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Petrolej byl sice znám již ve staroavšak světového v Ý Z.n.1 mu
nabyl tep~'ve americkou těžbou, jež
vznikla 27. srpna 1859; v ten den byl
totiž neočekávaně navrtán při hltoubení na artézskou vodu v Titusville
v Pennsylvanii vydatný pramen na.fty,
jenž dával asi 40 hl denně. Z počátku
bylo používáno petroleje hlavni5 k svícení a osvětlování měst.
V PTaze si11 se pokus o oSivěUová
ní petrolejem mnohem dříve, a to již
1'. 1817. Pražský rodák J. Hecker, byv
pl'eložen jako úředník salin do Haliče
(do okolí boryslavského), počal tam
1'. 1816 naftu nejen čerpati, ,ale i rafinlOvati a stal se tak prvním průkopníkem
nanového průmyslu haličského. Aby
zujistil odbyt svým~výr'Obkům, provedl
v Praze, na Malé Straně veřejnou
zkoušku osvětlovací, jež dopadla tak
dobře, že magistrát
objednal u něho
větší množství
Pro krutou zimu
y panu
pra viti včas do Prahy naftu v Pře
myšlu složenlOu, takže došla teprv nl:1jaře místa svého určenÍ. Poněvadž se
toho času osvětlovalo město jen v zimní době, odmítl magistrát její přijetí,
což zavdalo příčinu k dlouhému sporu,
v dúsledku něhož byl odsouzen Hecker
zaplatiti 6000 zl. To ovšem znamenalo
jeho zkázu; zemřel brzy nato z lítosti
nad ne zdarem svého počínánÍ. V Praze
svítilo se řepkovým olejem dále, stejně
Jako i v jiných městech skoro do let
šedesátých minulého století.
Po druhé přišli jsme do styku s petrolejem po přeV1Yttu, který rozšířil
naše území o nanové oblasti přikar
patské. Naděje budilo hlavně gbelské
území nedaleko Hodonína. Američtí
geologové, kteří naše teritoria ohledá. _.. .vuli,.nestaví jim. však dobré horosko~
py:Ovšem, měřena americkým metrem
věku;)
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Viz Láska-Špaček: Petrolej, jehO geolo·
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bude naše petrolejová těžba sotva kdy
veliká. Ale nesmíme z:lpomt:'nouti, že
tektonický výzkum uvažovaných ložisk
jest teprve v ple,nkách, takže každý kateg;orický projev o množství těžitelné
nafty v republice československé jest
při nejmenším
předčasný.
Nesdílím
pr,oto pro svou oSlObu ani pesimismu
amerických geologú, ani optimismu
prof. Jahna, neboť nemám pro jedno
ani pro druhé přesvědčujícírh dúvodú.
Naftové prognosy samy podobají se
totiž metelOrologickým. Nelze se túmu
také diviti, neboť odhady geologú jsou
zahlrveny vždy subjektivně. Celkern
možno vysloviti přesvědčení, že naftov}~ch terénů máme sice dosti, ale
těžbyhodných poskrovnu.
Již Laczy, zesnulý ředitel uherského geologického ústavu, by) pevně pře
svědčen,
že jest petrolej dokonce
v celých Uhrách, neboť tam nalézáme
hojně Vl'tú skýtajíCÍch olejné plyny čl
f
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Gawalowski, odvolávající se na analysu slaných vod uherských, jež obsahují často dokonce stopy oleje. Skutečně byly nalezeny hlavně v Podkarpatí hojné stopy nafty, o nichž soustavně poje-dna! Posewitz r. 1907; i on dospěl k přesvědčení, že otázka těžbyhod
ného množst.vÍ petrúleje jest v Uhrách
otázkou otevřenou. Dlužno IOvšem při
znati, že z,a, dnešních drahotních poměrů jest těžha nafty v průměrných
ložiskách sotva podnikem, ktery s.(j
rentúje.
Dnes jest jediným místem, kde se
u nás s pI10spěchem těží olej, ,okolí gbelské. Tam byly záhy konstatovány stopy
plynových emanací a r. 1900 vl>táno na
naftu až do hloubky 217 m, avšak bez
výsledku, snad prlOto, že nebylo vhodně vúleno místo vrtu (u dvora Nenasyta),jak.~ uJ)()zornil 1". 1901 geolog
Tietze; místo to leží totiž v lokální pánvi, ve které se hrúmldí olej jen výjimečně.
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Hoku Hlll vstoupila 'Otázka petro- jových terénll. Dodnes nevíme, co naše
lf'jové těžhy ve Gbelkh v nové sta,~ínm: 'O]Pj'OVá polp 'Ohsahovati i jen moh'Ou,
Chalupník .J un Medlen postavIl Sl neboť chybí potřehné geologické a tekpi'ímo vedle tratě as 1 km na jih od tonické mapování, nemluvě ani o geo~taniC8 gbelské pdmitivní chaloupku,
fysikálním probadání dotyčných území.
do níž zavedl k topení a svícení plyn, Vedle t'Oho nemá otázka naftové provyvěrající volně nedaleko místa stavby.
dukce dnes, kdy máme v liho-lJenz'OI'Op'ro nedokonalé zai"ízení jeho plyno- vých směsích výtečn'Ou náhradu za
vodu došlo VŠlk k explosi a v dúsledku benzin, oné dMežitosti. jakou měla
toho i k úřednímu šetření. Tím se stala v dlObách válečných a popřevratových.
věc ohecně známou, ač ucházející plyny
Nově 'Objevená americká polc ].)('t1'olehyly známy .odedávna nejen obyvatcl- jová o nezvyklé vydatnosti nenutí též
stvu, ale dokonce i geologům (Pettko americk'Ou spekulaci k dalším, velmi
185G) a místo samo označlOváno od ne- riskantním extensím. K tomu přispěl
paměti "tam, kde voda vrie". Brzy pak ovšem i fakt, že gbelské doly spějí
přikročeno k systematickým vrtúm na vstříc zav'Odnění, smrti t.o petrolej'Opopud geologa II. v. Bockha a již při v<-ch sond, a jejich význam v blld'OUprvním dosaženo kol novéh'O roku 1914 C;lOSti - nenavrtá-li se nelOčekáv.:l.ně
pptrolejového horizontu v hloubce 164 hluboké ložisko nafty, což sice není a
metrú. Nálezu předcházel 1 v hloubce priOl'i vyloučeno, ale velmi málo prav160 m mocná explose plynů. Počáteční děpodobno (v křídě totiž není ani
denní produkce byla asi 1 a půl val5'0- v Haliči mnoho petroleje) - hude sponu oleje o spec. hut. 0.928. Bock kOln- čívati již jen ve využitkování jejich
~tatoval zál'oveň, že navrtané místo plynového plOle. Avšak ani v tomto pří
leži na brachyantiklinále; to jsou po- padě, jak se zdá, nemáme příčin k pře:
čátky gbelské těžhy. Druhá sonda vy- mrštěn\"m nadějím, co do vydatnostI
hlouhelÍ.á ještě téh.ož roku dosáhla oleje plynú ťam vyvěrl'ajících. Bylo totiž kony hloubce 203 m s produkcí laž 3 VH- statováno v nejnovější době, že v podgonú dentfe. Během války vrtán.o ovšem ka.rpatské obhrsti plynů
nápadně
úsilovně, hohužel vybírány polohy sond ubývá, zjev, který považují někteří
metodou šach.ovnicovou, jež jest na ge,ologo.vé za nás.ledek endogeni~kýcl~
místě jen tam, kde j.S'OU téměř h'Orizon- pochodú v neuklidněném dosud uzemI
+-_ _ _ _ _Li:U,lJ.l.L.]'.LU::,p.~··Gc.-P~· 1eJ..eli k é rozle hl"'o""s""ti. . . .-----.p-rl["i-.Í-h-k>IaWrlnp:J:Ta+<ls-rlkém:-S:nad---nás"'lpouN -v--ne--.-.....,~
Po převr·.':ttu l'. 1919 přijalo Česk.o- daleké budoucnosti nějaké vážnější zeslovensk'O gbelské doly naftové do mětřese.ní (Žilina?) 'O správnosti této
vlastní [režie; tou dobou existovallO tam domněnky. Podzemní výrony asfaljiž 68 hotových a 3 nedokončené vrtby. tických hmot, jež se nyní objevily v ně
Převzetí gbelských dolů bylo štěstím kterých sondách plynových, tvoří totiž
1)1'0 republiku, neboť umožnilo II nás stále více nepropustnějším se stávající
celkem normální železniční prov'Oz nadloží plynů a jsou zároveú znamev dobách nejkritičtějších; gbelSik.ého ním zvýšeného elastického napětí
oleje lze totiž použíti k mazáiní tak, jak vnitrozemských vrstev, jež konečně dose načerpá. Dnes jsou Gbely státním sáhnu vši nejvyššího stupně, uvolní se
majetkem a vykazují as 140 sond, jichž náhle v katastrofě seismu, jak tomu
valná část jest ovšem nepl'loduktivní bylo dokazatelně při zemětřesení v San
nebo vyčerpána.
F~ancisku r. 1906. Seismologové KoJ ak ~námo, ned·:tří se nikde dobře vesligethy a Omori zakládají, jla~
státním podnikům a proto byly u nás známo na podlObných úvahách sve
činěny pokusy ·0 převzetí státních dolů teorie 'o možnosti předpovídati země
gbelsk}<ch a monopolu petrolejové třesení.
těžby v československé republice vůbec
,
velikou zahraniční společností, schopKedoporučuje se lwoto prozatIm
nou nésti tak veliké risiko, s jakým přistupovati k nákla,dnějším irnvesti._.::::i)yla spojena naftov~ těžba.:::::y~d.y a ·jest dm, směřujícím -k ._využitkování podspojena zejména nyní. Pokusy ty však zemních plynů, zátá-však věnovati .co
ztroskotah" z několika příčin, z nichž nejvěgí péči mHení jich vydatnostI ,u
jC'dna tkd v nezbadano:3ti llai;ich ole~ jejich chemické analy.se. Nápadné uhy_.
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vání plynů může býti ovšem, i obvyklým
úkazem jejich přLrozeného zanikání.
Jsem přesvědčen, že se najde u nás
více podohn)Tch oblastí, jako ve GhelícIl, z nichž se hud~ vypláceti těžha
i Zd dnešních drahotníeh poměrů. Že
}1ychom však II nás nalezli území pIQdobné horyslavskému, zdá se h}'ti vyloučeno z tektonickS'ch důvodú. Z tohQ
plyne, že hy se mohly u nás uplatniti
jen veliké společnosti, schopné siné sti
sebe větší risiko.
Na druhé straně nelze ovšem zamlčeti, že hy bylo nutno pl'izpůsobiti
techniku těžby petroleje skrQvnému
jeho mnQžství a že by se vrtání nesmělo
díti hazardně jak,o kdysi v Americe,
kde ovšem jPdna vydat,ná s,onda nahradila mnQhonáslohně nťlwlik jalových

vrtů.
Americké a hlličské vrtby na
spekulaci jsou u' nás naprosto nemožny; platí totiž pro petrolej osvěd
čené staré přísloví opravené: desetkrát
měř jednou řež.
Na jedno chtěl bych ještě upozorniti: Kde se nafta objevuje na povrchu,
nemusí býti vždy též v hloubce a
skromné v}Tskyty nafty i plynů, zvláště
na Moravě, často tiskem rozšiřovanp,
neopravňují
nás naprosto k něja
kým větším finančním experimentúm
dotud, dokud není dotyčný terén náležitě geofysikálně pr.obadán a regionálně
geologicky prozkoumán, neboť
pouhé povrchní lokální geologické
ohledání vede - jak učí zkušenost --jen k pl'oguosám, které jsou spíše na
škodu než na prospěch.

ZAČÁTKY NAUKY O MAGNETISMU, ZEJMÉNA O MAGNE~
TISMU ZEMSKÉM.
DI'. A r n o š t Dit t r i
(S obrázkem.)

Cll.

proto,že to jsou za- jevena ruda přitahující železo. Mínění
..,je,,-"n=ž,----,,-t.o,,,--,,podpírají snad o,značení, jež i daleko
pr,ostřednictvím techniky stal se vlivod sebe vzdálení národové magnetu
nou složkou naší civilisace. Čekáme dali. Tak na př. říkají Číňané magnetu
pak od teorie těchto zjevů hluboké po- Li-či, milující kám,en, neboť tulí k sobě
znání přír.ody našeho siVěta.
želew, jak.o matink,a své dítky. Totéž
Zdá se, že nejprve bylo .objeveno označení nalezneme daleko od Číny
přitahování železa přirozenou magneu Fra,ncouzů, kteří magnetu říkají
tickou rudou. Obje,v ten není vázán "aimant".
k maloasijskému nalezišti takové rudy
Že magnet zavěšený ukazuje sever,
u města Magnesie, jak nejlépe viděti nutně byl() objeveno, jakmile si lidé
z toh.o, že Hellénové v nejstarších tajemného kamene vážili a sch.ovávali
dobách rudu m3.gnetickou nazývali jej jako raritu. Kd.o si kámen magneheraklejským ka:m.enem. Po:znali jej tický uschoval, tím, že jej někd.e popatrně v době, kdy kult Heraklův se
věsil, měl všechny naděje, že objeví
ujímal.
pevlnou orientaci takového magnetu
Nippoldt, magnetik, jenž se o hi- vůči čtyřem úhlům světa.
stQrii svého .oboru zajímá, míní, že
Tento nález mohl býti učiněn na
prvotní zjev byl objeven hned na za- různých místech na sobě nezávisle.
čátku
doby železné, jakmile lidé Není tedy třeba mysliti, že f,rancouzské
drobné předměty železné měli. Neboť "aimant" poukazuje na Čínu jako dokde se ielezo doluje, nalézají se mezi movinu. I tak.ové jméno mohlo vznikrudou skoro vždy kusy přif\ozeni'" mag- llOllti sonhěžni' na dvou od sebe daleko
netické.
.
vzdálených místech samostatně.
Ntppoldt míní tedy, že doba bronČíňané
ovšem po svém zvyku
zová magnetism ještě neznala, 'ale že tvrdí, že znají komp.as již ,nesmírně
brzo na začátku d.oby železné byla ob- dlouho. Vynalezl jej p1')' dsal" Hoang··
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