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Abstract 

 Underground gas storage Lobodice geological model development based on 3D seismic interpretation 
Aquifer type underground gas storage (UGS) Lobodice was developed in the Central Moravian part of 

Carpathian foredeep in Czech Republic 50 years ago. In order to improve knowledge about UGS geological 
structure 3D seismic survey was performed in 2009. Reservoir is rather shallow (400-500m below surface) it is 
located in complicated locality so limitations for field acquisition phase were abundant. This article describes 
process workflow from 3D seismic field data acquisition to geological model creation. The outcomes of this 
workflow define geometry of UGS reservoir, its tectonics, structure spill point, cap rock and sealing features of 
the structure. Improving of geological knowledge about the reservoir enables less risky new well localization for 
UGS withdrawal rate increasing.  
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Úvod a formulace cíle 

Podzemní zásobník plynu Lobodice se nachází v karpatské předhlubni mezi městy 

Tovačov a Přerov (Obr. 1). S průzkumem elevační struktury bylo zahájeno již za okupace 

v roce 1942, v průběhu padesátých let bylo v průzkumu pokračováno a bylo odvrtáno několik 

průzkumných vrtů. Zahájení výstavby zásobníku plynu ve zvodnělém obzoru klastických 

sedimentů spodního badenu spadá do šedesátých let minulého století. Letos v květnu tomu 

bude 50 let od zahájení provozu. Do současnosti bylo v prostoru zásobníku realizováno 62 

vrtů, z nichž některé slouží jako provozní. Zásobník byl nejdříve využíván na skladování 

svítiplynu z přebytků koksárenských provozů na Ostravsku. Od roku 1991 probíhala konverze 

zásobníku na zemní plyn, která byla úspěšně dokončena. S rozvojem geofyzikálních metod 

v sedmdesátých letech minulého století, byla v prostoru zásobníku a v jeho okolí realizována 

refrakčně a reflexně seismická měření, dále detailní gravimetrická měření a měření 

rychlostních poměrů oblasti ve vrtech tzv. seismokarotážní měření. Během vrtání 

zásobníkových a průzkumných sond byla realizována karotážní měření v otevřeném vrtu. 

Gravimetrický průzkum pomohl určit rozsah elevace krystalinika, na jejímž vrcholu se 

nachází geologická struktura podzemního zásobníku. 2D seismické profily z let 1974, 1990 

[4], 1997 [5], 2001 [6] a 2008 [7] napomohly vedle údajů z vrtů zmapovat částečně 

geologickou stavbu zásobníkové struktury, avšak nešlo z těchto podkladů jednoznačně určit 
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detailní tektonickou stavbu a strukturní uzávěr skladovacího obzoru. Proto bylo 

provozovatelem podzemního zásobníku rozhodnuto v roce 2009 realizovat 3D seismické 

měření, pokrývající celou lobodickou elevační strukturu s cílem zmapovat detailní tektoniku 

podložích krystalinických hornin brunovistulika a miocenní výplně karpatské předhlubně. 

Druhým cílem bylo zmapování rozšíření a mocnosti bazálních klastik spodního badenu, které 

spolu se zvětralým povrchem krystalinika tvoří kolektor podzemního zásobníku plynu.  

 

Materiál a metody 

Akvizice 3D seismických dat 

Práce polního měření provedla v říjnu až prosinci 2009 firma DMT- Geosurvey, spol. s 

r.o. prostřednictvím personálu a materiálu mateřské firmy ze Spolkové republiky Německo. 

Vzhledem k mělké lokalizaci zájmového horizontu 400-500m pod povrchem, bylo 

provedeno měření s vyšším rozlišením, tj. 32 násobném překrytí, bin 15x15m, na ploše plného 

překrytí 23 km2 [1]. Jako zdroj seismického signálu byly použity vibrátory Vibroseis, na 

vodní ploše vzduchové dělo (airgun) na člunu a pro minimalizaci škod v NPP Zástudánčí byly 

mimo cesty použity odpaly Semtexu (20 dkg), v minimálně 4 m hlubokém vrtu malého 

průměru. Různé druhy buzení seismického signálu byly použity z důvodu existence 

povrchových zaplavených štěrkoven a pískoven, toky řek Moravy Bečvy, dvou obcí, přírodní 

rezervace s přísnými podmínkami vstupu, zalesnění území v prostoru podzemního zásobníku 

s cílem minimalizovat plošné vynechávky v měřených datech.  Měření bylo úspěšné a byla 

získána data v dobré kvalitě.  

 

Numerické zpracování 3D seismických dat 

Numerické zpracování bylo provedeno společností Geofysik GGD Lipsko na počátku 

roku 2010. Data byla standardně kontrolována, filtrována, staticky a dynamicky upravena. 

Výstupem byla data zapracovaná procesem předsoučtové časové migrace a posoučtové 

časové migrace předané ve formátu SEG-Y pro použití v interpretačním SW [2].  

 

Seismokarotážní data 

Pro konverzi hloubkových údajů z vrtů při interpretaci seismických řezů byl použitý 

časo-hloubkový vztah ze seismokarotážního měření na vrtu Vlkoš-1. Rovněž tento vztah byl 

opětně použit pro konverzi interpretovaných horizontů z časové domény do hloubky. 
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Vrtné údaje 

Vyčlenění geologických rozhraní ve vrtech bylo stanoveno na základě interpretace 

karotážních dat a zhodnocení jádrovaných intervalů ze závěrečných zpráv jednotlivých sond, 

sumarizovaných ve zprávě [5].    

 

Interpretace a tvorba geologického modelu 

Pro interpretaci seismických dat a pro samotnou tvorbu geologického modelu byl 

použit SW Petrel 2009, obsahující moduly pro seismickou interpretaci, strukturní modelování 

a hloubkovou konverzi. Interpretace byla řešena interním úkolem v rámci společnosti RWE 

Gas Storage s.r.o. [3]. 

 

Výsledky a diskuze 

Interpretace zlomů 

Interpretace probíhala ve 2D interpretačním okně na jednotlivých podélných i příčných 

řezech i v 3D vizualizaci pro lepší orientaci průběhu zlomové plochy v prostoru. V první fázi 

byly interpretovány výrazné a dobře sledovatelné zlomy a ty byly doplňovány o menší zlomy. 

Některé zlomy byly identifikovány až v průběhu interpretace jednotlivých horizontů. Obecně 

lze říci, lobodická elevace tvoří vřetenovitě protažený útvar SV a JZ směrem ze severu a 

z jihu ohraničený hlubokými údolími vyplněnými badenskými sedimenty. Vrchol elevace je 

velmi členitý. Při interpretaci zlomů byly identifikovány tyto typy zlomů. 

1. zlomy regionálního významu, dlouhého průběhu, porušující horniny krystalinika a 

miocénu. Východní zlom má těsnící význam pro strukturu PZP a pohyb na něm je zřetelný i 

ve spodního badenu, kde však také vyznívá.  

2. menší zlomy a puklinové systémy se projevují v krystaliniku a okraji krystalinické 

elevace struktury PZP. Jsou poměrně časté a neporušují bádenské sedimenty. Tvoří 

dramatickou morfologickou členitost povrchu krystalinika resp. dílčí elevace a deprese 

v rámci lobodické elevace. Deprese krystalinického povrchu jsou vyplněny bazálními 

badenskými klastiky, kde byly často uchráněny od jejich eroze.      

3. kompakční zlomy, vyskytují se v badenských sedimentech na okrajích elevace. Jsou 

to syngenetické projevy kompakce sedimentů různých mocností. Kompakční zlomy mají 

význam z hlediska bočního těsnění zásobníkového struktury.  

4. Hluboká údolí na SV a JZ mohou mít tektonickou osnovu, avšak v seismickém 

obrazu miocénu pro toto nejsou indicie, v krystaliniku nejsou příliš nezřetelné. Tektonický 

1255



relikt je zřejmě hřebenová struktura krystalinika v sz. části území, předpokládá se latentní 

pokračování linie do severního údolí. 

5. Zpracováním uvedených tektonických jevů vznikl generalizovaný tektonický plán 

území (Fault model), viz Obr. č. 2 [3]. 

 

Interpretace zájmových horizontů 

Byl sledován zejména zásobníkový horizont – povrch badenských klastik tvořených 

převážně písky, štěrky, suťovými brekciemi, které transgresivně leží na erodovaném povrchu 

krystalinika. Ve vrtech lobodické struktury dosahují mocnosti 0- 115m. Velké rozdíly 

v mocnosti bazální klastik spodního badenu jsou dány prostředím sedimentace suťových 

kuželů, výplní koryt a především jejich následné eroze, která je ve vrcholových částích 

elevace zcela denudovala. V hlubokých údolích na okraji lobodické elevace mimo strukturu 

podzemního zásobníku je naopak mocnost bazálních klastik znásobena a může dosahovat i 

větších mocností než jakou zastihl Lo-32 (115m), přičemž vrt Lo-12 situovaný v ose 

severního údolí do krystalinika ani po 175 metrech nedovrtal. Vzhledem eroznímu charakteru 

povrchu bazálních klastik není interpretovaný povrch horizontu spojitý a v interpretaci se 

spojuje s povrchem krystalinika v místě erodovaných částí obzoru. Bázi skladovacího 

horizontu tvoří krystalinikum brunovistulika tvořený fylity, břidlicemi a granitoidy. Tento 

povrch byl druhým interpretovaným horizontem. Strop skladovacího horizontu (bazální 

klastika) je překryt v průměru 350 m mocnými badenskými jíly s polohami písků a 

prachovců, které dosahují téměř k povrchu. Spolu s bočními zlomy lobodické elevace tvoří 

těsnící horizont skladovací struktury. Při povrchu byly uloženy pliocenní písky a kvartérní 

říční sedimenty Moravy a Bečvy zastoupené zejména štěrky a písky o mocnosti prvních 

desítek metrů (Obr. 3). 

Interpretované obzory povrchu bazálních klastik spodního badenu a povrchu 

krystalinika byly zaneseny do tektonického modelu pro vytvoření tzv. 3D gridu v časové 

doméně, který slouží jako vstup pro hloubkovou konverzi zájmových obzorů. Zlomy, které 

povrch bádenských bazálních klastik neporušují, nejsou v procesu vytvoření časového gridu 

pro tento obzor aktivní.    

 

Hloubková konverze zájmových obzorů a geologický model 

Vstupem pro hloubkovou konverzi jsou horizonty v 3D gridu v časové doméně včetně 

tektoniky. V prvním kroku s pomocí vyhledávací funkce jsou hodnoty povrchu v časové 

doméně přepočteny na hodnoty střední rychlosti dle seismokarotážních údajů z blízkého vrtu 
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Vlkoš-1, čímž vznikne rychlostní povrch. Ten je pak vstupem do procesu hloubkové 

konverze. SW přepočte plošně časové povrchy dle rychlostního povrchu do hloubky a 

následně koriguje odchylky v místech vrtu na hloubkové údaje z vrtu (Obr. 4).  

 

 
Obr. č. 1.  Lokalizace studované oblasti 

 

 

 
Obr. č. 2.  Časový horizontální řez (-600 ms) s tektonickým modelem [3] 
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Obr. č. 3.  Hloubkový geologický řez přes lobodickou elevaci se zásobníkovým objektem.  
Žlutě vyznačená poloha reprezentuje plynem sycenou část podzemního zásobníku plynu [3] 

 

 

 

 

Obr. č. 4.  3D geologický model zásobníkové struktury PZP Lobodice  
se zobrazenými vrty realizovanými v prostoru lobodické elevace 

Červeně jsou vyznačeny sondy, u nichž byly zastiženy bazální klastika spodního badenu, Modře jsou znázorněny 
sondy, u nichž bylo zastiženo pouze podložní krystalinikum. Navržené lokalizace nových sond jsou zobrazeny 

bílou barvou. Rozměry modelu jsou 6 x 4 km [3] 
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Závěr 

Výsledkem prací jsou hloubkové povrchy (mapy) zájmových obzorů rovněž s do 

hloubky konvertovanou tektonikou. Vynesením rozhraní voda /plyn zjištěným z pozorovacích 

sond lze identifikovat strukturní uzávěr skladovací struktury. Boční těsnící funkci okrajových 

zlomů lobodické elevace lze sledovat na hloubkových řezech, kde je patrné, že na zlomové 

linii na pokleslé kře jsou posunuty nadložní jílovce proti skladovacímu obzoru na vysoké kře. 

Další využitím takto vzniklého geologického modelu je možnost lokalizování případných 

nových sond podzemního zásobníku, což umožní zlepšení jeho výkonových parametrů. 
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