochách 
(tzv. šlír). V celém souvrství jsou četné 
tenké polohy jemnozrnných až stredné 
zrnitých pískú, zčásti čočkovitého vý

voje, s max. mocností do púl metru 
(obr. 3). 

Monotónni, prevážne pelitický vývoj 
souvrství, s nedostatkem mocnejších po

lôh pískú na EK diagramech, byl pova

žován za nekorelovatelný (Nemec et al. 
1958). Teprve korelací cunínských vrtu 
byly zjištény v EK diagramech souvrství 
otnangu konstatní charakteristické vý

chylky krivek elektrického odporu a 
spontánni polarizace tzv. litologické ko

reláty, které označují stratigraficky 
synchrónni souvrství (Bílek — Okénka 
1971). Jimi bylo umožnéno ŕešení 
vrstevní a zlomové stavby. Obdobné ko

reláty jsou také v EK diagramech tý

neckých vrtu a s jejich pomoci byla ŕe

šena stavba souvrství otnangu v týnec

ké oblasti. 
Podlé obsahu mikrofauny byly sedi

menty otnangu cunínského ložiska roz

členený na 3 zóny (Bílek 1965): spodní 
zóna s bazálními slepenci a nadložními 
písky byla stratigraficky razená do 
egenburgu, strední zóna cibicidovoelfi

diová a svrchní zóna silikoplacentinová 
do otnangu. Novým stratigrafickým 
výzkumem (Jiŕíček 1975) byla strati

grafie otnangu týneckocunínské oblasti 
upravená takto: svrchní otnang — zóna 
se Silocoplacentina sp., spodní otnang 
(— zóna cibicidovo-elfidiová), který se 
dále člení na svrchní část — zóna s Ro-

buhis echinatus a na spodní část — zóna 
s Robulus cultratus a Gyroidina solda-

nii. Bazálni slepence a písky jsou pre

razený do spodního otnangu. V širší 
oblasti souvrství otnangu týneckocu

nínské elevace odpovídá vyššímu sou

vrství lužických vrstev. 

Karpát 

Na abradovaný povrch souvrství 
otnangu transgredovaly sedimenty kar

patu misty až 50 m mocnou polohou 
bazálních pískú. Nadložní vrstvy budují 
vápnité jíly s ojedinelými polohami pís

kú v z. a j . časti elevace. Jíly v prostoru 
elevace patrí stratigraficky spodnímu 
karpatu. Na svazích ve smeru do pánve 
pŕecházejí sedimenty do mélkovodních 
facií s polohami vyklíňujících pískú 
(tzv. týnecké písky). 

V elevační časti št ruktúry (T13A, 
T49) bazálni písky vykliňují a moc

nost karpatu se silné redukuje (na 60 m 
ve vrtu T49). V tomto prostoru se 
predpokladalo úplné vyklínéní karpatu 
(Špička 1956). Podlé výzkumu mikro

fauny (Jiŕíček 1975) se uložily sedimen

ty karpatu dále v mikulčické depresi 
v mocnosti do 250 m. Hranice otnang

karpat je tu však pro nedostatek bazál

ních vrstev nezreteľná. 

Báden až panon 

Na silné abradovaném povrchu sou

vrství karpatu leží sedimenty bádenu 
až panonu. Na elevační reliéf karpatu 
postupné transgredovaly v redukova

ných mocnostech jíly spodního bádenu, 
které vyklíňují na z. svazích št ruktúry 
(obr. 4, 6). V nadloží leží 80—100 m 
mocné souvrství stŕedního až svrchního 
bádenu, rozšírené na celé štruktúre. 
Litologicky jej budují slínité jíly s ne

pravidelnými polohami pískú. V západní 
časti štruktúry se v jejich podloží vy

tvoŕily útesy litotamniových vápencu, 
které stratigraficky odpovídají zóne 
aglutinancí ve stŕedním bádenu. 

Báden pŕechází intervalem pestrých 
slínitých jílú do nadložních sedimentu 
sarmatu. Cást pestrých vrstev byla ra

zená k bádenu (resp. k tortonu, Špička 
1957). V současné dobé predpokladáme 
hranici báden—sarmat na bázi pestrých 
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vrstev. 
Sedimenty sarmatu v úplném strati-

grafickém zastoupení maj í mocnost 
ca 400 m. Vyznačují se pravidelnou se-

dimentací s konstatními polohami pískú 
stŕídajících se s intervaly slínitých jílú. 
V týnecké oblasti je souvrství sarmatu 
pŕekryto sedimenty panonu, který t rans

gredoval v této okrajové časti pánve na 
částečné abradované vrstvy povrchu 
sarmatu. Panónske vrstvy, které na tý

necké štruktúre dosahuj í mocnosti 
80—150 m. v. smérem k okraje pánve 
vyklíňují. Naopak z. smérem do pánve 
se postupné uložily vyšší souvrství 
stŕedního až svrchního panonu. 

Týneckocunínská oblast se nachází 
v široké údolní nive ŕeky Moravy. Se

dimenty sarmatu a panonu jsou tu pre

krytý až 10 m mocnými kvartérními 
terasovými štérky a náplavovými jíly 
ŕeky Moravy. 

Podloží neogénu 

Podloží neogénu celé týneckocunín

ské oblasti tvorí magurský fly š. V tý

necké oblasti je to račanská jednotka 
magurského flyše, na níž je nasunuta 
v prostoru cunínské štruktúry šupina 
bélokarpatské jednotky v mocnosti ca 
150 m (Buday — Menčík — Špička 
1967). 

V račanské jednotce byly navŕtaný 
spodní a svrchní zlínské vrstvy stŕed

ního až svrchního eocénu a soláň

ské vrstvy paleocénu až stŕedního 
eocénu (Pesl. 196U). Svrchní zlín

ské vrstvy se litologicky vyznačuj! 
stŕídáním polôh slínitých jílovcú s po

lohami vápnitých a glaukonitických 
pískovcú. V jejich podloží byly nékolika 
vrty navŕtaný i spodní zlínské vrstvy 
s vložkami arkózových pískovcú. Soláň

ské vrstvy budují prevažné kŕemité pís

kovce s glaukonitem, které se v EK dia

gramech projevují v krivkách elektric

kého odporu jako mocné komplexy od

delené polohami jílú a proplástky jí

lovcú. 

Zlomová a vrstevní tektonika 

Ve stavbe neogénu se výrazné odli

šují sedimenty spodního miocénu až 
karpatu od sedimentu bádenských až 
panónskych. Mladší tektonika byla ŕe

šena mélkým strukturním prúzkumem. 
Jej im projevem jsou zlomy karpatského 
t j . jjz.—ssv. smeru. Výsledky struktur

ního prúzkumu ukazují stoupání sou

vrství panonu až sarmatu k východu. 
Na štruktúrni mape Cfvrtú tvorí podel 
gbelskohodonínského zlomu poloklen

bovitou stavbu. 
Báden v podloží sarmatu má souhlas

né uložení, ponékubl již ovlivnéné dozní

vající starší zlomovou tektonikou. Na 
štruktúrni mape báden—karpat (obr. 2) 
je patrná vrstevní stavba mladšího neo

génu s poloklenbovitými štruktúrami 
v bádenu vázanými na mladší zlomy. 
V souvrství bádenu doznívají nékteré 
starší pŕíčné zlomy. 

Vrstevní a zlomovou stavbu souvrství 
otnangu týneckocunínské elevační 
štruktúry znázorňuje štruktúrni mapa 
na rozhraní flyš—otnang (obr. 1). Mor

fologicky členitý povrch flyše je roz

členený germanotypní zlomovou tekto

nikou spodního miocénu do dilčích ele

vačních a depresních pášem a štruktúr 
vázaných na zlomy. Tato stavba se pro

mítá částečné i do souvrství nadložního 
karpatu. V hiátu po ústupu karpatského 
more končí i zlomové pohyby vétšina 
starších zlomú. Transgresí bádenského 
more začína nová smerové odlišná zlo

mová tektonika a sedimenty bádenu za

krývaj! starší zlomovou a vrstevní stav

bu karpatu a otnangu. 

Stavba otnangu a karpatu týneckocu

nínské elevace 

Sedimenty spodního miocénu v roz
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sahu egenberug až otnang jsou uložený 
v prostoru ložiska Lužice a v mikulčické 
depresi. Do oblasti týneckocunínské 
elevace transgredovaly pouze sedimenty 
otnangu. Jejich zlomová stavba spolu 
s vrstvami karpatu byla ŕešena v piú

béhu prúzkumu ložiska (1951 — 1962) 
prevažné na základe mladších zlomu 
(Nemec et al. 1956. Špička 1954—1956). 

Novými studiemi (Bílek 1976. 1977a) 
byly zpŕesnény hranice souvrství otnan

gu a karpatu a pomoci litologických ko

relátú zjišténa chronologicky identická 
souvrství v jednotlivých vrtech. Kon

strukcí geologických ŕezú (obr. 4—8) 
byly prokázány četné zlomy porušuj ici 
souvrství otnangu spolu s podložnim 
flyšem a další zlomy prokazatelné i ve 
stavbe karpatu. 

Zjišténé spodnomiocenní zlomy jsou 
smerové odlišné od zlomu bádenských. 
Mají prevažné sz. smer. s malými od

chýlkami do smeru zv. nebo sj. Jejich 
úklony jsou vétší (ca 60°) než úklony 
mladších zlomú. Ve flyši dosahuje úklon 
zlomú 70 a vice stupňu. Amplitúdy 
spodnomiocenních zlomú jsou rúzné, od 
desítek do nékolika set metru. Nejvétší 
zlomy v s. časti elevace, kde podmiňují 
vznik mikulčické deprese, dosahuj í sko

ku až 300 m. 
Funkce téchto zlomú v neogénu je 

buď omezena na období sedimentace 
vrstev otnangu nebo pokračuje i v kar

patu. Starší zlomy, jejichž pohyby do

znívají v bádenu nebo výjimečné v ma

lých amplitúdach i v sarmatu až pa

nonu, se uplatňuj í ve stavbe bádenu 
(obr. 2). Poklesy po zlomech se proje

vují synsedimentárnim narústánim 
vrstev na pokleslých krach. Rozdily 
v mocnostech souvrství otnangu vzniklý 
také sedimentaci bazálních vrstev v mor

fologických depresích flyšového reliéfu 
nebo abrazí povrchu jeho sedimentu. 

Elevační štruktúra flyšového reliéfu 
(obr. 1) a s ni korespondující souvrství 
otnangu je spodnomiocennimi zlomy 

rozčlenená na nékolik elevačních a de

presních pášem s poloklenbovitou stav

bou souvrství otnangu u omezujících 
zlomú. Centrálni týneckocunínské ele

vační pásmo (A), spojující cunínskou 
štruktúru a elevační poloklenbu s vrcho

lení v prostoru vrtu T63A, 75, 80. a pa

rarelní elevačni pásmo (B), vázané na 
tzv. cunínský zlom (c) (Buday — Men

čík — Špička 1967), je oddéleno depres

ním pásmem (C). Severni elevační pás

mo (D) má vrchol u vrtu T78. 
Zlomovou a vrstevní stavbu celého 

souvrství neogénu dokumentuj! geolo

gické rezy (obr. 4—8). Oba spodnomio

cenní stupne souvrství otnangu a kar

patu jsou uložený diskordantné vzhle

dem k podložnim i nadložnim útvarúm. 
K mladší tektonice bádenského stáŕí 

patrí gbelskohodonínský zlom (a) s men

šími zlomy odštepnými ve v. časti štruk

túry a zlomy lužické (b) v z. časti. Tyto 
zlomy porušuj í souvrství otnangu a 
karpatu epigeneticky a jejich stavbu 
podstatné neovlivňují. 

Stavba magurského flyše týneckocunín

ské elevace 

Téméŕ všechny vrty dosáhly povrchu 
flyše a nékteré z nich provrtaly i né

kolik stovek metru jeho svrchních 
vrstev, jejichž litologii, stratigrafii a 
zčásti i stavbu ŕešilo nékolik autorú 
(Pesl 1960. Straník — Eliáš 1957. Stra

ník — Benešová 1959). 
Vétšina týneckých vr tu navŕtala 

v podloží neogénu svrchní zlínské vrst

vy račanské jednotky. Spodní zlínské 
vrstvy zastihly na povrchu flyše vrty 
T28. 30 a v podloží svrchních zlínských 
vrstev i vrt T80. V prostotu cunínského 
ložiska a v j . časti týneckocunínského 
elevačního pásma (T82. 89, 90) byla 
navŕtaná šupina bélokarpatské jednot

ky a v jejím podloží pak zlínské vrstvy 
račanské jednotky. 

Stratigrafie flyše a jeho korelace na 
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EK diagramech byla podkladem k po- Benešová 1959). Stavba flyše byla inter-
kusu o ŕešení jeho stavby (Straník — pretována jako stŕídání antiklinálních a 

+ Mor Nova Vet 

Obr. 1. Štruktúrni mapa povrchu flyše 
1 — pozitívni vrt. 2 — negatívni vrt, 3 — mélký vrt, 4 — likvidovaný mélký vrt, 5 — 
štruktúrni linie, 6 — geologické rezy, 7 — zlomy, a — gbelsko-hodonínskv zlom,' b — 
lužické zlomy. c — cunínský zlom, A — týnecko-cunínské elevační pásmo, B — paralelní 
elevační pásmo, C — depresní pásmo, D — severní elevační pásmo 
Abb. 1. Strukturkarte der Flyschobcrfläche 
1 — positive Bohrung, 2 — negatíve Bohrung, 3 — seichte Bohrung, 4 — liquidierte seichte 
Bohrung, 5 — Strukturlinie, 6 — geologische Schnitte, 7 — Bruche, o — Gbely-Hodonin 
Bruch, b — Lužice Bruche, c — Cunín Bruch, A — Týnec-Cunín Elevationzone, B — 
parallele Elevationzone, C — nordliche Elevationzone 
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Obr. 2. Štruktúrni mapa rozhraní bádcn-karpat 
1 — pozitívni vrt, 2 — negatívni vrt, 3 — eruptovaný vrt, 4 — štruktúrni linie, 5 — 
zlomy 
Abb. 2. Strukturkarte der Grenze Badcn-Karpat 
1 — positive Bohrung. 2 — negatíve Bohrung, 3 — eruptierte Bohrung, 4 — Strukturlinie, 
5 — Bruche 
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Obr. 4. Geologický rez ncogénem a flyšem vrtu Týnec 4-3-11-51-20-35-36-37-60. Vysvet
livky k obrázkum 4—8 
1 — panon, 2 — sarmat, 3a — svrchní báden, 3b — spodní báden. 4 — karpat. 5 — otnang, 
6 — ílyš, r — ropa, v — voda, r—v — ropa s vodou, v—r — voda s ropou, p — plyn, 
p—v — plyn s vodou, p—r — plyn s ropou, r—p — ropa s plynem. o — bez prítoku, 
so — soláňské vrstvy 
Abb. 4. Geologischer Schnitl durch das Neogen und Flysch der Bohrungen Týnec 4-3-11-
-51-20-35-36-37-60. Erläuterungen zu den Abb. 4-8 
1 — Panon. 2 — Sarmat, 3a — Oberbaden. 3b — Unterbaden. 4 — Karpat. 5 — Ottnang, 
6 — Flysch. r. — 01. v — Wasser. r—v — Ol mit Wasser. v—r — Wasser mit Ol. p — 
Gas, p—v. Gas mit Wasser. p—r — Gas mit Ol. r—p — Ol mit Gas, o — ohne Zufluss, 
so — Soláňschichten 

Obr. 3. Korelační schéma elektrokarotážních diagramu souvrství otnangu ve vrcholové 
časti ložiska 
1 — povrch flyše. 2 — poloha písku, 3 — slepenec. Ra — odporová krivka, SP — krivka 
vlastních potenciálu, a — roponosné souvrství spodního otnangu. b — plynonosné souvrství 
svrchniho otnangu. sp. o. — spodní otnang. sv. o. — svrchní otnang 
Abb. 3. Korelationschema der Elcktrokarotta^ediagramc der Ottnangschichtfolge im Gip-
felteils der Lagerstätte 
1 — Flyschoberfläche, 2 — Sandlage, 3 — Konglomerát, Ra — Widerstandskurve. SP — 
Potentiakurve, a — olfiihrende Schichtfolge des Unterottnangs, b — gasfiihrende Schicht-
folge des Oberottnangs, sp. o. — Unterottnang, sv. o. — Oberottnang 



316 Mineralia slov., 13, 1981 

1000m 

Obr. 5. Geologický rez neogénem a flyšem vr tu Týnec 18-38-57-63A-75-81 
Abb . 5. Geologischer Schni t t durch dass Neogen und Flysch der Bohrungen Týnec 
18-38-57-63A-75-81 
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Obr. 6. Geologický rez neogénem a flyšem vr tu Týnec 10-22-5-24-13A-49-78 
Abb . 6. Geologischer Schni t t du rch das Neogene und Flysch der Bohrungen Týnec 
10-22-5-24-13A-49-78 
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Obr. 7. Geologický rez neogénem a flyšem vrtu Týnec 54-15-57-23-2-9-19-27-21-29-28 
Abb. 7. Geologischer Schnitt durch das Neogen und Flysch der Bohrungen Týnec 54-15-
-57-23-2-9-19-27-24-29-28 

synklinálních pášem, jejichž vznik byl 
dán do souvislosti s funkcí neogenních 
zlomu. 

Zjišténí zlomové tektoniky souvrství 
otnangu zpŕesňuje predstavu modelu 
stavby svrchních souvrství magurského 
flyše týneckoeunínské elevace (Bilek 
1977b). V EK diagramech flyšových in

tervalu zlínských i soláňských vrstev 
blízkych i vzdálenéjšich vrtu byla po

tvrzena možnost korelace téchto sou

vrství a tím i možnost. ŕešení detailní 
stavby flyše. Konstrukce geologických 
rezu ukazuj i, že stŕídání antiklinál a 
synklinál ve stavbe flyše korešponduje 
s elevačními a depresními pásmy ve 
flyšovém reliéfu a ve stavbe souvrství 
otnangu vytvorenými účinkem spodno

miocenní zlomové tektoniky. 
Stavbu račanské jednotky ve vrcho

lové týnecké štruktúry znázorňuje geo

logický rez (obr. 8). V tomto rezu se 

pŕekocená vrása soláňských vrstev prí

kre norí pod zlínské vrstvy, které šupi

nou jsou nasunuty do prostoru lokálního 
vrcholu flyšového reliéfu v prostoru 
vrtu T80. Stavba flyše ve vrcholové 
časti týneekého elevačního pásma se 
ukazuje jako príkre stoupající vrása 
(s úklony až 50° ve vrtech T74. 79) 
s ponékud plošším uložením v jejim 
vrcholu (ve vrtech T63A, 75, 103). 

Paleogeografický vývoj neogénu 

V týneckocunínském prostoru trans

gredovaly bazálni vrstvy otnangu na 
morfologicky členitý denudaci a erozi 
narušený povrch flyše. Transgrese méla 
postupný charakter. Starší souvrství 
egenburgského stáŕi se uložilo v hlub

ších prostorech spodnomiocenní pánve 
a týneckoeunínská oblast byla zanese

ná postupné mladšími sedimenty otnan
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Obr. 8. Geologický rez neogénem a flyšem vrtu Týnec 37-79-63A-80-49-30 
Abb. 8. Geologischer Schnitt durch das Neogen und Flysch der Bohrungen Týnec 37-79-
-63A-80-49-30 

gu. Dokazuje to zjištení. že na lokálni 
vrchol flyše v prostoru vrtu Cunín 6 
sedimentovaly vrstvy až nejvyšší. tzv. 
silikoplacentinové zóny otnangu. Bazál
ni slepence a písky jsou pak nestejného 
stáíí (obr. 3). V elevačních prostorech 
se uložily slepence a písky menší moc

nosti, kdežto do mikulčické deprese byly 
splavený j íly značné mocnosti promíse

né písky a vložkami slepencu. 
Po uložení bazálnich vrstev s nástu

pem zlomové činnosti se prohloubil se

dimentační prostor a ukládaly se j íly 
s četnými opakovanými náplavy vrstvi

ček pískú v celém souvrství otnangu. 
Pohyby po zlomech. provázenými syn

sedimentárním narústánim vrstev na 
klesajících krach, byly sedimenty otnan

gu spolu s flyšem rozčlenený do dílčích 
ker. 

Koncern sedimentace otnangu ustala 
činnost nékterých zlomú a povrch sedi

mentu byl zčásti abradován. Na néj 
transgredovaly bazálni pisky karpatu. 
Současné se obnovila zlomová činnost 

starších zlomú a prohloubil se sedimen

tační prostor. v némž se uložily vápnité 
j íly. V mélčích oblastech pánve se ulo

žily i polohy tzv. tyneckých pískú. vy

klíňujících na okraji týnecké oblasti 
(T 33). V období sedimentace stŕedního 
karpatu se poklesem podloží neogénu 
rozšíril sedimentačni prostor do j . častí 
vídeňské pánve. 

Stýrská horotvorná fáze zasáhla pod

statné do vývoje pánve. V týneckocu

ninské oblasti došlo ke zdvihu flyše a 
nadložních sedimentu, oblast se stala 
souší a v hiátu pred transgresí báden

ského more značná část sedimentu kar

patu byla denudována. 
S inverzí flyšového reliéfu, se zdvi

hem souvrství otnangu a s abrazi sedi

mentu karpatu souvisí vznik vyšších 
vrstevních tlaku v téchto útvarech 
(o 15—30 %), které byly zjištény pri 
vrtání a méŕenim v prubčhu čerpacích 
zkoušek a téžby ropy a plynu. V soula

du s názory zahraničnich odborníkú 
(Hubbert — Rubey 1959, Bradley 1975, 
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Fertl 1976) se soudí, že současné tla

kové pomery ve spodním miocénu a ve 
flyši tu vzniklý v dúsledku paleogeo

grafických a tektonických zmén v ob

dobí štýrské orogenetické fáze. V tomto 
období vystupuje souvrství otnangu a 
karpatu do podstatné vyšší polohy. 
Abrazí byla značné snížena mocnost 
karpatu. na který se pak v podstatné 
redukovaných mocnostech uložily sedi

menty bádenu až panonu. Tak byl 
v podmínkách hydrostatické uzavŕenosti 
púvodní hydrostatický tlak konzervován 
ve vyšší štruktúrni poloze pod pelitic

kým souvrstvím karpatu (tzv. fosílni 
tlak). Zjišténé tlakové rozdíly mezi jed

notlivými tektonickými krami je možno 
pŕičist snížení vrstevního tlaku erupce

mi. téžbou, úniky, ale i propojením 
vrstev rozdílných polôh dílčích ker. 

Dúsledkem štýrské orogeneze ve ví

deňské pánvi byl vznik mladší tektoni

ky karpatského smeru a nového sedi

mentačního prostoru, v némž týnecko

cunínská oblast zústala v mladším mio

cénu okrajovou oblastí. Sedimentace 
bádenu až panonu byla provázena uklá

néním vrstev z. smérem do poklesáva

jící moravské ústrední prohlubné, po

klesy po mladších zlomech a synsedi

mentárním narústánim vrstev v uklá

néných a poklesávajících krach. Sedi

mentaci bádenu v mélkém mori a hloub

kové zmeny dokumentuj! litotamniové 
vápence na z. svazích týnecké elevace. 

Akumulace ropy a plynu 

Prúmyslové akumulace ropy a plynu 
byly zjištény v souvrství flyše, otnangu, 
karpatu a ojedinelé v obzoroch bádenu 
a spodního sarmatu. V eunínském lo

žisku byla téžena ropa z puklinových 
kolektoru povrchu flyše, z bazálních sle

pencú. pískú a proplástkových pískú 
v souvrství spodního otnangu. Dopro

vodný plyn byl vypouštén do ovzduší. 
V týnecké oblasti byly prítoky ropy té

ženy nékolika sondami z rúzných obzo

ru ve flyši (T12. 15. 18. 30, 48, 60, 63A, 
75. 80), ve spodním otnangu (T2, 3, 11, 
13A. 17, 18. 20. 22. 23. 24. 28, 29,' 38, 
41, 79) a v karpatu (T33, 34, 70, 71, 72). 
V nékolika sondách byly konzervovaný 
obzory ve flyši (T37, 40. 42, 57, 74, 76). 
v otnangu (T7. 22, 25, 26, 40, 46, 49, 51. 
76, 81), v karpatu (T48) a plynový 
obzor ve spodním sarmatu (L32). Mi

moto v četných obzorech ve flyši a 
v neogénu se zjistily neprúmyslové prí

toky ropy a plynu a velký počet obzoru 
zejména v souvrství otnangu nebyl 
vyzkoušen. 

I pŕes množství téžících sond a obzo

ru byla celková produkce ložiska nízka. 
Príčinou podradných téžebních výsled

ku byla. kromé znehodnocení vysoko

tlakých obzoru nevhodným výplachem. 
neznalost produktivních etáží a kolek

toru otnangu a j ej ich stavby. Pozitívni 
obzory ve flyši nebyly pro neznalost. 
složitost stavby a neúčinnost karotáž

ních metód sledovaný. 
Poznatky o uložení akumulaci ropy a 

plynu v souvrství flyše a otnangu byly 
získaný otvírkou a tčžbou ložiska Cu

nín (Bilek — Okénka 1971). kde byly 
samostatné vyčíslený zásoby ropy v puk

linových kolekterech povrchu flyše. ve 
slepencích. v proplástkových píscích 
nad slepenci a v samostatnom obzoru 
ve spodním otnangu. V nadloží slepen

cú byly EK méŕením registrovaný jen 
ojedinelé malé polohy pískú. Prúbež

ným jádrováním vétších intervalu sou

vrství spodního otnangu bylo však zjiš

téno, že tu jsou četné proplástky a vrst

vičky pískú nasycené ropou, které bež

né elektrokarotážní méŕení zejména 
v kŕivce spontánni polarizace nezare

gistrovalo. Tak byl zjištén až 150 m 
mocný roponosný interval se souhrn

nou mocností kolektoru až 25 m, odečte

ných z méŕení mikrosondami ve vel

kých mčŕitkách. Produktivita proplást

kú pískú byla prokázána téžbou pomoci 
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perforovaných kolón. 
Ve flyši týnecké oblasti j sou četné 

produktívni obzory pískovcú ve vnitŕní 
stavbe flyše. Jejich produktivita je pod

minéna vznikem pästí u zlomú nebo 
faciálním uzávérem. Novými vrty (T84, 
103) byly zjištény zásoby ropy a plynu 
nejen v kolektorech otnangu, ale i v 
puklinových kolektorech flyšového po

vrchu. 
V souvrství spodního otnangu týnec

kocunínského elevačního pásma byla 
novými vrty zjišténa 100—150 m moc

ná roponosná etáž, jejíž kolektory tvorí 
bazálni slepence a pŕedevším komplex 
vrstvičiek a proplástkú pískú (obr. 3). 
Ve svrchním otnangu je ca 50 m mocné 
pásmo obzúrkú a proplástkú pískú na

sycených plynem. 
Souvrství otnangu je spodnomiocen

ními zlomy rozčlenéno do dílčích štruk

túr, v nichž akumulace ropy a plynu 
jsou vázány na vysoké polohy u zlomú. 
Z hlediska hodnoty zásob je nejvýznam

néjší týneckocunínské elevační pásmo 
s roponosnou etáží ve spodním otnangu 
a plynonosnou etáží ve svrchním ot

nangu. 
Analogická produktívni pásma jsou 

predpokladaná na elevační poloklenbé 
cunínského zlomu. Ve skleslé kre (C) 
mezi obéma elevačními pásmy (A, B) je 
rovnéž vyvinuto roponosné pásmo ve 
spodním otnangu a plynonosné pásmo 
ve svrchním otnangu. V pŕíčném ele

vačním pásmu (D) pŕechází roponosná 
etáž (T13A) ve vyšších polohách do 
plynové etáže (T49). Na svazích mikul

čické deprese je ve svrchním otnangu 
vyvinuto roponosné pásmo ve svrchním 
otnangu (T28. 29). V dílčích krach na 
svazích elevace (T40, 46, 48, 81) pre

vládaj í plynové akumulace. 

Vznik ložiska 

Rozložení etáží ropy a plynu v profilu 
souvrství otnangu a obzoru ve flyši 

jednotlivých tektonických ker, jejich 
vztah ke strukturním pastím, rozdílnost 
kontaktu ropa—plyn—voda a chemis

mus rop ukazuj i na složitý vznik lo

žiska v prúbéhu paleogeografického 
vývoje štruktúry. Složitost vzniku lo

žiska se jeví v tom, že jednotlivé tek

tonické fáze se projevovaly nejen vzni

kem zlomú a pästí pro akumulace uhlo

vodíkú, ale i migračními pohyby uvnitŕ 
štruktúry. 

Rozdílnosti paleotektonického vývoje 
a kolektoru flyše a otnangu se uplat

ňuj í v rozdílném vzniku ložisek ropy a 
plynu v téchto útvarech. Vertikálni a 
horizontálni presuny flyšových pŕíkro

vu neumožnily uchovaní vétších obsa

hu uhlovodíkú v matečných horninách 
flyše. Mimoto pórovitost a propustnost 
flyšových pískovcú je tak nízka, že je 
nemúžeme považovat za potenciálni 
kolektory ropy a plynu. Dále pukliny 
v pískovcích. vzniklé pri pohybech pŕí

krovú, byly zaceleny kalcitem. Magui

ský flyš byl pred transgresí souvrství 
otnangu dlouhou dobu souší, takže 
alespoň ve svrchních souvrstvích flyše 
nemúžeme pŕedpokládat pŕítomnost 
živíc. 

Na základe téchto zjišténí vznik aku

mulací živic ve flyši týneckocuínské 
elevace dávame do souvislosti s tekto

nickými pohyby, vznikem kolektoru ve 
flyši a sedimentací neogénu. Tektonic

kými pohyby počátkem sedimentace 
otnangu vzniklý zlomy, kterými byly ve 
flyši vytvorený migrační cesty pro ver

tikálni migraci uhlovodíkú z hlubšich 
souvrství flyše nebo až z podflyšových 
útvaru. Současné vzniklý pukliny v ob

zorech pískovcú. které zménily nepro

pustné pískovce v kolektory živic. Po

čátek migrace uhlovodíkú uvažujeme po 
prekrytí flyše dostatečnou mocností 
neogenních vrstev, které svoji hmot

ností vyvolaly primárni migrační pro

cesy. Druhotnou migraci uhlovodíkú do 
svrchních vrstev flyše podmínily tlaky 
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nadložních neogenních vrstev, ponorení 
flyše do hloubky a zvýšené teploty. 

Pŕitomnost flyšových rop byla pro

kázána v bazálních vrstvách otnangu. 
Od neogenních rop se odlišuj í chemis

mem a hmotností. Paleogenní ropy jsou 
lehké až velmi lehké, parafinické na 
rozdíl od neogenních nafténických, též

ších. málo parafinických až neparafinic

kých rop (Simánek 1965). Migračními 
cestami ve flyši jsou pukliny v obzo

rech pískovcú a vertikálni pukliny podel 
zlomú, které byly sledovaný také na vý

chozech paleogénu (Plička 1970). 
Pŕitomnost prúmyslových akumulací 

živic ve flyši svedčí také o možnosti 
migrace uhlovodíkú z mezozoických 
hornin pod flyšem (Dolenko 1955). Vez

memeli v úvahu velikost zjistených zá

sob uhlovodíkú v neogénu videňské 
pánve vzhledem k objemu matečných 
hornin. pak v souladu se závery Pagáče 
(1974) musíme uvažovati o dotaci živic 
z podneogennich formaci. Tím je možno 
vysvétlit extrémni živičnost neogénu vi

deňské pánve. 
Jiným zpúsobem vzniklý akumulace 

uhlovodíkú v sedimentech otnangu. ne

boť vysoký obsah organické hmoty 
v matečných jílech byl zdrojem jeji pre

meny na ropu a plyn. Uhlovodiky 
vzniklý brzy po uložení organických lá

tek v sedimentech. Tlakem nadložních 
vrstev byly uhlovodiky vytlačovaný do 
četných drobných polôh a vrstviček pís

kú, které se uložily v celém pelitickým 
profilu souvrství otnangu. 

Tektonické pohyby, poklesy po zlo

mech a úklony vrstev v prúbéhu sedi

mentace otnangu vyvolaly migrační po

hyby uhlovodíkú do vyšších polôh 
štruktúry. Migračními cestami byly 
obzúrky a proplástky pískú. Zlomové 
pohyby rozčlenily štruktúru na dilči 
kry a pästi, v nichž se akumulovala 
u zlomú produktívni pásma uhlovodíkú. 
Akumulace uhlovodíkú v čočkovitých 
piscích dokazují jejich autochtónni pú

vod (Dlabač — Moŕkovská 1957). 
Koncern sedimentace otnangu ustaly 

migrační procesy a část souvrství byla 
abradována. Po transgresi karpatu se 
obnovily poklesové pohyby po nékte

rých zlomech a v dusledku sedimentár

ního stlačení hmotností sedimentu se 
obnovily migrační procesy. Pokračujicí 
zlomové pohyby v prúbéhu sedimentace 
spodního karpatu diferencovaly dále 
štruktúru a posunuly jednotlivé kry do 
vzájemných polôh s jejich produktiv

ními pásmy uhlovodíkú. V období tek

tonického klidu hmotností nadložních 
sedimentu a diagenezí kolektoru byla 
zčásti prerušená jejich hydrodynamická 
souvislost a ustal pohyb živic. 

Štýrská fáze vrásnéní se projevila 
zdvihem štruktúry a nasledující abrazi 
povrchu karpatu. Úklony vrstev v ob

dobí sedimentace bádenských vrstev 
zintenzivnily migrační pochody zejména 
v z. časti štruktúry, kde do zlomových 
pästí na okraji elevace namigrovaly pŕe

devším plyny. V karpatu pri z. okraji 
elevace (T33) došlo k obráceni vrstev

ního úklonu a živice se akumulovaly ve 
vyklíňujicích piscích. 

V období sedimentace bádenu a spod

ního sarmatu vzniklý ješté v pastích 
u mladších zlomú nevýznamné akumu

lace ropy a plynu v litavských vápen

cích a v čočkovitých piscích. 

Záver 

Zjišténim charakteru stavby spodní

ho miocénu. flyše a jejich produktiv

nich obzoru byly ziskány podklady 
k obnovení prúzkumu akumulací ropy 
a plynu týneckého ložiska. Z hlediska 
nových výsledku je významné vyŕešení 
zlomové a vrstevní stavby otnangu. No

vými vrty byly v souvrství otnangu 
zjištény shodné ložiskové pomery jako 
v cunínském ložisku. Ve spodním otnan

gu bylo prokázáno proplástkové ropo
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nosné souvrství a jeho akumulace ropy 
byly uvedený do téžby. Ve svrchním 
otnangu bylo ovéŕeno plynonosnč pás

mo proplástkových obzoru. 
Na základe téchto výsledku byly vy

počteny zásoby ropy a plynu v souvrství 
otnangu a flyše celého ložiska. Jeho 
geologické zásoby jsou ekonomicky 
významné, takže jejich overení a využi

tí pomúže zajistit plánovanou téžbu 
ropy v další pétiletce. Výsledky nových 
vrtu s dobrými prítoky ropy s plynem 
prokázaly i efektivnost téžby tohoto lo

žiska (Rajec 1977). Současná vrtni tech

nika, technológie vrtniho výplachu a 
možnosti overovaní pozitivity nádejných 
obzoru otnangu a flyše v prúbéhu vŕta

ní mohou zajistit kvalitní otvírku a 
uvedení ložiska do téžby. 

Recenzoval I. Pagáč 
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Die Lagerstätte von Erdol und Gas TynecCunín Gebietes des Týnec
Cunín Elevation im Wiener Becken TýnecCunín Gebietes 

KAMIL BILEK 

Im Raume zwischen den Gemeinden Mo
ravská Nová Ves, Týnec und Kopčany (Abb. 1) 
wurde im Jahren 1951 — 1962 die Bohrer
kundung des unteren Miozäns auf dem unter
liegenden Elevationsrelief des Magura Fly
sches der Einheit Račanská durchgefúhrt. Mit 
den Bohrungen von denen manche nach 
Flysch vertieft sind, wurden industrielle 
Zufliisse von Ol und Gas im unteren Miozän. 
Karpat und im Flysch festgestellt. Fast die 
Hälfte der Bohrungen wurden in Folge der 
Eruption, Havarien und Negativität liquidiert. 

Im Jahren 1962—1964 wurde das Bohren 
und Erdolfôrderung aus ekonomischen Grtin
den eingestellt, und zwar auf Grund der nie
drigen Fôrderergebnissen und der Preise des 
Erdóls, was ekonomische Resultat negatív 
gestaltet. 

Unteres Miozän hat uberwiegend pelitische 
Entwicklung lokál mit den Basalkonglome
raten. Das Erdól wurde aus sandigen Linsen 
in Konglomeraten aus einzelnen kleinen 
Sandhorizonten gefôrdert. Im oberen Teile der 
Schichtfolge wurden lokale Akkumulationen 
von Gas erôffnet. Auch im Flysch sind die 
produktiven Horizonte von Rohôl und Gas 
wie im inneren Aufbau so auch in den 
Schichten der Flyschoberfläche festgestellt. 

Die entdeckten produktiven Horizonte im 
unteren Miozän und im Flysch wurden faziele 
Sandlinsen festgestellt. Da der Aufbau des 
unteren Miozäns und der produktiven Ho
rizonte nicht gelóst wurde, so wurde auch die 
Perspektivität der weiteren Erforschung und 
der Forderung untergeordnet gehalten. 

Die Auswertung der Erforschungsarbeiten 
und Fôrderungsresultate, welche auf Grund 
der Erkenntnisse der Lagerstätte Cunín 
durchgefúhrt wurde, hat die neuen Ansichten 
auf den Aufbau des unteren Miozäns, Flysch 
und auf die Lagerstätte von Erdol und Gas 
gebracht (Abb. 3). 

Das untere Miozän und Flysch ist durch 
zahlreiche Bruche in NW Richtung gestort, 
deren Tätigkeit im unteren Miozän oder Kar
pat endet und vereinzelt im Baden allmählich 

aufhort (Abb. 5—8). Die jiingere Tektoník 
in NNW Richtung durchdringt epigenetisch 
den Karpat und das untere Miozän. 

Am Ende der Karpatsedimentation geht es 
zur Inverzion des Flyschreliefts, zur Entste
hung der TýnecCunín Elevation. Der Karpat 
ist teilweise denudiert und das Baden in der 
Randentwickelung transgrediert auf die aus
geglichene Oberťläche des Karpats (Abb. 4). 
Das untere Miozän ist durch die untermiozäne 
und jiingere badene Tektoník zu Teilstruk
turen geteilt (Abb. 2). 

Der unterliegende Flysch der Einheit Ra
čanská bildet eine Decke mit dem Kern der 
Soláň Schichten (Paleocen bis unteres Eocen) 
i m Relief des Querriickens am Rande der 
Mikulčice Depression und der Schuppe der 
Zlín Schichten (Abb. 8). 

Die Erdol und Erdgasvorkommen im unte
ren Miozän sind vor allem an die mit den 
Briichen begrenzte Elevationstrukturen gek
niipft. Die Bitumine im Flysch befinden sich 
in den Spalten des Flyschreliefs und in den 
Spaltenzonen. welche die Bruche begleiten. 
Ausserdem sind auch im inneren Flysch in 
Spalten der Snndsteine Bitumine akkumuliert, 
welche durch die Flyschbewegungen entstan
den sind. 

Die Kollektoren des Rohôls und Gas im 
unteren Miozän sind einersteits Sandlinse im 
Konglomeraten anderseits die sandigen Zwi
schenschichton an den Schichtflächen der 
Tone und diinne Sandeinlagen. 

Die Teillagerstätten von Rohôl und Gas 
im unteren Miozän sind durch den Schichten
druck aus bituminosen Tonen und durch die 
Migration des Bitumens in die Elevation
strukturfalien entstanden. Im unteren Teile 
des Profils in den Zwischenlagen befindet 
sich Rohôl und im oberen Teile Gas. Auf 
Grund des untermizänen und flyschen Aufbaus 
sind die produktiven Flächen geteilt und die 
Vorräte von Rohôl und Gas bewertet. 

Die hôheren Schichtendriicke im unteren 
Miozän (15 %) sind Resultate der Mächtig
kettsverminderung der oberliegenden Forma
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tionen im Laufe der paleogeographischen 
Entwickkelung des Miozäns. Auf Grund der 
neuen Erkenntnisse uber den Aufbau des 
unteren Miozäns, des Flysches und auf Grund 
der Sicherstellung der produktiven Horizonte 
wird die Erkundung dieses Gebietes herges-

tellt. deren Resultate durch die ungenúgende 
Bohrtechnologie seiner Zeit entstellt wurden. 
Die Rúckvergútung des Investitionmittels ist 
durch hôhere Preise gesichert. 

Preložil autor 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Metódy matematickej štatistiky v geochémii 

Seminár na túto tému usporiadala geo
chemická skupina Slovenskej geologickej spo
ločnosti v Bratislave 26.27. februára 1981. 
Na seminári boli nasledujúce referáty: 
E. P l š k o — J. M e d v e ď : Hodnotenie 
vplyvu chyby analytického postupu na roz
loženie obsahu stopových prvkov v geologic
kých materiáloch (Bratislava 26. 2. 1981) 

Referát obsahoval návrh spôsobu umož
ňujúceho zhodnotif vplyv chyby analytic
kého postupu na rozloženie obsahu stopových 
prvkov v geologických materiáloch. 

Na bohatom experimentálnom materiáli sa 
dokázalo, že rozloženie stopových prvkov 
v horninách a mineráloch, ako aj chybu ana
lytických výsledkov spektrochemicky stano
vených prvkov možno s dostatočnou mierou 
zhody, opísať logaritmický normálnym mode
lom. 

Podľa logaritmický normálneho modelu 
rozloženia chyby spektrochemického stanove
nia stopových prvkov možno hodnotiť štan
dardnú odchýlku kolísania logaritmu hodnoty 
koncentrácie na základe výsledkov paralel
ných meraní vykonaných na rozličných vzor
kách toho istého typu sledovaného materiálu 
použitím rovnice 

s J isú—ÍU-

jí-~zz ■ 
j o  1 

kde c,—koncentrácia zistená na itej vzorke 
v prvom a Cj v druhom paralelnom meraní, 
p — celkový počet vzoriek súvisiacich s poč
tom meraní n vzťahom 2p = n. 

Štandardná odchýlka, charakterizujúca cel
kový rozptyl logaritmu hodnoty koncentrácie 
V celom sledovanom súbore daného typu vzo
riek a zahŕňajúca rozličné geochemické vply
vy, ktoré sa uplatnili jednak pri ich vzniku 
a jednak počas ich existencie (tlak, teplota, 
pH a pod.), ako aj príslušná chyba analy
tického stanovenia sa zisťuje pomocou zná
meho vzťahu 

V súhlase so zákonom o sčítaní chýb je 
uvedený celkový rozptyl (s2) pri stochastickej 
nezávislosti jednotlivých zložiek zložený z roz
ptylu (se

2,) spôsobeného geochemickými fak
tormi a charakterizujúceho hľadaný čistý 
rozptyl daného prvku v sledovanom mate
riáli a rozptylu spôsobeného analytickým po
stupom (sA2). 

s
2 = Se

J + sA
2 

Z uvedenej rovnice potom možno stanoviť 
štandardnú odchýlku kolísania logaritmu 
hodnoty koncentrácie nezťaženej príslušnými 
chybami analytického stanovenia. 

Tento korekčný postup sa využil na zis
tenie parametrov rozloženia stopových prvkov 
stanovených spektrochemicky v kyslých, bá
zických a ultrabázických horninách z rozlič
ných lokalít Západných Karpát. 

Zistilo sa. že štandardné odchýlky stano
vení (sA) sú ovefa menšie ako štandardné od
chýlky charakterizujúce celkový rozptyl (s). 
a preto vlastný rozptyl (sľ) daných prvkov 
v sledovaných horninách prakticky nekres
lujú. čo potvrdzuje velmi dobrá zhoda hod
nôt s a se. Na základe toho možno vyvodil 
uzáver, že použité spektrochemické analytic
ké metódy sú na dosiahnutie požadovaných 
geochemických uzáverov dostatočne presné. 
Použitie presnejších analytických postupov, 
resp. požiadavky ďalšieho spresnenia použi
tých spsktrochemickvch postupov, už neve
die k spresneniu výsledkov zodpovedajúcich 
celkovému zámeru, a prelo z vedeckého, ale 
ani ekonomického nie sú účelné, lebo nové 
informácie neposkytujú. 

Podrobnejší opis uvádza práca E. Plško — 
J. Medveď 1981: The influence of the analy
tical error on the distribution of trace ele
ments in geological matherials. Geol. zbor. 
Geologica Carpath. (Bratislava), (v tlači). 


