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Úvod 

 
Je obecně známým faktem, �e Česká republika ne-

vlastní �ádná významněj�í lo�iska ropy ani zemního plynu. 
Nevelké zásoby jsou v  současnosti tě�eny předev�ím 
v tradičních oblastech ji�ní Moravy, moravsko-rakouského 
a moravsko-slovenského pomezí a jejich podíl na celkové 
národní spotřebě je zanedbatelný. 

Méně známou skutečností ov�em je, �e drobné, prů-
myslově netě�itelné výskyty různých forem �ivic lze na-
lézt i na řadě dal�ích míst v Českém masívu, často podstat-
ně vzdálených od tradičních oblastí tě�by. V posledních 
letech, s nástupem moderních geochemických a geologic-
kých metod se ukazuje, �e tyto zdánlivě nevýznamné, pro-
storově izolované a vět�inou drobné projevy, pova�ované 
a� dosud za pouhé mineralogické rarity nebo lokální sběra-
telské zajímavosti, mohou mít mezi sebou hlub�í genetic-
kou souvislost, kterou lze vyu�ít jako základ nových pro-
spekčních představ.  

Během posledních sedmi let jsme uskutečnili rozsáh-
lou studii o mno�ství drobných uhlovodíkových projevů 
v různých částech České republiky. Některé dílčí výsledky 
na�ich výzkumů byly ji� publikovány v sérii tematických 
příspěvků referovaných na konferencích1−3. V této práci 
předkládáme pokus o �ir�í syntézu získaných poznatků, 
s důrazem na jejich mezioborovou interpretaci. Tvrdíme, 
�e výskyty přírodních uhlovodíků v Čechách jsou zákonitě 
soustředěny do několika severoji�ně orientovaných lineár-
ních zón, pravděpodobně vázaných na hlub�í přívodní 
dráhy, kde periodicky docházelo a nadále dochází 
k projevům aktivní migrace fluid. Na řadě lokalit koexistu-
jí nejméně dvě populace ropných uhlovodíků různého 
slo�ení a stáří, je� indikují opakované, časově oddělené 
etapy migrace. Mlad�í fáze rop migrovaly do hornin pře-
kvapivě nedávno, teprve během třetihor nebo kvartéru. Na 
některých místech lineárních zón dokonce probíhá i dnes 
aktivní migrace ropy i plynu z neznámých zdrojů 
k povrchu. Tato zji�tění vytvářejí ve svém souhrnu nový, 

provokativní pohled jak na původ uhlovodíků, tak i na 
lo�iskové perspektivy jádra Českého masívu, který byl a� 
dosud z hlediska ropné a plynové prospekce obecně pova-
�ován za sterilní a nezajímavé území. 

 
 

Lineární zóny s výskyty uhlovodíků 
 
Detailní rozbor plo�ného výskytu uhlovodíkových 

indicií na území Čech ukázal překvapující skutečnost � 
vět�ina nálezů je soustředěna do pěti zhruba 20−40 km 
�irokých, severoji�ně probíhajících zón, je� protínají prak-
ticky celé státní území a zasahují i na území okolních stá-
tů. Spolu s nálezy ropných uhlovodíků jsou v těchto územ-
ních pruzích soustředěny také výstupy mnoha minerálních 
a termálních vod, solanky, výrony CO2, methanu, radonu 
a helia, specifické explozivní typy vulkanických hornin 
vázané na hluboké vertikální komínovité přívodní dráhy, 
nízkoteplotní hydrotermální lo�iska, akumulace sladko-
vodních vápencových tufů a travertinů, křemité impregna-
ce v horninách a projevy tzv. hydrotermálního krasu na-
značující alterace karbonátových hornin teplými proplyně-
nými vzhůru stoupajícími roztoky. Jednotlivé lineární zóny 
jsou navzájem pravidelně odděleny zhruba 40−70 km �iro-
kými pruhy území, které se jeví jako �sterilní� oblasti 
a obecně postrádají výskyty uhlovodíků a dal�ích fenomé-
nů charakteristických pro aktivní fluidní re�im4,5. 

Zcela na západě Čech jsme vyčlenili tzv. Karlovar-
skou lineární zónu charakteristickou výstupy horkých mi-
nerálních vod, CO2 a uhlovodíkových a vzácných plynů, 
která se táhne dále na jih do Rakouska, kde prochází oblas-
tí plynových a ropných polí na sever od Salzburgu.  

V jádru na�eho státního území le�í tzv. Pra�ská line-
ární zóna s nálezy drobných projevů ropy a plynu v oblasti 
Barrandienu a s výskyty teplých solanek, emisemi radonu, 
helia a methanu a s uranovými a fluoritovými hydroter-
málními lo�isky. Na jihu tato zóna dále pokračuje do Ra-
kouska do oblasti plynových lo�isek u Lince, zatímco její 
severní pokračování protíná v západním Polsku oblast 
nedávno objevených lo�iskových polí ropy a plynu 
Barnówko � Mostno � Buszewo v okolí Debna. 

Ve východních Čechách jsme identifikovali tzv. Hra-
deckou lineární zónu s výskytem termálních vod, rud 
a nálezy ropy v hlubokých vrtech, která dále pokračuje na 
sever do Polska, do oblasti plynových lo�isek v okolí Lu-
binu.  

Na Moravě lze analogicky vyčlenit tzv. Brněnskou 
zónu, na ní� le�í termální prameny, bohaté krasové jevy, 
některá hydrotermální lo�iska, nálezy přírodních bitumenů 
v horninách a rovně� ekonomicky významná moravská 
ropná a plynová lo�iska. Dal�í ropná lo�iska le�í 
v ji�ním pokračování této zóny v okolí Vídně.  

Nakonec zcela na východě na�eho státu jsme rozli�ili 
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tzv. Ostravskou zónu s nálezy plynných i kapalných uhlo-
vodíků a s bohatými výrony CO2 a helia plá�ťového půvo-
du v oblasti hydrotermálního krasu u Hranic, v jejím� se-
verním pokračování le�í men�í plynová pole ji�ně od Ka-
towic v Polsku.  

Význam severoji�ních lineárních struktur jsme poprvé 
zjistili při studiu hydrotermálních krasových fenoménů ve 
středních Čechách na pra�ské lineární zóně6. Následně 
byly identifikovány i ostatní severoji�ní zóny a to s vyu�i-
tím reinterpretace star�ích geofyzikálních dat, kosmických 
snímků a analýzy řady geologických a geomorfologických 
jevů, včetně vyhodnocení mno�ství nálezových zpráv 
a archivních materiálů4.  

Geologické stáří lineárních zón, soudě podle datování 
doprovodných vulkanických těles, je nejméně 15 mil let. 
Vlastní lineární stavby v�ak musí nutně představovat pod-
statně star�í, pravděpodobně dlouhodobě a opakovaně 
reaktivované hluboké struktury, neboť procházejí jak mla-
dými pokryvnými sedimenty, tak i podstatně star�ími 
strukturami variskými a patrně i prekambrickými krysta-
lickými komplexy. 

Fyzikální podstata popsaných equidistančních lineár-
ních zón, které nejsou patrné na bě�ných zeměpisných 
nebo geologických mapách, zůstává v dané etapě výzkumu 
otevřenou otázkou. Některé úseky těchto struktur odpoví-
dají známým hlubokým zlomům severoji�ního nebo seve-
roseverovýchodního směru; obecně v�ak není prostorová 
korelace lineárních zón se známými tektonickými poru-
chami ani kompletní, ani ideální. Asociace geologických 
jevů vázaných na území lineárních zón nicméně dokládá, 
�e v jejich rámci v minulosti periodicky probíhala nebo 
místy stále probíhá aktivní migrace hlubinných fluid. Ten-
to zdánlivý paradox lze nejsnáze vysvětlit tak, �e lineární 
zóny ve skutečnosti nepředstavují tektonické zlomy, ale 
spí�e pásma horizontálních napětí v zemské kůře se zvý�e-
nou horninovou propustností7.  

Naprosto analogické, v plo�e se pravidelně opakující 
rozsáhlé equidistanční systémy severoji�ních zón byly ji� 
dříve popsány z Arábie, Afriky a Ruska, kde jsou s nimi 
spojena velká lo�iska uhlovodíků7−9. Pererva7 na základě 
analýzy rozsáhlého materiálu ze severní Eurasie dovozuje, 
�e tyto struktury jsou povrchovým výrazem globálního 
celoplanetárního systému napěťových polí Země, vznikají-
cích v důsledku kosmogenních sil, zejména zemské rotace 
a slo�ité interakce s fyzikálními poli okolních planet. Vl-
novým charakterem napěťového pole vysvětluje tento 
autor i typickou periodickou pravidelnost, s ní� se jednotli-
vé lineární struktury opakují na ohromných plochách.  

 
 

Variabilita přírodních uhlovodíků 
 
Na řadě lokalit v rámci severoji�ních lineárních zón 

jsme zaznamenali celou �kálu přírodních uhlovodíků včet-
ně klasických kapalných rop a produktů její tepelné nebo 
oxidační přeměny � pevných i polotuhých bitumenů. Na 
některých jiných lokalitách jsme zjistili i přítomnost uhlo-
vodíkových plynů. 

Makroskopické indicie kapalné ropy se typicky vy-
skytují v sedimentárních horninách, kde tvoří součást vý-
plní minerálních �il, potahují v podobě tenkých filmů plo-
chy tektonických puklin, nebo vyplňují dutiny uvnitř dia-
genetických konkrecí i některých specifických zkameně-
lin. Drobné dutiny s uhlovodíky zjevně představují svéráz-
né �geochemické konzervy� uvnitř sedimentárních vrstev, 
kde ropa byla dlouhodobě uchráněna před oxidací. Ropné 
vzorky izolované z těchto dutin jsou vysoce těkavé, modře 
nebo zeleně fluoreskující kapaliny s výrazným ropným 
zápachem. GC-MS chromatogram takovýchto vzorků ode-
braných např. v lomu Kosov u Berouna se prakticky neli�í 
od bě�ných rop. 

Velké mno�ství uhlovodíkových směsí proměnlivého 
slo�ení, kapalných i plynných, jsme nalezli také ve formě 
drobných kapének zachycených v některých horninových 
minerálech, předev�ím v křemeni a kalcitu. Tyto tzv. ply-
nokapalné uzavřeniny (fluid inclusions)10 představují drob-
né relikty původních uhlovodíků, je� kdysi migrovaly hor-
ninami a byly zachyceny během soubě�né krystalizace 
horninových minerálů. I kdy� rozměr vět�iny uzavřenin 
zřídka přesahuje 0,5 mm, poskytují tyto mikroskopické 
alveoly unikátní informaci o původním chemickém slo�ení 
horninových fluid i teplotních podmínkách jejich zachyce-
ní. Uvnitř jednotlivých uzavřenin lze často rozli�it několik 
jednotlivých fází kapalných, pevných i plynných uhlovodí-
ků i některé druhotné fáze minerální. 

 
 

Migrační cesty uhlovodíků a jejich mo�né  
zdroje  

 
Existence uhlovodíkových projevů na lineárních zó-

nách v Českém masívu navozuje dvě fundamentální otáz-
ky � toti� jakými cestami �ivice migrovaly a předev�ím, 
odkud migrovaly. Odpověď na první otázku částečně po-
skytují terénní pozorování v barrandienské oblasti, kde lze 
uhlovodíkové projevy studovat v horninách na řadě povr-
chových výchozů. Zde se zdá, �e hlavní, ne-li výhradní 
migrační cestou pro �ivice byly systémy subvertikálních 
tektonických severoji�ních poruch různého měřítka � od 
drobných, často mikroskopických puklin, a� po několik 
metrů mocné mineralizované �íly. Dokonce i v případě 
zdánlivě zcela izolovaných výskytů �ivic uvnitř dutých 
konkrecí nebo zkamenělin lze při pečlivém pozorování 
objevit drobné, téměř vlasové pukliny dosud místy im-
pregnované jemným �ivičným filmem, které vedou do 
dutin obsahujících ropu. Volk a spol.11 se pokusili korelo-
vat chemismus barrandienských plynokapalných uhlovodí-
kových uzavřenin izolovaných z puklinových minerálů 
s potenciálními ropomatečnými horninami různého stáří, 
je� se v Barrandienu vyskytují. Překvapivě v�ak nenalezli 
�ádné přesvědčivé korelace; domnívají se, �e tento jev lze 
nejsnáze vysvětlit rozsáhlou redistribucí a mí�ením uhlo-
vodíků v celém stratigrafickém sledu, právě v důsledku 
intenzivní migrace po subvertikálních puklinách.  

Otevřenou otázkou samozřejmě zůstává, nakolik lze 
tyto poznatky z Barrandienu extrapolovat na dal�í místa 
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ostatních lineárních zón, často skrytá přímému pozorování 
pod pokryvem mlad�ích sedimentů. Některé geologické 
fenomény uvnitř lineárních zón, zejména tzv. vulkanické 
diatrémy, hydrotermální jeskyně a některá hydrotermální 
lo�iska lze toti� interpretovat také jinak. Vertikální migra-
ce fluid mohla probíhat trubicovitými vertikálními struktu-
rami. Této představě rovně� nasvědčují i některé současné 
zahraniční poznatky. Pererva7 uvádí, �e na řadě lineárních 
zón na území bývalého Sovětského svazu dochází 
k hlavnímu pohybu fluid právě v rámci subvertikálních 
komínovitých struktur o průměru 100−300 m. V těchto 
strukturách, nazývaných �krby sní�ené hustoty� (očagi 
razuplotnenija) jeví horniny zvý�enou propustnost 
v důsledku druhotných petrofyzikálních změn, spojených 
mj. s hydrotermálními procesy. Hunt12 popisuje analogické 
vertikální migrační kanály z oblasti Severního moře a ze 
�elfu Luisiany, kde po nich vystupují k povrchu uhlovodí-
kové plyny. Některé z těchto �plynových komínů� (gas 
chimneys) mají v řezu průměr kolem 400 metrů, jsou čistě 
vertikální a směřují přímo k povrchu, zatímco jiné připo-
mínají zakroucené vzestupné chodby červů. Přesná podsta-
ta popsaných fluidních kanálů je nejasná, nicméně je zřej-
mé, �e vodivost fluid v nich není spojena s tektonickými 
poruchami.  

Dal�í důle�itou a z hlediska prospekčního zcela fun-
damentální otázkou je, odkud vlastně uhlovodíky na line-
árních zónách migrují. Při úvahách o původu těchto uhlo-
vodíků lze zřejmě obecně předpokládat čtyři hlavní mo�né 
zdroje:  
− produktivní ropo- a plynomatečné komplexy ve stra-

tigrafickém podlo�í, 
− skrytá, částečně netěsná lo�iska pod povrchem,  
− dálková laterální migrace uhlovodíků z neznámého 

vzdáleného zdroje,  
− abiogenní zdroj uhlovodíků ve svrchním plá�ti.  

Přesněj�í vymezení jednotlivých mo�ných zdrojů 
v dané etapě poznání není zatím je�tě mo�né a vy�aduje 
dal�í podrobněj�í výzkum. 

 
 

Závěr 
 
Na základě vý�e popsaných terénních pozorování 

a laboratorních výsledků lze formulovat tyto hlavní závěry: 
1)  Na řadě míst v Českém masívu existují drobné, ale 

početné povrchové i hlubinné projevy přírodních uh-
lovodíků, jejich� výskyty zřetelně nejsou spojeny 
s �ádnou z doposud známých �klasických� tě�ebních 
oblastí ropy a plynu. 

2)  Formy nalezených uhlovodíků jsou variabilní a zahr-
nují jak drobné výskyty kapalné ropy, tak i periodické 
výrony uhlovodíkových plynů. Nálezy nejméně dvou 
geologicky a geochemicky odli�ných generací rop-
ných bitumenů, které byly zji�těny ve středních Če-
chách, dosvědčují, �e k migraci ropných uhlovodíků 
docházelo opakovaně i v  geologické minulosti. Mimo 
makroskopických, pouhým okem viditelných vzorků, 

byly uhlovodíky zji�těny i uvnitř mnohočetných mik-
roskopických plynokapalných uzavřenin v horni-
nových minerálech. 

3)  Mnoho, ne-li vět�ina uhlovodíkových projevů je sou-
středěna do několika severoji�ně orientovaných, 20 a� 
40 km �irokých lineárních zón protínajících na�e stát-
ní území a pokračujících i do sousedních zemí. 
V těchto pásmech, je� pravděpodobně představují 
oblasti se zvý�enou horninovou propustností, probíha-
la a dosud zjevně i dnes probíhá periodicky o�ivovaná 
aktivní migrace nejen ropy a plynu, ale i dal�ích hlu-
binných fluid � zejména teplých solanek, minerálních 
vod a CO2.  

4)  Zdroj nebo zdroje uhlovodíků vystupujících 
k povrchu v lineárních pásmech nejsou dosud přesně 
známy. V úvahu přichází několik mo�ných interpreta-
cí, které zahrnují vertikální migraci ze skrytých zatím 
neobjevených lo�isek nebo produktivních ropomateč-
ných komplexů pod povrchem, laterální dálkovou 
migraci z hypotetických vzdálených zdrojů, nebo 
případně migraci z abiogeních zdrojů přímo ze svrch-
ního plá�tě.  
Jakkoliv jsou na�e současné poznatky fragmentární 

a vy�adují dal�í podrobněj�í výzkum, je ze získaných úda-
jů přesto vcelku jasně patrno, �e potenciální lo�iska uhlo-
vodíků v České republice se mohou nacházet i uvnitř Čes-
ké masívu, v rámci severoji�ních lineárních pásem, kam 
by se mělo v budoucnu zaměřit podrobněj�í prospekční 
úsilí.  

 
Práce byla podpořena M�MT ČR v rámci projektu vý-
zkumných záměrů č. MSM 6046137304. 
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(Department of Petroleum Technology and Petrochemis-
try, Institute of Chemical Technology, Prague): Surface 
Indications for Deep Hydrocarbon Deposits in the Cen-
tral Bohemia, Czech Republic 

 
We describe a number of new small-scale hydrocar-

bon occurrences ranging from pristine petroleum and gas 
shows to degraded bitumen that come from various loca-
tions in the central part of the Bohemian Massif. We fur-
ther argue that many if not most of hydrocarbon occur-

rences in that area, both newly described and already known, 
are in fact concentrated within five distinct, 25−40 km wide, 
N-S-trending linear zones that cut across crystalline and 
sedimentary units. These linear structures seem to provide 
long-lived and periodically re-activated conduits for vari-
ous geofluids that include, apart from hydrocarbons, ther-
mal and mineral waters, warm brines, uranium-bearing 
hydrothermal solutions, CO2, CH4, and He. Geological and 
geochemical evidence shows that within the linear zones at 
least several distinct episodes of fluid migration occurred 
during the geological history. A number of local present-
day emissions and small oil seeps are probably indicative 
of the most recent migration stage that appears to have 
resumed in the Tertiary period, following the Alpine 
orogeny. The hydrocarbons found at the surface may point 
to undiscovered deposits and/or hydrocarbon-producing 
sequences beneath the surface, though juvenile, deep-
mantle (abiogenic) contributions can be also viable. Alter-
natively, hydrocarbon origin can be also explained in 
terms of a long-distance lateral migration from unknown 
sources in the Alpine realm. Regardless the dubious source
(s), our analysis indicates that the internal part of the Bo-
hemian Massif shall be seriously considered as an emerg-
ing target for future oil and gas exploration; a conclusion 
that is both fundamental and challenging.  


