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spracúvajúce informačné podklady — správy. V súčasnosti systém ASGI 
spracúva iba nepublikované správy, kým publikované geologické práce sa spra

cúvajú v systéme PascalGeode. Vykonávateľom tejto licencie zahraničnej banky 
dát . zakúpenej od BRGM vo Francúzsku, je Geoťond Praha , s ktorým sčasti za 
Slovensko spolupracujeme. 

Tento francúzsky systém je spojený s americkým systémom AGI Geo Reí. 
Obsahuje takmer celosvetovú produkciu geologických informácií. Spracúvaním 
reprodukcie časopisov z Československa sa dostávame aj do tohto systému. 

V nadväznosti na činnosť Geofondu Praha pracujeme aj pre medzinárodný 
informačný systém v rámci RVHP Geoinform. Tento medzinárodný systém by 
sa mal neskôr prepojiť na ďalšie svetové informačné systémy. 

K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání 
ložisek ropy a zemního plynu 

ARNOŠT THON 

Moravské naftové doly, k. p., Uprkova ul.. 695 00 Hodonín 

K nesporné významným mezníkúm ve vývoji Československého naftového 
prúmyslu patr í zŕízení SGÚ v roce 1969. Naftovému prúmyslu se tak dostalo 
partnera , který svými prís tupy k problematice ropy a zemního plynu hledal 
nové koncepční formy a na druhé s t rane též naftový prúmysl musel velmi 
aktivné s SGÚ spolupracovať, aby nebylo zaznamenáno určité počáteční pre

chodné období poznamenané negativními tendencemi. 
Období vzniku centrálniho orgánu SGÚ je t reba vidét v kont inui te vývoje 

naftového prúmyslu. Ten v nedávne minulosti vzpomenul sedmdesáté výročí 
své púsobnosti na teritóriu ČSSR a toto vývojové období bylo t reba citlivé 
dávat do souvislosti se vznikem SGÚ. 

Je všeobecné známo, že pravé na teri tóriu SSR byly položeny v roce 1913 
základy k dnešnímu, nesporné modernímu naľtovému prúmyslu. kde ve ví

deňské pánvi nedaleko obce Gbely bylo dosaženo poprvé prúmyslového prí toku 
ropy na základe již cílevédomé činnosti, na svou dobu pomerné moderním 
vr tn ím zaŕízením. Došlo pak k rozsáhlému rozvoji naftového prúmyslu a roz

šírení jeho púsobnosti do celé rady dalších oblasti ČSSR. pŕedevším ve ví

deňské pánvi. Teprve po osvobození v roce 1945 se však naftový prúmysl počal 
rozvíjet na vedeckých principech a ve všech potrebných disciplínách. To, sa

mozrejmé, vedlo k objevúm významných československých ložisek jak ropy. 
tak zemního plynu. Nejvétším z nich bylo ložisko Vysoká se zásobami 9 mld m 3 

zemního plynu. 
Deprese v šedesátých letech citeľné postihla též naftový prúmysl jak v kapa

citách a jeho postavení, tak i v teoretické oblasti. Zde je t reba pŕipomenout . že 
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celá rada významných odborných autorí t nepovažovala za možné zopakovať 
v ČSSR tu úspéšnost naftového prúmyslu. která byla zaznamenaná koncern 
padesátých a počátkem šedesátých let. J a k pozdéjší vývoj ukázal , byla toto 
zcela nesprávna interpretace našich možností. Tyto historické okolnosti je 
t reba vzpomenout pŕedevším z toho dúvodu, že vznik SGÚ v roce 1969 je 
spojován s obdobím renesance naftového prúmyslu v celém jeho prú íezu . V té 
dobé sice naftový prúmysl byl neúčelné členén podlé národní púsobnosti . ale 
došlo k vypracovaní jeho nového koncepčniho rozvoje. V tomto smyslu byly 
na piešťanské konferenci v roce 1969 nast ínény hlavni vývojové tendence naf

tového prúmyslu na území SSR. V realizaci koncepce již sehrával SGÚ ne

sporné významnou roli. pcdtrženou nemalými finančními pros t ŕedky ze stát

ního rozpočtu, vloženými do vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn a do 
geofyzikálních morení. Ďalším dúležitým momentem tohoto období bylo výraz

nejší zapojení GÚDS svými kapaci tami apl ikovaného výzkumu do oblasti oce

ňovaní prognosnich zásob a k jehož výs tupúm se naftový prúmys l plné pr i 

hlásil. 
Nesporné významným meznikem ve vývoji naftového prúmys lu bylo jeho 

organizační doŕešení v roce 1977. kdy v rámci specializace naftového prúmyslu 
došlo ke koncentraci pruzkumných kapacít s federálni púsobnosti a t ím bylo 
umožnéno vypracovať na vedeckých principech v ČSSR poprve j ednotnou geo

logickou koncepci zpracovanou spolu s vedeckými pracovišti CSR a SSR, 
s prúzkumným pracovištem naftového prúmyslu a dalšimi par tne r skými orga

nizacemi. Jak se pozdéji ukázalo, došlo v dúsledku téchto pr ís tupu v pomerné 
krá tke dobé k prudkému zvýšení úspešnosti naftového prúmyslu . 

Počáteční 2—3 lete období po vzniku SGÚ bylo obdobím vytváŕen i a ujas

ňováni vztahú mezi podnikem naftového prúzkumu. t enkrá t Slovenskými naf

tovými závody, pozdéji k. p. Nafta Gbely, a to zejména z hlediska projek

tovaní vyhledávacích prací, metodiky financovaní, kontroly a zpúsobu pred

kladaní záverečných zpráv z jednotl ivých úkolu. 
Po doŕešení této problematiky byly v letech 1972—1973 postupné zpracovány 

projekty vyhledávacího prúzkumu na uhlovodíky v neogennich pánvich — ví

deňské. podunajské a ve východoslovenskom neogenu, jakož i ve východoslo

venskom flyši. Tyto dlouhodobá projekty obsahovaly návrh geofyzikálních. 
vétšinou seismických prací a hlubokých vr tu včetné jejich geologického a geo

fyzikálniho zpracování a interpretace. a to pro širší, celopánevní oblasti v ča

sovom rozpétí deseti a vice let. 
V období do pŕijetí téchto projektu byly práce provádény podlé ročních 

projektu geofyzikálních méŕení a individuálních projektu jednotl ivých hlu

binných vrtu. 
Dlouhodobé projekty pro vidéňskou pánev a východoslovenský neogén jsou 

v současné dobé uzavŕeny záverečnými zprávami. Východoslovenská flyšová 
oblast a podunajská pánev búdou z hlediska prevedených prací zhodnoceny 
záverečnými zprávami do konce roku 1985. 

Za období 15letého trvaní SGÚ byly ze státniho rozpočtu v rámci geo

logickoprúzkumných a vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn hrazeny prá

ce v následujících finančních objemech: 
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Celkové bylo na geofyzikálni práce vynaložená 488 mil. Kčs. pŕičemž byio 
ve videňské pánvi zméŕeno 1317.5 km seismických profilu, v podunajské pánvi 
609 km. ve Východoslovenské neogenní pánvi 1047.5 km a v oblasti flyše 640 km 
profilu. 

Hlubinná metráž vyhledávacích vr tu predstavuje celkem 85 182 m. Z toho 
na videňskou pánev pr ipadá 21 254 m. na VSN 49 336 m a na flyšovou oblast 
14 602 m. V podunajské pánvi nebyly vr tn í práce ze státního rozpočtu v po-

sledních 15 letech provádény. Finanční objem vr tn ich prací celkem činí 
731.1 mil. Kčs. 

Geofyzikálni a vyhledávaci vrtní práce v jednot l ivých geologických oblas-

tech poskytly mnohá duležité poznatky o jejich hlubinné stavbe a o naftovč-

geologických pomerech. Pomohly ŕešit š t ruk tú rn i a tektonickou stavbu, s t ra t i -

grafický a litologický vývoj oblastí a na jejich zák lad i byla objevsna rada 
pozitivních. resp. nádejných š t ruktúr , kte ré pak byly rozpracovaný predbežným 
pruzkumem. 

Ve videňské pánvi bylo vyhloubeno pét vr tu : Lakš. N. Ves 7 (6405 — 
z toho 1204 m ze SR). Saštin 12 (6505 m). Závod 73 (6000 m). Borský Ju r 14 
(3349 m) a Studienka 83 (4186 m). Zcela m i m o ŕ á d n ý m výsledkem vr tu Závod 73 
a Borský J u r 14. vyhloubených koncern sedmdesátých let je to. že se poprvé 
podarilo v ČSSR prokázat prumyslovou ropo-plynonosnost podložních útvaru 
ve videňské pánvi. jak to ostatné bylo již drive prokázáno v sousedním Ra-

kousku. Tyto výsledky zásadním zpusobem ovlivnily zaméíení pruzkumných 
prací v osmdesátých letech. Vrt Studienka 83 pak prispel k objevu nových 
akumulaci zemního plynu v neogenní výplni videňské pánve. Pozoruhodné pro-

jevy zemního plyu byly zaznamenaný ve velkých hloubkách na vrtech Závod 73 
a Šaštin 12 a tyto otevírají nové perspektívy, vázané na vnitŕni s tavbu me-

zozoika. 
Na základe vyhodnocení seismických méŕení byly in terpre tovaný rozsáhlé 

r.truktury ve velkých hloubkách v oblasti Týnec—Cunín a v pŕibradlové zoné 
u Drietomy — Hrozenkova. kte ré umožnily zvýšení úrovne prognosních zásob. 

Celkové byly na základe vyhodnocení vyhledávacích pruzkumných prací 
v oblastech západniho Slovenska získaný v pŕedneogenních útvarech prog-

nosni zásoby ve výši 178 mld m 3 zemního plynu. V kategórii C 2 bylo získáno 
26.7 mld m : ; zemního plynu a v prúmyslových kategoriich 4.8 mld m'' zemního 
plyu a 149 tis. t ropy a gazolinu. 
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V podunajské pánvi byla z projektovaných prací provedena jen seismická 
mčŕení . které jsou v současnosti vyhodnocovaný. 

Ve východoslovenskom neogénu byly v období posledních 15 let ze SR 
hrazeny práce na 15 hlubinných vr tech : Ďurkov 1 (3200 m). Lastomír 1 (3533 m). 
Rebrín 1 (3681 m). Bánovce 13 (3777 m), Albínov 7 (4000 m). Kecerovské Pek-

ľany 1 (3098 m). Trebišov 5 (3163 m). Čaňa 1 (1197 m), Pavlovce 1 (3500 m), 
Ložín 1 (3775 m), Vranov 1 (4199 m), Bánovce 5 (2203 m), Prešov 1 (3010 m). 
Tušická Nová Ves 1 (3500 m) a Senné 1 (3500 m). 

Pŕínosem téchto prací jsou pŕ í rus tky téžitelných zásob zemního plynu ve 
výši 1.374 mld m:!, gazolínu ve výši 80 tis. t un v prúmyslových kategoriích 
a 4 mld m:l zemního plynu v kat. Cj. Kromé toho bylo získáno vice jak 
5 mld m:i C 0 2 . 

V oblasti vnéjšího flyše byl vyhlouben zatím jediný vyhledávací vrt Zboj 1 
(5002 m) bez pozitivního zjišténí akumulací uhlovodíkú. Naopak operný vr t 
Smilno 1 naznačuje nové možnosti v této oblasti. Dílčí výsledky, poskytující 
j isté nadeje, byly získaný v oblasti vni t ŕn ího flyše na š t ruk tú re Lipany, kde 
byly dosud vyhloubeny t r i vyhledávací vr ty (Lipany 2, 3. 4) a čtvrtý vrt je 
rozpracován (Lipany 5). 

Výsledky vyhledávacího prúzkumu za 15 let existence SGÚ jsou pomerné 
dobré, a to jak z hlediska pripravenost i projektu, tak z hlediska zpracování 
výsledku, ale i pŕ í rús tkú zásob, jejichž vyše prokazuje výraznou ekonomičnost 
t ech tóprac í . 

V pŕíštích letech se bude ve vyhledávacím prúzkumu perspektívních oblastí 
Slovenska pokračovať a je snahou ty to dále intenzifikovať. Práce búdou po

kračovať podlé současné probihajících projektu vrtních a geofyzikálních prací 
a podlé dalších nových v současné dobé pr ipravovaných projektu. 

Pŕedevším probíhají práce vyhledávacího prúzkumu podlé nových samo

statných projektu na úkolech Studienka 83 a Geofyzika II. (seismika) ve videň

ské pánvi. Ve východoslovenskom neogénu byly provedeny hlubinné vr ty 
Tušická N. Ves 1 a Senné 1 a započatý byly práce na realizaci projektu Mi

chalovceSZ, obsahujícího pét hlubinných vrtu. Byl zde dále pŕedložen a v roce 
1983 schválen projekt VSN — geofyzika II obsahující návrh seismických 
prací do roku 1995. Centrá lne karpa t ský paleogén východního Slovenska je 
zkoumán vyhledávacími vr ty v rámci samostatných úkolu Lipany a Plavnica. 

V dlouhodobčjším výhledu je i nadále počítáno s rýchlou realizaci poznatku, 
získaných apl ikovaným výzkumem GÚDS. Tyká se to výrazné flyšových ob

lastí, pŕibradlové zóny a vni t rokarpa t ských jednotek. Současné však musí 
být stále velmi odpovédné s tanovovaná kont inui ta mezi rozsahem vyhledáva

cích prací a zajišťováním téžební základný, kte rá podstatné ovlivňuje svými 
výstupy pohled na naftový prúmysl a ovlivňuje pak zpétné jeho možnosti. 
Presto je nu tné ŕíci, že ČSSR dnes disponujeme dostatečnými technickými ka

pacitami, které jsou pri odpovídajícím zajišténí nezbytnými materiály sto za

bezpečiť všechny požadavky vrtních prací v príslušných hloubkových ka te 

goriích. Současné je t reba dále konštatovať, že prúzkumné práce búdou pro

bíhat ve stále komplikovanejších geologických oblastech a ve vétších hloub

kách. než tomu bylo v minulosti . Též vyhledávání skrytých ložiskových pästí 
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je dnes v naftovém prúmyslu zcela obvyklou prúzkomnou metódou a jak 
prokázal napr. objev ložiska Gajary baden. ohraničeného zmenou facií a kde 
téžitelné zásoby ropy pŕekročily hranici 1 mil. t. a zemního plynu 1.5 mld m \ 
múze se jednať o ekonomicky pozoruhodné prínosy. 

Prechod do téchto nových podmínek a metodiky prúzkumu však v poslcdních 
letech podstatné zmenil nároky naftové geológie na geofyzikálni, pŕedevším 
seismické práce. Naftová geológie dnes vyžaduje, s ohledem na uvedené sku

tečnosti. registrace výhradné vysokými počty prekrytú, modelovaní a migrace 
jako bežné metódy, navíc zpracováni po geoťyzikální stránce v nejkratších 
možných terminech. nejpozdéji však do šesti mésícú po dokončení polních mé

ŕení. Zatím se však Geofyzice Brno tento úkol nedarí plnit. 
Naftový prúmysl si v souladu s koncepcí SGÚ s CGÚ klade za cíl v kratké 

dobé podstatným zpúsobem pŕispét k posilnení palivoenergetické a surovinové 
základný československé ekonomiky, samozrejmé úmerné s pŕírodnimi pod

mínkami československého teritória. Plnení této základní tendence je jediným 
a rozhodujicím méŕítkem pro vkladané prostŕedky. ať již jsou z jakéhokoliv 
zdroje, do této náročné oblasti. 

Výsledky geologického prieskumu pri ťažbe rúd 
a rozvoj ich ťažby za posledných 15 rokov 

MATEJ BERENCÍK 
Rudné bane a magnezitové závody, generálne riaditeľstvo, Mýtna 23s, 

811 07 Bratislava 

Od oslobodenia našej republiky prešlo československé baníctvo veľmi zlo

žitým vývojom. Zdedili sme malé výrobné jednotky poznačené vojnovými rok

mi najmä tým. že boli vyrabované kvalitné zásoby a geologický prieskum ne

mal nijaký predstih. Závody boli technicky a technologicky zaostalé, boli v nich 
nedôstojné hygienickobezpečnostné podmienky práce, kádrovo boli nedosta

točne vybavené, a najmä bez technického dorastu. 
Napriek tomu sme vo veľmi krátkom čase rozvinuli ťažbu a spracovanie 

magnezitu, železných, mangánových, olovnatozinkových a antimónových rud 
a obnovili ťažbu medených a cínovovolfrámových rúd a pyritu. Niektoré vý

robné kapacity sme od základu zrekonštruovali a spolu s novými ťažobnými 
a spracovateľskými závodmi sú nepopierateľným dôkazom starostlivosti našich 
najvyšších straníckych a hospodárskych orgánov o intenzívnejšie využívanie 
surovinovej základne ČSSR. Aj keď sa najväčší kvantitatívny skok dosiahol 
v rokoch 1955—1965. na využívanie nerastných surovín nejestvovali pevné ná

rodohospodárske kritériá. Rozvoj odvetvia závisel viacmenej od momentálnych 
potrieb a extenzívnych snáh. Už v polovici 60. rokov sa objavili prvé pokusy 


