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VZNIK ROPY A PLYNU V PRÍRODE 
 

Ku generovaniu uhľovodíkov v prírodných podmienkach dochádza v dôsledku 

narastania horninovej teploty pochovávaním sedimentárnej organickej hmoty pod 

ďalšie vrstvy sedimentov. Počiatočné premeny rozptýlenej sedimentárnej organickej 

hmoty, teda chemická a mikrobiálna degradácia, polykondenzácia a insloubilizácia, 

začínajú prebiehať prakticky hneď po jej odumretí a prekrytí sedimentom až po 

dosiahnutie približne raného štádia diagenézy. Výsledkom týchto premien je vznik 

kerogénu, ktorého typ závisí od látkového zloženia pôvodného biologického 

materiálu. 

Po ďalšom prekrytí sedimentami a súčasnom zvyšovaní teploty v závislosti od 

geotermického gradientu danej oblasti dochádza k termálnemu „zreniu“ kerogénu, 

produkcii kvapalných uhľovodíkov a ich termálnemu krakovaniu v procesoch 

diagenézy, katagenézy a metagenézy (obr. 1), ktoré sú v nasledujúcom stručne 

charakterizované v zmysle Tissot a Welte (1984). 

 

Diagenéza 
V mladých sedimentoch sú už v pomerne malých hĺbkach prítomné 

geochemické fosílie,  ktoré obsahujú charakteristické štruktúry zdedené po ich 

biologických predchodcoch. Jediným novým uhľovodíkom  v týchto podmienkach je 

metán produkovaný mikroorganizmami, tzv. biogénny metán. 

Po ďalšom prekrytí sedimentami a dosiahnutí teploty viac ako 50 °C dochádza 

k reorganizácii štruktúry uhľovodíkov i kerogénu, ktoré sú v podmienkach 

vzrastajúcej teploty nestabilné. Pretrhávajú sa väzby medzi heteroatómami a 

výsledkom eliminácie kyslíka zo štruktúry kerogénu je vznik vody a oxidu uhličitého. 

Prvé ropné produkty uvoľnené pri tejto transformácii obsahujú značné množstvo 

heteroatómových (N,S,O) zložiek s vysokou molekulovou hmotnosťou. V tejto tzv. 

ranej fáze tvorby uhľovodíkov dochádza už aj  k tvorbe metánu, predovšetkým z 

kerogénu typu III. 

 

Katagenéza - hlavná fáza tvorby ropy 
So vzrastajúcou teplotou pokračuje deštrukcia väzieb C - C. Z kerogénu, ako 

aj zo skôr vytvorených vysokomolekulárnych N,S,O zložiek sa odštiepujú molekuly 

uhľovodíkov, predovšetkým alifatické reťazce. Niektoré z uvoľnených molekúl 



uhľovodíkov C15 až C30 sú porovnateľné z geochemickými fosíliami, ktoré boli 

predtým zachytené v matrix kerogénu, avšak prevažná väčšina novovytvorených 

uhľovodíkov má strednú až nízku molekulovú hmotnosť. Na rozdiel od 

geochemických fosílii neobsahujú špecifické štruktúry (Tissot a Welte, 1984). Hlavná 

fáza tvorby ropy (Vassojevič, 1969) je sprevádzaná i tvorbou významného množstva 

metánu. 
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Obr. 1 Vývoj organickej hmoty počas diagenézy až metamorfózy (podľa Tissot 

a Welte, 1984) 

 S – sacharidy; AK – aminokyseliny; T – tuky; FK – fulvokyseliny; HK – 

humínové kyseliny; Ro – odraznosť vitrinitu; HC – uhľovodíky; N,S,O zložky 

– neuhľovodíky; Ro – odraznosť vitrinitu. 

 



Katagenéza – štádium vzniku kondenzátu 
Pri ďalšom pochovaní sedimentov a zvýšení teploty naďalej progresívne 

pokračuje deštrukcia väzieb   C-C už aj na úkor pôvodne vytvorenej ropy. Týmto 

mechanizmom dochádza ku generovaniu hlavne ľahkých uhľovodíkov, ktorých podiel 

rýchlo vzrastá. V neskorších štádiách sa dominantnou uvoľňovanou zložkou stáva 

metán. 

 

Metagenéza 
Po eliminácii hlavného množstva nestabilných zložiek počas katagenézy 

dochádza v štádiu metagenézy k ďalšej reorganizácii štruktúry kerogénu, ktorá má 

za následok zvyšovanie štruktúrnej usporiadanosti. V  tomto štádiu už prakticky 

nedochádza k tvorbe uhľovodíkov z kerogénu s výnimkou malého množstva metánu. 

Na druhej strane však môžu byť uvoľnené veľké množstvá metánu mechanizmom 

krakovania pôvodne vytvorených vyšších uhľovodíkov v materských horninách alebo 

už vytvorených ložiskách. 

Na základe kinetického modelu Mackenzie a Quigley (1988) a jeho porovnania                

s terénnymi výskumami možno znalosti o tvorbe ropy a plynu v závislosti od teploty 

zhrnúť nasledovne: 

- väčšina ropy sa tvorí v teplotnom rozmedzí 100 - 150 °C 

- väčšina plynu sa tvorí v teplotnom rozmedzí 150 - 230 °C 

- ropa, ktorá po expulzii zostane v zdrojových horninách podlieha krakovaniu na plyn 

v teplotnom rozmedzí 150 - 180 ° C. 

 

 
NETRADIČNÉ ZDROJE METÁNU - FORMY VÝSKYTU A SPÔSOB ZÍSKAVANIA 
 

Výskyt zemného plynu možno v zásade rozdeliť podľa typu zdroja na 

konvenčný a nekonvenčný, resp. tradičný a netradičný. Konvenčné zdroje zemného 

plynu sa získavajú klasickými ťažobnými metódami. Po navŕtaní takýchto zdrojov 

(ložísk) vyteká v dôsledku prirodzeného ložiskového tlaku voľný, alebo čiastočne 

v rope rozpustený plyn spontánne na povrch. Inými slovami možno ložiská 

konvenčného zemného plynu charakterizovať ako technologicky najjednoduchšie 

ťažiťeľné.  



Nekonvečný zemný plyn je v najširšom zmysle slova taký plyn, ktorý je (zatiaľ) ťažko, 

alebo príliš neekonomicky ťažiteľný, nakoľko ťažobné technológie ešte nie sú 

dostatočne vyvinuté, alebo sú príliš drahé. Z toho dôvodu sa pojem nekonvenčný 

zemný plyn mení jednak v priebehu času ako aj od ložiska k ložisku z hľadiska 

meniacich sa ekonomických podmienok jeho ťažby.  

 

Charakteristika 
V súvislosti s novými poznatkami a pokrokom vo vývoji technológií sa 

netradičné zdroje začínajú tiež podieľať na celkovom zásobovaní plynu. Čo teda 

presne pojem nekonvenčný (netradičný) plyn znamená? Presnú definíciu je o.i. 

ťažko nájsť aj z toho dôvodu, že to, čo bolo včera nekonvenčné, môže sa stať 

v nasledujúcich dňoch najmä vďaka technologickému pokroku konvenčným. 

V najširšom zmysle slova nekonvenčný zemný plyn je taký plyn, ktorý je (zatiaľ) 
ťažko, alebo príliš neekonomicky ťažiteľný, nakoľko ťažobné technológie ešte nie 

sú dostatočne vyvinuté, alebo sú príliš drahé. Z toho dôvodu sa pojem nekonvenčný 

zemný plyn mení jednak v priebehu času ako aj od ložiska k ložisku z hľadiska 

meniacich sa ekonomických podmienok jeho ťažby.  

 

 

Tradičné ložisko
ropy a zemného plynu

plyn

ťažobný vrt horizontálny vrt

ropa zóna hydraulického
štiepeniavoda

Protektor

Kolektor
Materské horniny

Bridlicový plyn

 
 

Obr. 2: Konvenčný (vľavo) vs. nekonvenčný (vpravo) zdroj plynu  

 

Zatiaľ čo výskyt konvenčných ložísk zemného plynu je z geologického 

hľadiska viazaný vo väčšine prípadov na terciérne panvy, zemný plyn vyskytujúci sa 



v pevných, nepriepustných horninách je viazaný prevažne na paleozoické, prípadne 

mezozoické štruktúry, ktoré boli počas geologickej histórie silne skompaktované, ich 

cement bol často krát rekryštalizovaný, čo spôsobilo významné zníženie ich 

priepustnosti. Hodnoty priepustnosti v konvenčných nádržných horninách plynu sa 

pohybujú rádovo v 0,01 až 0,5 D (darcy), v prípade nepriepustných hornín 

obsahujúcich „tight gas“ rádovo v mD až µD.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Priepustné póry pozorované vo výbruse v prípade klasického rezervoáru 

zemného plynu. Zdroj: USGS, www.energy.usgs.gov 
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Obr. 4: Nepriepustné póry pozorované vo výbruse v prípade nekonvenčného 

rezervoáru zemného plynu typu „tight gas“. Zdroj: USGS, www.energy.usgs.gov 

 

TYPY NEKONVENČNÉHO METÁNU 
 
 plyn obsiahnutý v bridliciach („shale gas“) 

 plyn v spevnených, nepriepustných („tight gas“) 

 uhoľný plyn („coal beds methane“, CBM) 

 akviférový plyn („aquifer gas“)  

 hydráty metánu („methane hydrates“) 

 

PLYN VIAZANÝ V BRIDLICIACH („SHALE GAS“) 
Ako „shale gas“ sa označuje zemný plyn vyskytujúci sa v ílovitých bridliciach. 

Jedná sa o sa jemnozrnné sedimentárne horniny so zvýšeným obsahom organickej 

hmoty. Charakteristické sú malým objemom pórového priestoru ktorý je relatívne 

nepriepustný pre tok plynu bez ohľadu na prítomnosť prírodných alebo umelých 

štiepnych trhlín. Skutočnosť že obsahujú zemný plyn je známa už dlhšie, doposiaľ 

bol však prakticky neťažiteľný z hľadiska ekonomickej efektivity. V poslednom období 

sa postupne začína stále viac a viac využívať vďaka dvom hlavným faktorom: pokrok 

v technológii horizontálneho vŕtania a hydraulického štiepenia. Udáva sa, že použitím 

http://www.energy.usgs.gov/


súčasných technológii sa dá vyťažiť len asi 10% existujúceho  shale gas. (Energy 

API, Február 2010.),  

 
PLYN V SPEVNENÝCH NEPRIEPUSTNÝCH HORNINÁCH („TIGHT GAS“) 
Ďalším zdrojom nekonvenčného zemného plynu je plyn uzavretý vo veľmi 

spevnených, veľmi nepriepustných tvrdých horninách, alebo v kompaktných 

a nepriepustných pieskovcoch a karbonátoch.  Z takýchto hornín sa zemný plyn 

získava viacerými technológiami vrátane horizontálneho vŕtania, hydraulického 

štiepenia a kyselinovania.  

 
UHOĽNÝ PLYN („COAL BEDS METHANE“) 
Uhoľné sloje vznikajú prírodným procesom – preuhoľňovaním, teda 

transformáciou zvyškov rastlinných tiel pochovaných pod vrstvami sedimentov. 

S ohľadom na podmienky tohto procesu (redox potenciál, prítomnosť baktérií 

v prvých fázach premeny organickej hmoty, teplota a tlak po pochovaní) dochádza 

k rôzne intenzívnemu stupňu preuhoľnenia od najnižšieho štádia – lignitu cez hnedé 

a čierne uhlie až po antracit, v podmienkach veľmi vysokej metamorfózy až ku 

grafitizácii organickej hmoty. Vzniknuté uhlie aj okolitá hornina potom obsahuje 

metán, ktorý sa z historického hľadiska považoval za škodlivinu, najmä s ohľadom na 

možné explózie pri ťažbe uhlia a bol odvetrávaný do atmosféry. V poslednom období 

sa pohľad ne jeho prítomnosť mení v tom zmysle, že v prípade technologickej 

možnosti jeho odťaženia sa stáva nekonvenčným zemným plynom.  

 
AKVIFÉROVÝ PLYN („AQUIFER GAS“) 
Ako akviférový zemný plyn sa označuje zemný plyn rozpustený v podzemnej 

vode. Uvoľňuje sa pri ťažbe horúcej vody, preto je (zatiaľ) jeho využitie spojené 

výlučne s využitím zemského tepla vo forme geotermálnej energie.  

 
HYDRÁTY METÁNU („METHANE HYDRATES“) 
Metán produkovaný niektorými hlbokomorskými sedimentami môže byť zachytený 

kryštalickou štruktúrou ľadu za vzniku hydrátov metánu, ktoré sú stabilné pri určitom 

tlakovo-teplotnom režime v závislosti od hĺbky. Hydráty metánu potom vznikajú a sú 

stabilné napr. na polárnych šelfoch pri podmienkach  povrchovej teploty vody málo  

pod 0 °C, v hĺbkach asi 150 m a viac, v iných oblastiach, pri podmienkach teploty 



vody v blízkosti dna okolo 4 °C, v hĺbkach viac ako 300 m. To znamená, že rozsiahle 

plochy dna svetového oceánu sú pokryté niekoľko decimetrovou vrstvou 

hlbokomorského bahna obsahujúceho kryštály metánových hydrátov, pričom jeden 

m3 hydrátov metánu je schopný uvoľniť až 160 m3 plynného metánu. Pri náraste 

teploty na morskom dne o 1 °C môže byť z 1 km2 uvoľnených až 3 miliardy m3 

metánu (Henriet a Mienert, 1998). Možno predpokladať, že značné množstvo metánu 

je zachytené podobným spôsobom v tzv. permafroste (trvale zamrznuté oblasti) v 

tundre.  

 

Prehľad svetových zásob nekonvenčného metánu vo svete 
 Zásoby Zdroje1 Spolu 

Konvenčný plyn 188 239 427 

Nekonvenčný plyn 2 5 2720 2725 

  V súčasnosti hospodársky 
využiteľný 

5 920 925 

      Shale gas - 456 456 

      Tight gas 3 210 213 

      CBM 2 254 256 

  Zatiaľ ešte hospodársky 
nevyužiteľný 

- 1800 1800 

      Akviferový plyn - 800 800 

      Hydráty metánu - 1000 1000 

 

Tab. 1: Svetové zásoby zemného plynu a predpokladané zásoby na konci 2008 v bil. 

m3 
1 zostávajúce využiteľné zdroje (bez dokázaných zásob) 
2 množstvá v nádejných oblastiach spolu, len časť z nich je využiteľná 

a predstavuje skutočné zdroje. Zdroj: BGR: Reserven, Ressourcen und 

Verfügbarkeit von Energierohstoffen, Hannover 2009  

 

 

 

 



 

 
 

 

Obr. 5: Zásoby nekonvenčného zemného plynu vo svete v bil. m3. Zdroj: IEA 

 

 
PREHĽAD HLAVNÝCH PARAMETROV DÔLEŽITÝCH PRI PRIESKUME 
ZDROJOV NEKONVENČNÉHO PLYNU 

- termálna zrelosť, 

- obsah plynu, 

- zloženie plynu 

- adsorpá kapacita, 

- pórovitosť a priepustnosť, 

- petrografické zloženie, 

- orientácia tlakov, 

- štruktúrne usporiadanie, 

- charakteristika prírodných puklín. 

 

 



Súčasné (možné) problémy pri prieskume 
- staré vrtné záznamy s nedostatočnými informáciami, 

- absencia alebo nedostatok dát z vrtných jadier, 

- problémy spojené s komplexným litologickým zhodnotením bežnými 

metódami, 

- komplikovaný výpočet výpočet TOC , 

- určenie porozity je komplikované prítomnosťou TOC. 

 
V súčasnosti existuje najviac skúseností s ťažbou netradičného plynu v USA, 

ďalej potom v Kanade a Austrálii. V USA je tiež najväčší počet ložísk so zatiaľ 

najväčšími objemami hornín vhodných pre ťažbu tohto druhu plynu. Najvýznamnejšie 

vzrástol podiel ťaženého nekonvenčného plynu v USA po roku 2005, Keď došlo 

k zmierneniu zákonov o životnom prostredí pre firmy ťažiace ropu a plyn (Zittel, 

2010). Ťažba nekonvenčného plynu je totiž spojená s obrovskou spotrebou vody, 

ktorá sa stáva odpadom, pri tejto činnosti takisto dochádza k úniku karcinogénnych 

a biocídnych látok (l.c., 2010).  

 

 

V Európe v súčasnosti takisto prebieha prieskum na plyn uzavretý v bridliciach na 

viacerých miestach (obr. 6), hoci prakticky ešte nie sú k dispozícií relevantné 

komerčné skúsenosti. 

 

 



 
 

 

Obr. 6: Súčasné aktivity z hľadiska prieskumu na nekonvenčný plyn v Európe . Zdroj: 

Brian Horsfield & Hans-Martin Schulz, Helmholtz-ZentrumPotsdam, 

DeutschesGeoForschungsZentrum GFZ 



NETRADIČNÉ ZDROJE ROPY - FORMY VÝSKYTU A SPÔSOB ZÍSKAVANIA 
 

Ložiská prírodných uhľovodíkov, teda ropy a zemného plynu možno v zásade 

rozdeliť podľa zdroja na tradičné a netradičné, resp. konvenčné a nekonvenčné. 

Uhľovodíky z tradičných ložísk sa získavajú klasickými ťažobnými metódami. Po 

navŕtaní ložiska vyteká v dôsledku prirodzeného ložiskového tlaku plyn, alebo plyn 

čiastočne v rope rozpustený spontánne vytláča ropu na povrch. Pri absencii tlaku 

prírodného plynu sa ropa z ložiska dostáva na povrch pomocou čerpadiel. Inými 

slovami možno ložiská konvenčných prírodných uhľovodíkov charakterizovať ako 

technologicky pomerne jednoducho ťažiťeľné. 

Z tejto charakteristiky vyplýva, že ropa aj plyn v prípade tradičných aj 

netradičných zdrojov vzniká rovnakým mechanizmom, ako je opísané 

v predchádzajúcich kapitolách, teda tepelnou premenou sedimentárnej organickej 

hmoty v jemnozrnných usadeninách. Podstatný rozdiel je však vo vlastnostiach 

horninového prostredia, v ktorých sa uhľovodíky akumulujú a v spôsobe ťažby, či 

technologického získavania. 

  

Geologická charakteristika nekonvenčných zdrojov uhľovodíkov 
 

Nekonvenčné geologické formácie z ktorých sa získavajú uhľovodíky sú 

najčastejšie jemnozrnné sedimentárne bridlice bohaté na organickú hmotu. Na 

rozdiel od konvenčných kolektorov uhľovodíkov sú tieto bridlice zároveň zdrojovými 

aj akumulačnými horninami ropy a plynu. Podľa definície SPE (Soc. of Petrol. 

Engineers) sú nekonvenčné zdroje ropy definované ako rozsiahle akumulačné 
oblasti, ktoré nie sú významne ovplyvnené tlakom vody (hydrodynamickými 
vplyvmi); nazývajú sa tiež ložiská kontinuálneho typu (continuous-type 
deposits) alebo tesné – spevnené, nízko priepustné formácie (tight formations). 

Zásadným rozdielom kolektorov konvenčných akumulácii ropy a plynu je 

skutočnosť, že v tomto prípade sa jedná o pórovité a priepustné pieskovce alebo 

karbonáty. Vytvorené uhľovodíky migrujú pod vplyvom tlaku vody a rozpustených 

fluid zohriatych na úroveň zodpovedajúcu geotermickému gradientu danej oblasti 

a hĺbke zo zdrojovej jemnozrnnej horniny smerom k povrchu až po zachytenie 

v príslušnom type pasce. Hoci nekonvenčné formácie môžu taktiež obsahovať póry 

ako iné sedimentárne horniny, avšak veľmi malá veľkosť pórov a nízka alebo žiadna 



priepustnosť v nich neumožňuje pohyb uhľovodíkových fluid. Nedostatočná 

priepustnosť má potom za následok, že vytvorená ropa a plyn sú uzavreté v tejto 

zdrojovej hornine kým sa v nej nevytvoria štiepne trhliny prirodzeného alebo umelého 

pôvodu, napr. hydraulickým štiepením.  

 

 

 

 
Obr. 7: Schématické znázornenie uhľovodíkových systémov s príkladmi konvenčných 

a nekonvenčných ložísk ropy a plynu podľa Huc (2013). 

 

Napriek tomu, že jednoznačná a jasná definícia rôp z nekonvečných zdrojov 

neexistuje, ich identifikácia je možná na základe ich charakteristických znakov. Čím 

je ropa ťažšia a viskóznejšia, tým viac obsahuje uhlíka. síry a toxických prvkov. Pre 

nekonvenčné ropy je typické, že sú oveľa ťažšie a „kyslejšie“ (majú nižšie pH) ako 

napríklad aj najnekvalitnejšie ropy z konvenčných zdrojov (Gordon 2012). 

 
 
 



Prechod od konvenčných rôp k ropám v nepriepustných horninách 
 

Konvenčné ropy, teda ropy vytvorené v tepelnou premenou organickej hmoty 

v zdrojových horninách a zachytené v „klasických“ kolektoroch sa tiež môžu 

nachádzať v geologických pozíciách, kde sú len veľmi ťažko a technologicky náročne 

ťažiteľné. Napríklad veľmi hlboké ložiská „klasickej“ ropy sa nachádzajú v značných 

hĺbkach pod dnom Mexického zálivu. Takéto ložiská boli objavené v hĺbkach väčších 

ako 6,5 km pod vrstvami vody, piesku, hornín a evaporitov. Hlboké ložiská kvalitných 

rôp pod mocnými vrstvami soli vyžadujúce obrovské investície na jej získanie sú 

známe v príbrežných oblastiach Brazílie a Západnej Afriky.  

Konvenčné ropy nachádzajúce sa v tesných, nízko priepustných kolektoroch 

(tight oils), ktoré je treba pred ťažbou naštiepiť, sú známe z mnohých miest severnej 

Ameriky (USGS Report 2011), napr. v štátoch S. Dakota, Montana, Saskačevan, 

Manitoba, v permských panvách Texasu a Nového Mexika, V Alberte, v miocénnych 

formáciách Monterrey a Antelope v Kalifornii tiež vo Wyomingu a Koloráde. Ďalšie 

perspektívne oblasti rôp v nízkopriepustných kolektoroch sú zistené v štátoch New 

York, Main, Missisipi, Utah a na severných svahoch Aljašky. Ešte väčší potenciál 

takýchto rôp v globálnom meradle má Čína, Austrália, stredný východ - najmä Izrael, 

panvy Amudarja a Tadžická v centrálnej Ázii, Rusko, východná Európa, Argentína 

a Uruguay. 

Novoobjavené, úplne odlišné podmienky výskytu ropy v arktickej oblasti zas 

predstavujú vŕtanie v najchladnejších vodách, ďaleko od civilizácie, v zóne ľahko 

zraniteľného životného prostredia a nepredvídateľného počasia. Treba si však 

uvedomiť, že oblasti štátov nachádzajúcich sa pozdĺž arktického kruhu, teda Rusko, 

USA, Kanada, Nórsko a Dánsko predstavujú geograficky najrozsiahlejšiu dosiaľ 

neprebádanú oblasť z hľadiska výskytu uhľovodíkov (Lewit 2011). Americká štátna 

geologická služba (USGS) odhaduje, že v oblastiach severne od kruhu 

ohraničujúceho Arktídu sa môže vyskytovať asi 13% neobjavených ložísk ropy a asi 

30% neobjavených ložísk plynu v rámci celosvetových zásob. 

Na Slovensku sa výskyt uhľovodíkov nízko priepustných formácií – najmä 

plynu, ale tiež ľahkej ropy-gazolínu viaže na šošovky pieskov a tufitických pieskov 

trebišovskej oblasti (Pereszlényi et al., 2002). V porovnaní  ostatnými neogénnymi 

panvami na území Slovenska je táto oblasť špecifická existenciou najvyššieho 

tepelného toku (e.g. Král et al., 1985; Magyar et al., 2001). S tým súvisí na jednej 



strane produkcia prevažne ľahkej ropy – gazolínu a termogénneho plynu, nakoľko v 

daných teplotných podmienkach už bežná ropa nemohla „prežiť“ (Milička et al., 

2015). Na strane druhej majú už spomenuté teplotné podmienky za následok vyšší 

stupeň kompakcie a cementácie pórového priestoru a teda zhoršenie kvality 

kolektorských vlastností. Väčšina nálezísk prírodných uhľovodíkov v trebišovskej 

oblasti patrí k typu tzv. nízkopriepustných ložísk. 

Na obr. 8 je znázornený prechod od „klasických“ konvenčných rôp cez prechodné, 

ďalej nekonvečné ropy až po technologicky získané tekuté palivá.  

  

 
 

Obr. 8: Typy prechodu jednotlivých typov rôp podľa Gordon (2012). 

 

TYPY NEKONVENČNEJ ROPY 
 VEĽMI ŤAŽKÉ ROPY - „Extra Heavy Oils“ 

 ROPNÉ (ASFALTICKÉ) PIESKY - „Oil (Tar) Sands“ 

 ROPNÉ BRIDLICE „Oil Shales“, BRIDLICOVÁ ROPA „Shale Oil“ A ROPONOSNÉ 

BRIDLICE - „Oil Bearing Shales“ 

 INÉ NEKONVENČNÉ ZDROJE ROPY (Akumulácie ropy vo vulkanických a v 

metamorfovaných horninách) 



VEĽMI ŤAŽKÉ ROPY  
 

Charakteristika 
Veľmi ťažké ropy a ťažké ropy sú principiálne charakterizované ako určitý typ 

prírodnej ropy ktorá nie je schopná spontánne v daných kolektorských podmienkach 

tiecť, resp. sa pohybovať.  Termín „ťažká“ (ropa) sa vzťahuje k jej vysokej viskozite 

a hustote. Všeobecne sa prijíma, že hustota ťažkej ropy je vyššia ako 0,934 kg/m3, 

resp. nižšia ako 20°API a hustota veľmi ťažkej ropy je vyššia ako 1,0 kg/m3, resp 

nižšia ako 10°API (Lewis 2014a). Ťažké ropy majú vyššiu viskozitu a ťažšie 

molekulárne zloženie ako normálne ropy.  

Vysoká hustota a viskozita ťažkej a veľmi ťažkej ropy, ktorá prakticky 

znemožňuje jej migráciu, resp. pohyb v podmienkach „klasického“ kolektora 

podmieňuje aj špecifický spôsob jej získavania. V princípe sa využívajú viaceré 

technologické postupy za účelom zníženia jej viskozity. 

 

Spôsob získavania 
Tradičnou ťažobnou technológiou je použitie horúcej pary (CSS – Cycle 

Steam Stimulator). Ide o vrtnú injektáž horúcej pary do kolektora za účelom zníženia 

viskozity a následného odčerpania zmesi kondenzovanej vody a ropy na povrch. 

Novšou metódou je gravitačná drenáž horúcou parou (SAGD - Steam Assisted 

Gravity Drainage) pomocou dvoch horizontálnych vrtov. Injektovaná horúca para 

znižuje viskozitu ropy vo vtláčanom horizonte, umožňuje tým pohyb ropy v rámci 

kolektora smerom dolu a extrakciu ropy nižšie zapusteným vrtom. Napríklad vo 

Venezuele, v povodí rieky Orinoko sa používa jednoduchšia ťažobná metóda, 

nakoľko veľmi ťažká ropa je tu schopná prúdiť v daných kolektorských podmienkach  

vďaka multilaterálnej vrtnej technológii, teda v rámci systému viacerých 

horizontálnych vrtov v danom kolektore. V súčasnosti je však koeficient vyťažiteľnosti 

v tejto oblasti spomenutou metódou veľmi nízky, len okolo 10 – 12% a využitie 

zníženie viskozity v in-situ podmienkach môže významným spôsobom zvýšiť 

vyťažiteľnosť (www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdf. 

2007 Survey of Energy Resources, WECouncil). Takto vyťažená ropa je aj 

v povrchových podmienkach príliš viskózna na to, aby mohla byť prepravovaná 

ropovodmi, preto je nutné ju pred prepravou upraviť, alebo použiť vyhrievané 

ropovody. Čo sa týka vyťaženej ropy, existuje šesť zásadných spôsobov pre jej 



rafináciu, ktoré sú aplikované buď individuálne, alebo vo vzájomnej kombinácii 

v závislosti od požiadaviek a a zdrojov v rámci danej operácie (Lewis 2014a). Sú to 

nasledovné postupy: znižovanie viskozity (visbreaking), integrovaný systém 

karbonifikácie a splyňovania (flexicoking), časovo spomalená karbonifikácia (delayed 

coking), hydrokrakovanie (hydrocracking), parciálna oxidácia (partial oxidation) 

a deasfaltáž pomocou rozpúšťadiel (solvent desasphalting). 

 

Výskyt vo svete 
Najvýznamnejšie ložiská ťažkých rôp sa nachádzajú vo Venezuele, 

v Kalifornii, Číne, Indonézii, na Strednom východe a pozdĺž hranice Alberta-

Saskačevan  v Kanade.  

 

ROPNÉ (ASFALTICKÉ) PIESKY   
 

Charakteristika 
Ropné piesky – známe tiež ako asfaltické piesky obsahujú 10% ropy 

(bituménu) v zmesi 83% piesku, 4% vody a 3% ílu (IEA ETSAP, 2010). Vznik 

ropných pieskov je v zásade vysvetľovaný „klasickým“ mechanizmom vzniku ropy, 

teda  procesom tepelnej premeny morskej organickej hmoty v sedimentoch s tým, že 

vzniknutá ropa po vytesnení zo zdrojových hornín vsiakla do kremitých pieskov. 

Ropné piesky sa nachádzajú vo  formáciách kriedového veku ležiacich na 

devónskych vápencoch (Robson, 2014). Jedna z najvýznamnejších teórií  

vysvetľujúcich vznik asfaltických pieskov v kanadskej Alberte uvádza, že prírodná 

ropa vzniknutá v južnej časti Alberty migrovala na sever a východ v dôsledku 

geologických pohybov a najmä tlakov pri vzniku Rocky Mountains (e.g.Bott, 1999) 

Následne po tejto udalosti pôsobením vody a baktérií táto ľahká ropa zdegradovala 

na bitumén, teda na veľmi ťažkú, extrémne viskóznu ropu bohatú na uhlík. 

Zastúpenie bituménu v zmesi ropných pieskov sa pohybuje v rozsahu 1-20%. 

 
Spôsob získavania 
Ložiská ropných pieskov sa delia na povrchové, z ktorých sa ropa získava na 

povrchu a hlbinné ložiská, kde je ropa extrahovaná „in situ“ viacerými ťažobnými 

technológiami. V rámci existujúcich ložísk v súčasnosti až 85% zásob vyžaduje „in 

situ“ extrakciu (IEA ETSAP, 2010). V rámci povrchovej ťažby je potrebné vyťažiť 



minimálne 2 tony materiálu na získanie 1 barelu (asi 180,9 l) ropy. Po vyťažení je 

materiál na povrchu premiešavaný s horúcou vodou za účelom oddelenia bituménu 

od piesku. Z environmentálneho hľadiska tento spôsob získavania ropy na jednej 

strane znehodnocuje veľké plochy povrchu krajiny (veľké povrchové jamy sú viditeľné 

z kozmických snímkov), na druhej strane kladie vysoké nároky na objem 

spotrebovanej vody a jej znehodnotenie po extrakcii bituménov. 

Extrakcia „in situ“ zahŕňa viaceré technológie ako je injektáž horúcej pary, 

zrieďovanie ľahšími uhľovodíkmi, termické metódy. V súčasnosti sa využíva najmä 

technológia SAGD - gravitačná drenáž horúcou parou podobne ako v prípade veľmi 

ťažkých rôp (pozri predchádzajúci text). Táto technológia v podmienkach „in situ“ 

extrakcie kladie podstatne vyššie nároky na spotrebu vody a energie ako v prípade 

povrchovej extrakcie.  

 

Výskyt vo svete 
Bitumén obsiahnutý v ropných (asfaltických) pieskoch je v prevažnej miere 

veľmi ťažkou ropou. Najväčšie svetové zásoby takéhoto butuménu sa nachádzajú 

v Kanadskom štáte Alberta v oblastiach Athabasca Wabiskaw-McMurray, Cold Lake 

Clearwater, Peace River, Bluesky-Gething. Okrem Kanady sa ropné piesky 

nachádzajú tiež vo Venezuele, v Kazachstane (severokaspická panva), v Rusku 

(Timano-Pečorská a Volžsko-Uralská panva) a v Afrike (Kongo, Madagaskar). Vďaka 

ložiskám asfaltických pieskov je má Kanada tretie najväčšie zásoby ropy na svete po 

Saudskej Arábii a Venezuele. Menšie, väčšinou nevyužívané výskyty ropných 

pieskov sú uvádza né napr. z Peru, Bolívie, Filipín, Thajska a Kuvajtu (Chilingarian 

a Yen, 1978). V rámci Európy sú najznámejšími náleziská asfaltických pieskov 

v Albánsku (Selenizza) a v rumunsku (Derna). 

 

ROPNÉ BRIDLICE, BRIDLICOVÁ ROPA A ROPONOSNÉ BRIDLICE  
 
Charakteristika 
Ropné bridlice, bridlicová ropa a roponosné bridlice predstavujú tri rôzne 

materiály. Ropné bridlice sú jemnozrnné sedimentárne horniny obsahujúce kerogén, 

teda pevnú nerozpustnú organickú hmotu, ktorá je v danom stave z hľadiska 

produkcie ropných uhľovodíkov nezrelá. Obsiahnutý kerogén uvoľňuje ropu až po 

zahriatí. Je to teda hornina, z ktorej sa procesom technologického spracovania získa 



bridlicová ropa. Litologicky predstavuje najmä ílovce a siltovce často s prímesou soli. 

Z hľadiska pôvodu ropných bridlíc sa rozlišujú tri základné typy. Terestrické ropné 

bridlice vznikajú podobne ako uhlie v uhľotvorných močiaroch, lakustrinné ropné 

bridlice vznikajú v sladkovodných alebo brakických jazerách a obsahujú riasovú 

organickú hmotu. Tretím typom sú morské ropné bridlice obsahujúce okrem morskej 

organickej hmoty aj zvýšený obsah soli. 

Ropa z ropných bridlíc sa v princípe získava komplexom technologických 

postupov zahŕňajúcich je vyťaženie povrchovým alebo banským spôsobom, pomletie, 

zahriatie, extrakciu a rafináciu. Iným spôsobom je extrakcia „in situ“, teda bez 

vyťaženia bridlice priamo v ložisku. Základných postupom extrakcie ropy je pyrolýza, 

teda zahriatie na teploty od 300 do 500°C a destilácia bez prítomnosti kyslíka 

(retorting). Týmto postupom sa kerogén postupne termicky rozpadne na tekutú ropu 

a plyn, ktoré sa oddelia od zdrojovej horniny. Proces rozpadu kerogénu začína už pri 

300°C, najúčinnejší a najrýchlejší je však v rozmedzí 400 – 500°C (Koel, 1999). 

 

Roponosné bridlice sú sedimentárne horniny – jemnozrnné bridlice, ktoré 

obsahujú ropu vzniknutú prírodným procesom, teda tepelnou premenou zrelého 

kerogénu v príslušných hĺbkach. Táto ropa však nemala podmienky, aby sa uvoľnila 

do okolitého pórovitejšieho a priepustnejšieho okolia a zostala uzavretá v bridliciach, 

v ktorých vznikla. Ropa zachytená v takýchto bridliciach je známa ako ropa uzavretá 

v tesných, nepriepustných horninách („tight oil“) podobne, ako v prípade plynu 

podobnej genézy („tight gas“). 

Extrakcia takejto ropy predstavuje komplex finančne aj technologicky 

náročných postupov, hlavným spôsobom ťažby takejto ropy je hydraulické štiepenie 

spevnenej bridlice kombináciou vertikálnych a horizontálnych vrtov (obr. 9). 

 

Bridlicová ropa získaná technologicky z ropných bridlíc je podobná rope 

z klasických ložísk a jej spracovaním sa získava mnoho využiteľných zložiek, napr. 

benzín, nafta, tekutý plyn (LPG) ale aj iné produkty ako napríklad amoniak a síra. 

Zvyšková vypražená hornina sa dá využiť v stavebníctve. 

 



 
 

Obr. 9: Schéma procesu hydraulického naštiepenia roponosnej bridlice využitím 

spojenia vertikálneho a horizontálneho vrtu podľa Huc (2013). 

 

 Výskyt vo svete 
Ropné aj ropoonosné bridlice sa vyskytujú na viacerých lokalitách severnej 

Ameriky (napr. formácia Green River čiastočne v štátoch Kolorádo, Utah, 

a Wyoming; Prudhoe Bay na Aljaške a v ďalších panvách v Koloráde (napr. 

Piceance), Utahu a Koloráde (Uinta Basin) a vo Wyomingu (Washakie). Ďalšie 

nádejné náleziská z hľadiska budúcej ťažby sa nachádzajú popri línií štátov 

Michigan, Misouri, Alabama, Západná Virginia, a Pennsylvánia (Gordon 2012). 

Z celosvetového hľadiska sa nachádzajú významné zásoby roponosných bridlíc 

v Brazílii, Izraeli, Jordánsku, na Sumatre, v Austrálii, Číne, Estónsku, Francúzsku, 

Južnej Afrike, Španielsku, Švédsku a Škótsku. 

V strednej Európe sa ťažiteľné zásoby roponosných bridlíc pod názvom 

alginity nachádzajú v Maďarsku na lokalitách Pula, Gérse, Várkezsö, Egyházaskezö 

(Jámbor a Solti, 1975), menšie výskyty sú známe tiež z rakúskeho Weingrabenu 

(Solti et al., 1994). Na Slovensku sa alginity vyskytujú v maarových štruktúrach 

podrečianskej bazaltovej formácie, najznámejšie sú na lokalite Pinciná (Vass et al. 



1997). Tento alginit spĺňa kritériá pre ropné bridlice len z geologického a 

geochemického hľadiska. Z pohľadu množstva uhľovodíkov poskytnutých pri 

pyrolýze RockEval (Milička et al., 1993) ako aj malého objemu ich výskytu a nutnosti 

vybudovať technologické zariadenia tieto bridlice nie sú využiteľné na extrakciu ropy. 

 

 
 

Svetlé polohy alginitu obsahujúce riasovú organickú hmotu (Botryococcus Braunii) 

v odkryve pri obci Pinciná 

 

INÉ NEKONVENČNÉ AKUMULÁCIE ROPY 
 
Akumulácie ropy vo vulkanických a v metamorfovaných horninách 
 

Vulkanické ani metamorfované horniny ako také nie sú schopné produkovať 

ropu a uhľovodíkové plyny, v určitých prípadoch však môžu predstavovať kolektorské 

prostredie pre akumuláciu ropy. Ide o situácie, keď z hľadiska geologickej stavby 

širšieho okolia existujú sedimentárne formácie obsahujúce zdrojové horniny ropy 

a plynu v náležitých teplotných a hĺbkových podmienkach pre aktívnu tvorbu 

uhľovodíkov.  

Z hľadiska pôvodu a typu uhľovodíkových pascí sú tieto, v prípade existencie 

tesniacich vrstiev, viazané najmä na: 

- silno tektonicky porušené a rozlámané metamorfované komplexy, 

- silno zvetrané podložné metamorfované horniny, 



- pórový priestor, dutiny a trhliny vo vulkanických horninách. 

Podrobne sa týmito typmi uhľovodíkových akumulácii ako aj petrofyzikálnymi 

vlastnosťami metamorfovaných a vulkanických hornín zaoberá napr. Zou (2013). 

 
Environmentálne problémy spojené s ťažbou nekonvenčného plynu 
 

Ťažba a získavanie ropy, resp. všeobecne uhľovodíkov z nekonvenčných 

zdrojov je spojená s náročnejšími technologickými postupmi (povrchová a hlbinná 

ťažba, hĺbenie vertikálnych a horizontálnych vrtov, hydraulické štiepenie, extrakcia 

uhľovodíkov teplom, vodnou parou, zrieďovanie viskozity pridávaním uhľovodíkov 

resp. iných rozpúšťadiel) spôsobuje podstatne väčšiu záťaž jednotlivých zložiek 

životného prostredie ako „klasická“ ťažba uhľovodíkov. Najvýznamnejšie negatívne 

vplyvy sú nasledovné: 

- narušenie až úplná devastácia veľkých plôch krajiny spojené najmä 

s povrchovou ťažbou ropných bridlíc a ropných pieskov  

- vznik obrovských objemov odpadu, najmä hlušiny po extrakcii ropy z ropných 

bridlíc a ropných pieskov; 

- spotreba obrovského množstva vody, ktorá sa stáva odpadom pri získavaní 

prakticky všetkých typov nekonvenčných zdrojov uhľovodíkov, najmä však pri 

hydraulickom štiepení a extrakcii vodnou parou; 

- kontaminácia vodných zdrojov  

- použitie chemikálií a rozpúšťadiel pri hydraulickom štiepení, extrakcii 

a zrieďovaní veľmi viskóznych rôp; 

- voda sa po použití pri vŕtaní a hydraulickom štiepení stáva odpadom 

- produkcia skleníkových plynov (H2O, CO2, CH4); 

- dopady na faunu, flóru a ľudskú spoločnosť zahŕňajú lokálne klimatické zmeny 

a s tým spojenú vynútená adaptáciu rastlín a živočíchov na nové podmienky; 

farmári a pestovatelia plodín - úbytok vodných zdrojov, utrácanie odpadovej 

vody, narušenie povrchu terénu) 

 



 
 
Globálny výskyt nekonvenčných zdrojov ropy v rámci sveta podľa Gordon (2012). 
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