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Prehľad energetických smerníc Európskej komisie 
zameraných na geotermálnu energiu 

MIROSLAV MARIAŠ 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Mierová 19. 827 1 S Bratislava 212 

( Doru(e11é 21 3. 2005) 

Review of European Commission energy directives concerning geothermal energy 

The paper defines trends of development oť renewable energies in the world. It defines European 
Climate Change Programme and EU White paper on Renewable Energies as an important background 
document for the legislation drafting. The Intelligent Energy - Europe and ALTENER support schemes 
are presented as a Commission programmes to assist their implementation in \1ember states. Directive 
2001/77/EC on electricity generation from renewables. Directive 2002/91JEC on energy pe1i'onnance 
of buildings and Directive 2003/96/EC on Community framework for taxes on energy products and 
electricity are the basic directives for Geothermal energy issues. Recently the European Commission 
plans to launch the EU Biomass Action Pian. 

Key words: renewable energies . directi ve. European Commission 

Úvod 

V poslednom období nielen v Európe, ale na celom svete 
rastie význam sektora energetiky, a to hlavne z hľadiska 
trvalo udržateľného rozvoja. V energetike sa pomaly, ale 
1 sto prechádza od spaľovania klasických fosílnych palív 
a od klasických technológií s paľovania na využívanie envi 
ronmentálne vhodných palív a energie a jednou z alternatív 
sú práve obnoviteľné zdroje energie. Tento trend a tým aj 
úlohu energetiky definovali tri celosvetové konferencie OSN 
(Svetová Konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji - WSSD 
- v septembri 2002 v Johanne sb urgu, UNFCCC COP-8 
v novembri 2002 v New Dil I í a COP-9 v decembľi 2003 
v Miláne). Na poslednom zasadnutí COP-1 O v decembri 2004 
v B uenos Aire s sa defi nova! dal ší podporný prvok, a to po
treba tľansťeru technológií z 111 žujúcich obsah skleníkových 
plynov. V rámci WSSD sa vytvorilajohannesburská koalícia 
pre obnoviteľnú energiu, v roku 2003 a 2004 sa konali je,1 
prípravné zasadnutia a v júni 2004 v Bonne sv etová konfe
rencia o obnoviteľných zdrojoch energie. 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy 

Euró pska komisia pokračuje v plnení Európskeho progra
mu o zmen e klímy (ECCP) a vo svojej prvej správe v júni 
2001 konštatovala, že treba posilniť opatrenia zamerané na 
spotrebu v energetike. V apríli 2003 podala 2. správu ECCP 
a uviedla. že sa opatrenia zamerané na znižovanie emisií 
skleníkových plynov v oblasti dodávky energie napÍňajú 
(smernice na podporu výroby elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie. využívania b1opalív v doprave a výroby 
elektriny z kombinovanej výroby elektriny a tepla). 

V rámci legislatívy EÚ má osobitný význam Biela kniha 
využívania obnoviteľných zdrojov energie Európskej únie, 
ktorá sl úži členským štátom ako základný dokument rozvoja 
obnoviteľných zdrojov energie do roku 20 10 a stanovuje 
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konkrétny c,eľ zvýšil podiel obnoviteľných zdrojov energie 
na celkových primárnych zdľojoch energie zo 6 % (v roku 
1997) na 12 % v roku 201 O. Európska komisia na základe 
tohto dokumentu začala v roku 1999 1 n1cial i začnú kampaň 
( 1999-2003) a v ráme, ne.1 sa usilovala stimulovať vyu žívanie 
obnoviteľný' ch zdrojov energie. Výsl edkom bola v rnku 
200[ smernica na podporu el e ktriny vy roben ej z obnovi
teľných zd ro_1ov energi e, ako aj smernica o biopalivách 
a o eneľget i ckej hospodárnosti bud01. 

Medzi da lšie d ô ležité náslroJe na podporu opatrení Bielej 
knihy pa trí komunitárny program ALTENER II (1998-2002) 
a ,1eho nástupca. lnreligenrná energia - Európa 2003- 2006, 
čast ALTEN ER. Tieto pľogramy sú zamerané na podporu 
111štitucionálneho rá mca EÚ špeciálne pťe obnoviteľné zdroje 
energie a ,ch hlavnou úlohou je vytvoriť podmienky na plnenie 
navľhnutých pro_jektov a ,c h zaved e111e clo praxe vo všetkých 
oblastiach - od 1nšt ituc1onálneho ťámca až po hľadanie 
možností na ich fin ancovanie. 

Smernica 2001/77/ES o podpore výroby elektriny 
z obnoviteľných zdrojov 

Z legislatívy treba osobitne s pomenúť smernicu 
2001177/ES o podpore výroby elektriny z obnoviteľných 
zdľOJOV energie a 2003/30/ES o podpore vy už.ívania b1opal ív 
a iných alternatívnych palív v doprave. Ako vidieť, E Ú 
urobila významný krok pn plnení c,eľov definovaných už 
v Bielej knihe, t. j„ aby 12 % spotreby pľimárnych zdro,1ov 
energie a 22 % spotreby elektriny v roku 2010 pochádzalo 
z obno vi teľných zdro,1ov energie. 

Spotreby elektriny sa týka osobitná smernica 2001177/ES. 
Medzi jej základné pri ne í p), pat na kv anti ťi kované národné 
indikatívne ciele spotreby elektriny. národné podporné 
programy, zjednodušenie ad1rnn1stratívy a garantovanie 
prístupu k prenosu a dodávke elektriny. Tieto ciele sa definujú 
v prílohe s mernic e pre pätná s ť krajín EÚ a desať nových 
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členských kraJÍn v prístupovej zmluve. Tým sa trocha zmiernil 
cieľ pre všetkých dvadsaťpäť krajín EÚ, a to na 21 %. Pôvodne 
stanovených 22 % spotreby elektrickej energie vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov sa bude môcť dosiahnuť iba pri úplnom 
splnení cieľov. 

EK koncom mája 2004 k medzinárodnej konferencii o obno
viteľných zdrojoch energie\' Bonne publikovala Komunikáciu 
o podiele obnoviteľných zdrojov energie v EÚ. ako aj o stave 
v jej členských krajinách. 

Najdôležitejším záverom je, že ak sa budú nadalej využívať 
súčasné opatrenia na podporu obnoviteľných zdrojov energie, 
v roku 2010 bude podiel spotreby elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie iba 18- 19, nie 22 o/o, aj to iba ak sa započí

tajú aJ opatrenia v oblasti racionálneho využívania energie 
vrátane implementácie nových a pripravovaných smerníc. 
Kon štatuje sa. že pokrok v členských krajinách je veľmi roz
dielny a že nie všetky prijali všetky nevyhnutné opatrenia. 
Najväčší rozvoj zaznamenalo využívanie veternej energie, 
lenže tá ni e je sc hopná vyvážil pomalý rast exploatácie 
ostatných zdrojov , hlavne biomasy. Práve v oblasti biom a
sy a Jej využívania na výrobu elektriny je najmenší pokrok. 

EK v roku 2005 pripraví Akčný p!cín Európskej únie pre 
biomasu, ktorý sa bude týkať všetkých oblastí jeJ využívania 
biomasy, teda nielen výro by elektriny, al e aj tepla a j ej 
využívania v doprave. Pôjde o koordinačný plán s jasným 
prístupom k zabezpečeniu adekvátnych dodávok biomasy 
formou akcií na európskej, národnej, regionálnej a miestnej 
úrovn1. Jeho hlavným cieľom bude posilniť efektívne využí
vanie biomasy na energetické účely . Prvé zasadnutie autorov 
akčného plánu bolo 4. marca 2005 v Bruseli. K plánu bude 
pripojená aJ Komunikácia EK a bude sa zaoberať možnosťami 
podporných programov a finančných nástrojov u rče ných 
na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európy 
2002/91 /ES o energetickej hospodárnosti budov 

Smernica EP a RE 2002/91 /ES o energetickej hospodár
nosti budov vstúpila clo platnosti 4. januára 2003, tre ba ju 
implementovať do 4. Januára 2006 a v prípade školenia ľudí 
na prav idei nú kontrolu vykurovacích a chladiacich zariadení, 
ako aJ certifikácie budov až clo 4. januára 2009. 

Smernica definuje potrebu spoločnej metodiky výpočtu 
energetickej hospodárnosti budov, ktorá bude obsahovať 
tepe! né c harakteristiky budovy ( vonkajšie a vnútorné časti 
atď.). Navrhuje sa v nej Zjednotenie štandardov budov, meto
dika integrovan ých štandardov energetickej spotreby budov , 
1ch aplikácia na nové a _Jestvujúce budovy, certifikácia vše t
kých budov, odporúčaná vnútorná teplota a ostatné klimatické 
uka zovate le vo ve rejných budovách resp. v budovách prí
stupných pre širšiu vereJnos ť a pravidelná inšpekcia kotlov, 
vy kurovacích a chladiacich zariadení v budovách. 
Zároveň tre ba ešte pred výstavbou zv ážiť a vziat' do úvahy 

technickú, environmentálnu a hospodárnu rea l izovateľnosť 

alternatívnych systémov, ako sú decentrali zované systémy 
dodávky energie založené na obnoviteľnej energii, teplárne. 
diaľkové alebo blokové vykurovanie, chladenie , tepelné 
čerpadlá a pod. 

Smernica Rady Európy 2003/96/ES reštrukturali zujúca 
rámec spoločenstva na zdaňovanie energetických produktov 

a elektriny 

Smernica bola prijatá 27. októbra 2003. definuje najnižšiu 
úroveň daní pre vše tky člen s ké krajiny, a to priamych aj ne-

priamych (okrem DPH ). Pri obnoviteľných zclroJoch en ergie 
a b1opalív sa def inuje možnosť zníž iť daiíov é zaťaženie 
všetkých energetických produkto v. elektriny a palív tak 
v doprave , ako aj pri vykurovaní a výrobe elektriny. Smernica 
sa má implementoval do národných legislatív vo väčšrne 
prípadov od 1. Januára 2004 (pn asoc iovan)°'ch kraJ1nách ich 
vstupu do EÚ. t. .J. od 1. máJa 2004) a v niektorých článkoch 
až od 1. Januára 201 O. 

Otázky zdaňovan ia elektriny. tepla a zemného plynu sa 
riešia v sú vislosti s transpozíciou legi slat ív y EÚ. Vláda SR 
v októbri 200'-+ sc hválil a Ncíťrh ~cíkona, ktorým sa mení 
a doph'ía zákon 9812004 Z. z. o sporrebnej dani z. minercílneho 
oleja, ktorým sa majú premietnuť články zo smernice 
2003/96/ES do zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. 
Ten upravuje zclaľíovanie energetických produktov a ele kt
rickej energie a rozširuje predmet spotrebnej dane o zemný 
plyn a pevné palivá (uhlie a koks ). 

Z rokovaní o s mernici 2003/96/ ES vyplynulo pre SR 
prechodné obdobie na pnspôsobenie zclaňovan1a, a to 

- elektrickej en ergie a zemného plynu na rn1nimálnu sadzbu 
dane do 1. Januára 201 O. ak k 1. januárn 2007 dos iahne 
národná sadzba dane 50 'fc, min1máln eJ sadzby dane uplatňo

vanej v EÚ 
- pevných palív na minimálnu sadzbu dane k 1. januáru 

2009, ak k 1. Januáru 2007 dosiahne národná sadzba dane 
50 % minimálnej sadzby dane uplatň ov anej v EÚ 

V rámci Európskeho programu pre ;mrnu klímy sa posu
dzovala aJ možnosť vytvoriť legislatívne predpisy pre oblasť 
výroby tepla z obnovite ľných zdrojov en e rgie. ale výsledná 
s práva pracovne,1 skuprny zatiaľ v te,ito obla sti vypracovať 
legi s latívu neodporúča . AJ preto EK pripravu,1e pre tento 
sektor iba podporné dokumenty. 

Záver 

Kroky EK v oblasti obnovite ľných zdrojov energie v nad 
chádzajúcom období: 

- akč ný plán spoločenstva pre biomasu 
- roz voj podporných programov a činností na výrobu 

lepia a chladu z obnoviteľných zclro,1ov energie 
- podpora pre veterné elektrárne na otvorenom mori 
- podpora výroby elektrin y zo sl nečnej energie 
- výskum a technologický rozvoj 
- budúce finančné pe rspektívy 
- využívanie hlav ných finančných nástroJOV ES. hlavne 

štrukturálnych a kohéznych fondov 
- umiestnenie biopa lív na trhu 
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Legislatívne aspekty vyhľadávania a využívania zdrojov 
geotermálnej vody na Slovensku 

MONIKA LIPOVSKÁ 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Bukureštská 4. 812 35 Brati slava 

(Doruľené 15.3.2005) 

Legislative aspects of investigation and use of the geothermal water resources in Slovakia 

Geol ogical investigation of gcothermal water in Slovakia is enabl ed by the law No. 313/1999 "about 
geological activities and state geological supervi sion (geologi cal law)'·. and later appointments. The use 
of geothermal water is enabled by the law No. 277/ 1994 "about heal th care „ and late r ap pointments -
and by thc law No. 364/2004 "about waters and about the change of law No. 372/1990 about male 
factio ns" , and later appointments (water law). 

Key words: geological law. law about health care. water law. mini stry. geological works. exploration 
area. protected zone. water construction 

Geologický prieskum zameraný na vyhľadávanie zdrojov 
geotermálnej vody možno podľa zákona 313/1999 Z. z. 
o geologických prácach a o štátnej geologickej správe 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vy
hlášky MŽP SR 141 /2000 Z. z. , ktorou sa vykonáva 
geologický zákon vykonať v rámci 

1. hydrogeologického prieskumu. ktorým sa skúmajú 
podzemné vody vrátane termálnych vôd a prírodných 
liečivých zdrojov , hydrogeologické pomery vybraného 
územia, najmä interakcia podzemných vôd a geologického 
prostredia, povrchových vôd, klimatických podmienok, 
podmienky využívania vôd na rôzne ciele, ochrana ich 
množstva a kvalita a vzťah k os tatným zložkám život
ného prostredia, overuje sa ich množstvo a akosť; geolo
gický prieskum sa delí na etapy: vyhľadávací, podrobný 
a doplnkový prieskum 

2. geologického prieskumu na špeciálne účely. ktorým 
sa zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie 
a prevádzku zariadení na priemysel né využívanie geo
termálnej energie, skúmajú sa geologické a geotermálne 
pomery vybraného územia. zisťuje a overuje sa množstvo 
geotermálnej vody spolu so sprevádzajúci mi vplyvmi, j ej 
lepe! ná energia a chemické zloženie a množstvo tepe! nej 
energie suchých hornín, dokumentujú sa zmeny počas 
využívania a navrhuje sa optimálny režim prevádzky 
zariadení a zneškodňovania odpadovej vody s dôrazom 
na zamedzenie nežiaduceho znečistenia vôd, prípadne aj 
na odvádzanie využitej vody do horninového prostredia; 
geologický prieskum sa delí na etapy: orientačný, podrobný 
a doplnkový prieskum 

Geologické práce je oprávnená vykonáva( fyzická alebo 
právnická osoba na základe geologického oprávnenia. 
Podmienkou na jeho vydanie je odborná spôsobilosť 
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fy zickej osoby, ktorá je vykonávateľom geologických 
prác, alebo jeho zástupcom alebo zástupcu právnickej 
osoby, ktorá je vykonávateľom geologických prác alebo 
zodpovedným rieš iteľom geologických úloh. 

Uvedenými druhmi geologických prác sú vybrané geo
logické práce podľa§ 19 ods. 2 písm. b) a c) a možno ich 
vykonávať len na prieskumnom území určenom MŽP SR 
(dalej len „ministerstvo"). 

Prieskumné územie je priestor vymedzený na povrchu 
uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami 
bez voľných plôch ohraničený pod povrchom zvislými 
rovinami prechádzajúcimi st ranami prípadne ohraničený 
aj vertikálne rov inami podľa nadmorskej výšky. Vrcholy 
hraníc prieskumného územia na povrchu sa určia súrad
nicami v platnom súradnicovom systéme. Prieskumné 
územie určuje mini sterstvo na návrh obstarávateľa . 

Prieskumné územia na rôzne účely sa nemôžu čiastočne 
alebo úplne prekrý1ať, ak by sa tým podstatne sťažilo 
alebo znemožnilo vykonávanie geologických prác alebo 
využívanie ich výsledkov. napríklad ak ide o pri eskum 
vývojovo alebo priestororn súvis iac ich ložísk vyhra
dených nerastov, prieskum rozlič ného druhu vody alebo 
o prieskum na rozličné špeciálne účely. 

Prieskumné územie určí minis terstvo najviac na štyri 
roky a na návrh držiteľa prieskumného územia sa táto 
lehota môže predÍžiť o dalšie štyri roky a opätovne najviac 
o dalšie dva roky. O predÍženie treba poži adať najmenej tri 
mesiace pred uplynutím lehoty. Pri každom predl žovaní 
lehoty sa rozloha prieskumného územia zmenší najmenej 
o 25 %. 

Ministerstvo môže na návrh držite ľa prieskumného 
územia alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o určení 
prieskumného územia zrušiť , ak sa geologické práce trvale 
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zastavili pred uplynutím určenej lehoty. Ministerstvo 
môže výnimočne zrušiť rozhodnutie o určení prieskum
ného územia aj v prípade, ak držitd prieskumného úze
mia počas jedného roku opätovne porušil povinnosti 
ustanovené týmto zákonom alebo podmienky určenia 
prieskumného územia, hoci sa mu uložilo, aby zistené 
nedostatky odstránil. 

Konanie o určení prieskumného územia sa začína dňom 
podania návrhu obstarávatefa. Ak na tie isté vybrané geo
logické práce podá návrh na určenie prieskumného územia 
viac žiadatefov, ministerstvo začne konanie o určení prie
skumného územia na návrh žiadatefa, ktorý1 podal návrh 
ako prvý. 

Návrh na určenie prieskumného územia v etape vyhfadá-
vacieho, orientačného a podrobného prieskumu obsahuje: 

a) názov alebo obchodné meno a sídlo obstarávatefa 
b) názov prieskumného územia 
c) názov a identifikačné číslo katastrálneho územia, názov 

a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné 
územie nachádza 

d) cief geologickej úlohy a označenie etapy geologického 
prieskumu 

e) druh geologických prác, ktorých použitie sa predpokladá 
f) dátum predpokladaného začatia a skončenia geologic

kých prác v teréne 
g) dátum predpokladaného skončenia hodnotenia geolo

gickej úlohy 
h) celkové predpokladané náklady na prieskum počas 

platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia 
i) projekt geologických prác 
j) návrh pomerných podielov obcí podfa veľkosti časti 

prieskumného územia v katastrálnych územiach 
Obstarávate!" alebo vykonávater geologických prác 

k návrhu na určenie prieskumného územia v etape vyhladá
vacieho prieskumu, orientačného prieskumu a podrobného 
prieskumu priloží 

a) návrh vymedzenia prieskumného územia na povrchu 
uzavretým geometrickým obrazcom v Základnej mape 
Slovenskej republiky v mierke l : 50 OOO alebo 1 : 25 OOO 
s údajom o jeho rozsahu v km2 zaokrúhlenom na desatinu 
smerom nahor a s údajmi o súradniciach vrcholových bodov 
obrazca v súradnicovom systéme jednotnej katastrálnej 
trigonometrickej siete 

b) údaje o vykonávatefovi geologický,ch prác, najmä 
názov, sídlo, číslo a dátum vydania geologického opráv
nenia 

c) údaj o iných prieskumných a chránených územiach, 
prípadne o dobývacích priestoroch zasahujúcich do prie
skumného územia alebo bezprostredne s ním hraničiacich 

d) stanoviská orgánov, ktoré sa vyjadrujú o projekte 
geologických prác z hfadiska ochrany záujmov chráne
ných osobitnými predpismi 
Účastníkom konania o určení, zmene alebo zrušení 

prieskumného C1zemia je iba žiadate!". 
Ministerstvo vyžiada od dotknutých orgánov štátnej 

správy stanovi ská k návrhu na určenie, zmenu alebo 
zrušenie prieskumného územia a v rozhodnutí o určení 
prieskumného územia stanoví podmienky vykonávania 
geologických prác a podmienky. ktorými sa zabezpečia 

záujmy držitela prieskumného územia a záujmy chránené 
osobitnými predpi smi. 

Stavebný C1rad môže v prieskumnom území vydať 
územné rozhodnutie len po vyjadrení ministerstva. 

Rozhodnutie o určení prieskumného územia sa zasiela 
žiadatefovi, obci. v ktorej katastrálnom území sa prie
skumné územie nachádza. stavebnému úradu, obvodnému 
banskému úradu a dalším dotknutým orgánom štátnej 
správy. 

Práva a povinnosti držitefa prieskumného územia 
Drž.iteľ prieskumného územia predkladá ministerstvu 

ročnú správu o prieskumnej činnosti s uvedením výsledkov 
vybraných geologický,ch prác a vynaložených finančných 
prostriedkov na prieskum do šiestich tfždňov po uplynutí 
kalendárneho roku. 

Držiteľ prieskumného územia na vybrané geologické 
práce má prednosť na využitie výsledkov riešenia geolo
gickej úlohy v prieskumnom území do 18 mesiacov od 
predloženia záverečnej správy právnickej osobe poverenej 
ministerstvom, ale najneskôr do dvoch rokov od uplynu
tia lehoty určenej v rozhodnutí o určení prieskumného 
územia. 

Ak držitei" prieskumného územia nevynaložil na vybra
né geologické práce v prieskumnom území v určenom 
období jeho platnosti najmenej 70 % projektovaných 
finančných prostriedkov, ministerstvo môže jeho žiados( 
na predlženie lehoty zamietnuť. 

Držiteľ prieskumného územia je povinný zaplatiť úhradu 
za prieskumné územie ministerstvu za každý začatý rok 
a za každý km 2 do troch mesiacov po začatí každého roku 
počítaného odo dňa určenia prieskumného územia. 

Úhrada za prieskumné územie je za každý začatý rok 
a za každý začatý km2 počas pných štyroch rokov 3000.- Sk, 
počas nasledujúcich štyroch rokov 6000.- Sk a počas 
ďalších dvoch rokov 9000,- Sk. SO % úhrady je príjmom 
environmentálneho fondu a 50 % obce, na ktorej území 
sa prieskumné územie nachádza. 

Zoznam určených prieskumných území uvádza tab. 1. 
Ak výsledkom geologického prieskumu sú zdroje geo

termálnej vody vhodné na vyhlásenie za prírodné liečivé 
zdroje, pri ich vyhlasovaní a ich využívaní sa postupuje 
podľa zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov (dale_j len ,.zákon 
o zdravotnej starostli\'Osti"). 

Podla článku 4 Ústavy Slovenskej republiky nerastné 
bohatstvo, podzemné vody, prírodné I ieči vé \Od) a vodné 
toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.§ 65 zákona 
o zdravotnej starostlivosti uvádza, že prírodné liečivé 
zdroje a zdroje prírodnej minerálnej vody sú vo vlastníctve 
Slovenskej republiky . 

Prírodnými zdrojmi vody vhodnými na vyhlásenie za prí
rodné liečivé zdroje sú zdroje podzemnej vody, ktoré sa 
od iných zdrojov podzemnej vody odlišuj ú tým, že spÍňajú 
jednotlivo alebo spolu tieto vlastnosti: 

a) obsah v nich rozpustených tuhý'ch látok je vyšší ako 
jeden gram v jednom litri vody 

b) obsah v nich rozpustených plynov j e vyšší ako jeden 
gram v jednom litri vody pri oxide uhličitom a jeden mili
gram v jednom litri vody pri sírovodíku 
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Tab. 1 
Zoznam prieskumných území 
List of the exploration areas 

Jelka 
termálna podzemná voda 

Beckov 
termálne podzemné vody 

Košická kotlina 
termálne podzemné vody 

Vampil 
geotermálna energia 

CENO. s. r. o„ 
Dolné diely 

GEOTERM BECKOV. a. s. 
Beckov 

GEOTERM KOŠICE. a. s. 
Košice 

Geotermálna spoločnosť. s. r. o„ 
Bratislava 

132 19.5.2007 

4.2 6.8.2008 

84.7 31.3.2008 

4.6 9.5.2007 

Vyhne 
termálne podzemné vody 

Glezgo Bohumil. Ing. - REM ESLO 
Žiar nad Hronom 

0.004 31. 8. 2005 

Velká Lomnica 
geotermálna energia 

Bardoňovo 

geotermálna energia 

Dedinka 
geotermálna energia 

Nové Mesto nad Váhom-Zelená voda 
termálne podzemné vody 

Rimavské Janovce 
geotermálna energie 

Kechnec 
geotermálna energia 

Mojmírovce 
termálne podzemné vody 

Bobrovník 
termálne podzemné vody 

Plavé Vozokany 
termálne podzemné vody 

Prešov 
geotermálna energia 

Klokočov 

termálne podzemné vody 

GOLF International. s. r. o .. 
Veľká Lomnica 

MAGMA ZAFÍR. s. r. o . 
Bardoňovo 

MAGMA ZAFÍR. s. r. o .. 
Bardoňovo 

Mesto Nové Mesto nad Váhom 

Mesto Rimavská Sobota 

Obec Kechnec. 
Obecný úrad Kechnec 

Obec Mojmírovce. 
Obecný úrad Mojmírovce 

SAVAS. a. s. 
Žilina 

Slovgeoterm. a. s., 
Bratislava 

SPRA VBYT PREŠOV. a. s., 
Prešov 

STEELGAS. a. s„ 
Michalovce 

c) obsahujú farmakologicky významné komponenty 
a ich fyzikálne a chemické vlastnosti majú liečivé účinky 

Podnet na vyhlásenie prírodných liečivých zdrojov môže 
podať právnická alebo fyzická osoba, ktorá chce prírodný 
zdroj využívať na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti. 
Podnet sa podáva Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej 
republiky (dalej len „ministerstvo zdravotníctva"). 

Podnet na vyhlásenie prírodného zdroja vody za prírodný 
liečivý zdroj musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, ak je žia
dateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, 
obchodné meno, sídlo, právnu formu, meno, priezvisko, 
miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatu
tárnym orgánom 

b) odborný opis zdroja a jeho okolia 

0.95 19.8.2008 

23.45 24. IO. 2007 zmena sídla držiteľa 
prieskumného územia 

28.81 11 11. 2007 zmena sídla držiteľa 
prieskumného územia 

4.8 19. 1 2009 

0.923 2.5.2007 

44.2 2.3.2008 

4,97 22.2.2007 

0.78 20.9.2008 

63,5 29.6.2008 

5.83 29.4.2006 

c) hodnotenie hydrogeologického prieskumu 
d) hodnotenie hydrodynamických skúšok 
e) fyzikálnu. chemickú, mikrobiologickú a biologickú 

analýzu 
f) návrh na využitie zdroja 
g) návrh na nevyhnutné dočasné ochranné opatrenia 
h) odborný posudok o liečivých alebo iných priaznivých 

účinkoch zdroja na ľudský organizmus a jeho indikačné 
zameranie 

i) údaje z katastra nehnuteľností o vlastníctve nehnuteľ
nosti, na ktorej sa zdroj nachádza alebo ktorá môže byi 
využívaním zdroja dotknutá. 

Ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym 
predpisom (vyhláškou) vyhlasuje prírodný zdroj za prírodný 
liečivý zdroj a ochranné pásmo tohto zdroja. 



98 Mine ra/ia S/oľ(fca. 37 (2 005) 

Náklady spojené s podaním podnetu na vyhlásenie prírod
ného zdroja za prírodný liečivý zdroj znáša právnická alebo 
fyzická osoba, ktorá podala podnet a chce zdroj využívať 
na poskytovanie kúpeľnej staľostlivosti. 

Prírodný liečivý zdroj môže využívať fyzická alebo 
právnická osoba iba na základe povolenia vydaného 
ministerstvom zdravotníctva. Povolenie sa vydáva najviac 
na desa( rokov. 

Podľa § 66 zákona o zdravotnej starostlivosti ochranné 
pásmo prírodných liečivých zdrojov je územie, na ktorom 
sa určia opatrenia a podmienky v záujme zachovania ich 
kvalitatívnych a kvantitatívnych hodnôt a racionálneho 
využívania. 

Ochranné pásma sa určujú na základe odborného hydro
geologického návrhu obsahujúceho konkrétne ochranné 
opatrenia na vnútornú a vonkajšiu ochranu týchto zdrojov 
vyplývajúce z hydrogeologickej štruktúry a režimu pohybu 
podzemnej vody. 

Vykonanie geologických, hydrogeologických, geofyzikál
nych, balneotechnických a krenotechnických prác na ochranu 
a využívanie prírodných liečivých zdrojov a získanie prí
rodných zdrojov vody vhodných na vyhlásenie za prírodné 
liečivé zdroje povoľuje ministerstvo zdravotníctva. 

V ochranný1ch pásmach možno vykonávať geologické 
práce len so súhlasom ministerstva zdravotníctva. 
Podľa § 69 zákona o zdravotnej starostlivosti v záujme 

ochrany prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých 
zdrojov a klimatických podmienok priaznivých na liečenie 
sú okrem iného povinné: 

a) právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú geolo
gické práce, banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú 
banským spôsobom a iné zemné práce pri zistení prírod
ného zdroja minerálnej vody, plynu a emanácií oznámiť 
tento výskyt ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od takého 
zistenia 

b) právnické a fyzické osoby vyžiadať si stanovisko 
ministerstva zdravotníctva na vykonávanie geologických 
prác, banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej 
banským spôsobom, ak sa tieto práce vykonávajú na 
ochranu, získanie a využívan ie; vo vnútorných kúpeľných 
územiach a ochranných pásmach prírodných liečivých 
zdrojov si vyžiadajú stanovisko na vykonávanie geologic
kých prác, banskej činnos ti alebo činnosti vykonávanej 
banským spôsobom v každom prípade 
Podľa § 75 zákona o zdravotnej starostlivosti na zabez

pečenie celoštátneho dozoru nad opatreniami na ochranu 
prírodných I iečebných kúpeľov a prírodných I ieči vých 
zdrojov a na zabezpečenie ich využitia je na ministerstve 
zdravotníctva zriadený inšpektorát kúpeľov a žriediel, 
ktorý na vykonávanie geologických prác súvisiacich 
s vyhľadávaním a ochrannou prírodných liečivých zdrojov 
v ochranných pásmach a vnútorných kúpeľných územiach 
vydáva záväzné stanovisko a záväzné posudky na vykoná
vanie činností podliehajúcich banskému zákonu pri územ
nom, stavebnom, kolaudačnom a vodohospodárskom 
konaní. 

Ak sú výsledkom geologického prieskumu zdrqje geo
termálnej vody, ktorá sa nebude využívať na liečebné 
účely, postupuje sa podľa zákona 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona SNR 372/ l 990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpi sov (vodný zákon). 

Vodný zákon upran1je práva a povinnosti fyzických 
a prá, nických osôb k \ odám a n e hnuteľnost iam, ktoré 
s nimi súvisia pri ich ochrane. účelnom a hospodárnom 
využívaní. oprávnenia a pminnosti orgánov štátnej vodnej 
správy a zodpovednosť za porušenie pov inností podľa 
vodného zákona. 

Podľa § 3 vodného zákona je podzemnou vodou každá 
voda nachádzajúca sa pod povrchom zeme v pásme nasý te
nia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym 
podložím vrátane podzemnej vod) slúžiacej ako médium 
na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla 
z horninového prostredia (dalcj len „geotermálna voda'} 
Podzemnou vodou zostáva podzemná voda aj po jej odkrytí 
prirodzeným priepadom jej nadložia. banskou činnosťou, 
činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vyko
návaním inej odbornej činnosti. 

Podla § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona povolenie 
na osobitné využívanie vody je potrebné na čerpanie pod
zemnej vody a jej vypúšťanie do povrchových vôd alebo 
do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume 
a pri zakladaní stavieb. 
Podľa § 26 vodného zákona povolenie orgánu štátnej 

vodnej správy sa vyžaduje na postavenie, zmenu alebo 
odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej 
stavbe možno robiť na základe povolenia alebo ohlásenia 
orgánu štátnej vodnej správy. Na postavenie jednodu
chého vodného zariadenia sa povolenie ani ohlásenie orgánu 
štátnej vodnej správy nevyžaduje. V povolení vodnej 
stavby orgán štátnej vodnej správy určí záväzné podmienky 
na jej uskutočneni e a využívanie stavby. Pri vodných 
stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť staveb
ného úradu. 

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na postavenie, 
zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne staveb
ný,m povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky 
je súčasne kolaudačným rozhodnutím. 

Podla § 28 vodného zákona na geologické a zemné práce 
vykonávané na inundačných územiach a v ochranných 
pásmach vodárenských zdrojov je potrebné vyjadrenie 
orgánu štátnej vodnej správy. 
Podľa § 32 vodného zákona na ochranu výdatnosti, 

kvality a zdravotnej bezc hybnosti vody využívaných 
vodárenských zdrojov orgán štátnej vodnej správy určí 

ochranné pásma na základe posudku orgánu na ochranu 
zdravia. Ak to vyžadujú závažné okolnosti, môže orgán 
štátnej vodnej správy urči( ochranné pásma aj pri využi
teľných vodárenský·ch zdrojoch a vodných zdrojoch urče
ných na odber pitnej vody s niž.šou kapacitou, ako sú 
definované vodárenské zdroje. Podľa zákona NR SR 
272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších 
predpisov sú určené ochranné pásma súčasne pásmami 
hygienickej ochrany. 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa delia na 
ochranné pásmo I. stupňa, ktoré sl úži na ochranu zdroja 
v bezprostrednej blízkosti odberu vody alebo na ochranu 
záchytného zariadenia, a II. stupňa, slúžiace na ochranu 
vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších 
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miest. Na zvfšenie ochrany vodárenského zdroja môže 
orgán štátnej vodnej správy určit aj ochranné pásmo 
III. stupňa. 

Návrh na určenie ochranných pásiem vodárenského 
zdroja je povinný podať ten, kto má povolenie na odber 
vody, alebo ten , kto žiada o povolenie na odber vody 
z \ odárenského zdroja. Súčasťou návrhu na určenie 
ochranných pásiem vodárenského zdroja podzemnej vody 
je odbornf h) drogeologický posudok. 

Podľa § 60 ods. 1 písm. a) bod 3 krajský úrad životného 
prostredia rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni 
štátnej vodnej správy, ak ide o vodnú stavbu a s ňou 
spojené osobitné využívanie geotermálnej vody, a dáva 
vyjadrenia vo veciach, v ktorých v sprárnom konaní roz
hoduje v prvom stupni. 

V prípadoch, v ktorých je krajský úrad životného pro
stredia kompetentný povoľovať vodnú stavbu, rozhoduje 
aj \ ostatných veciach týkajúcich sa tejto stm by alebo 
nakladania s vodou s výnimkou pokút a priestupkov. 

Obvodný úrad ži v ot ného prostredia vo veciach štátnej 
vodnej správy vydáva vyjadrenia podľa § 28 vodného 
zákona. Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku 
štátnej vodnej správy rozhoduje o povoľovaní čerpať a vy
púšťať podzemnú vodu do povrchových alebo podzemných 
vôd pri hydrogeologickom prieskume pri predpokladanom 
trvaní čerpacej skúšky do piatich dní. 

Postup a podklady pri povoľovaní geotermálnych vrtov 
(KÚ ŽP) 

• Ide o vodnú stavbu stavbu v zmysle ust. § 52 zák. 
364/2004 Z. z. o vodách a túto vodnú stavbu a s ňou 
spojené osobitné využívanie geotermálnej vody po
voľuje v zmysle ust. § 60 ods. 1 písm. a) bod 3 
príslušný krajský úrad životného prostredia, úsek 
štátnej vodnej správy. 

• Krajský úrad životného prostredia je v zmysle ust. 
§ 120 zák. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a sta
vebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskor
ších predpisov špeciálny stavebný úrad a pri povoľovaní 
akejkoľvek vodnej stavby postupuje podľa ustanovení 
stavebného zákona. 

• Žiadosť o povolenie vodnej stavby musí obsahovať 
podklady v zmysle ust. § 58 stavebného zákona 
a ust.§ 8 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

• Správny poplatok sa uhrádza podľa prísl ušných polo-

žiek týkajúcich sa povoľovania a kolaudácie stavieb 
v zmysle zákona NR SR l-l-5/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch I znení neskorších predpiSO\. 

• Krajskf C1rad životného prostredia\ ::,dá pred povolením 
\ odnej stavb) vyjadrenie \ zm) sie ust. § 28 zákona 
o \Odách a medie \ i'íorn podmienk). za akých mož.no 
geotermáln) Ht \) hÍbiť. 

• Osobitosťou pri tejto vodnej stm be je aj predloženie 
zá\ erečnej sprá\) h) drogeologického prieskum u 
o geologických a h)drologických pomeroch s odpo
rúčaním odoberaného množst\ a geotermálnej \ ody 
na základe čerpacieho pokusu. 

• Upozornenie! Pri 1odných sta1 bách má orgán štátnej 
vodnej správ) pôsobnost sta\ ebného úradu podla 
osobitného predpisu s \ ý nim kou C1 zemného rozhodo
vania a V)\ lastnenia. Orgán štátnej vodnej správy, 
ktorý je oprárnený po1 oliť ľOdnú stavbu, rozhoduje 
aj o jej užfraní vy daním kolaudačného rozhodnutia. 

• Tento postup platí pri pornľovaní geotermálneho 
vrtu a jeho I yužÍI aní. V prípade pri eskumného vrtu 
nie je potrebné prn olenie orgánu štátnej I odnej správy, 
ale iba v1jadrenie \ šetkých dotknutých orgánov a or
ganizácií. Orgán štátnej vodnej správy \)dá na čerpanie 
podzemnej I Od) a jej vypC1šfanie počas hydrodyna
mických skúšok po1 olenie I zm) sie ust. § 21 ods. 1 
písm. g) vodného zákona (poľolenie na osobitné 
využívanie vody). 
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Orientation of research and expioration of geothermal energy resources in Slovakia 

Results oť geoth ermal res ources investigation enabled to define 26 prospective areas with occurren
ce oť geothe rmal water in the Slov ak Republic. According to the documents oť the Sl ov ak government. 
the conception oť the geothermal energy resources research was elaborated by the Ministry of the En 
vironment of the Slovak Republic . Order oť investigation of nineteen prospective areas is pro posed in 
the paper. 

Key words: geothermal water. geothermal energy. geothermal wells. geothermal water amounts. ther
mal -energy potential. prospecti ve areas 

Úvod 

Slovenská republika má vdaka svojim prírodným pod
mienkam významný potenciál geotermálnej energie, ktorý 
sa na základe doterajšieho výskumu a prieskumu hodnotí 
na 5538 MW,. Geotermálna energia je územne rozptýleným 
alternatívnym zdrojom energie, ktorý pri optimálnom 
využívaní predstavuje do 1 % celkovej spotreby primárnych 
energetických zdrojov Slovenska. 
Nositeľom geotermálnej energie na Slovensku sú najmä 

zdroje geotermálnej vody viažuce sa hlavne na telesá tria
sového dolomitu a vápencové vrstvy vnútrokarpatských 
tektonických jednotiek, v menšej miere na neogénny 
piesok, pieskovec a zlepenec resp. na polohy neogénneho 
andezitu a ich pyroklastiká. Tieto horniny ako kolektory 
geotermálnej vody mimo výverových oblastí sú v hÍhke 
200-5000 ma je v nich geotermálna voda teplá 15-240 °C. 
Podľa rozšírenia kolektorov a aktivity geotermického 
poľa sa na území Slovenskej republiky vymedzilo 26 per
spektívnych oblastí alebo štruktúr v hodných na získavanie 
geotennál nej energie. 

Na Slovensku je doteraz dovedna evidovaných 117 geo
termálnych vrtov (z toho 5 negatívnych), ktorými sa overilo 
okolo 1690 1/s vody s teplotou na ústí vrtu 18-129 °C. 
Ich tepelný výkon pri využívaní po referenčnú teplotu 15 °C 
je 314,3 MW1. Geotermálna voda sa získala vrtmi 
hlbokými 92-3616 ma ich výdatnosť pri voľnom prelive 
sa pohybovala od desatín litra do l00 1/s . Prevažuje 
Na-HCO3-CL Ca-Mg-HCO3 a Na-Cl typ vody s minera
lizáciou 0,4--90,0 g/1 (Fendek et al., 2004). 

100 

Súčasný stav 

Využívanie geotermálnej energie (geotermálnej vody) 
má nielen ekonomický, ale aj ekologický význam, a preto 
je záujmom štátu vytvárať podmienky na urýchlené využí
vanie tohto potenciálu, ktorý po vyriešení ťažkostí s rein
jektážou vody zbavenej tepla predstavuje environmentálne 
čistý energetický zdroj. Geologický výskum a prieskum, 
ako aj využívanie geotermálnej energie na Slovensku má 
oporu vo viacerých uzneseniach vlády Slovenskej republiky 
(SR). 

7. septembra l 993 vláda SR uznesen ím 6 l 9 a Národná 
rada SR 339 z 18. novembra l 993 schválili Stratégiu, 
zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR, 
ktorú tvorí 10 sektorov. V sektore F - ochrana a racionál
ne využívanie horninového prostredia, pôdy a lesa - sa 
v bode 5 uvádza požiadavka zhodnotiť geotermálne oblasti 
z hľadiska ekonomicky efektívneho využívania geo
termálnej energie. 

Mini sterstvo životného prostredia SR v spolupráci 
s Ministerstvom hospodárstva SR v roku 1996 pripravilo 
Návrh koncepcie 1'yužívarúa geotermálnej energie v SR 
a vláda SR k nej prijala uznesenie 861/1996, ktorým ulo
žila ministrovi životného prostredia do konca roka 1998 
vypracovať regionálne hodnotenia zásah geotermálnej 
vody a energie centrál nej depresie podunajskej panvy -
oblasti Galanty, Popradskej a Liptovskej kotliny, ako 
aj skorušinskej depresie (Oravice) a do konca roka 2000 
pripraviť hydrogeotermálne hodnotenie Žiarskej kotliny 
s návrhom na vrtné overenie. 
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Regionálne hodnotenia zásob geotermálnej vody a energie 
v uvedených štruktúrach a oblastiach prinieslo nasledujúce 
výsledky. 

V centrálnej depresii podunajskej panvy - oblasť Galanty 
bol celkový odber geotermálnej vody spolu s geotermálnymi 
vrtmi stanovený na 176,0 1/s, čo zodpovedá 39,77 MWr 
tepelnej energie. Celkové prírodné množstvo geotermálnej 
vody Popradskej kotliny sa určilo na 216,2 lis, čo zodpo
vedá celkovému množstvu tepelnej energie 33,884 MWr· 
Celkové prírodné množstvo geotermálnej vody je 248 1/s 
a zodpovedá množstvu tepelnej energie 34,589 MWr. Prí
rodné zdroje geotermálnej energie skorušinskej depresie 
predstavujú 24,0 MWr. Z toho sa na chočský príkrov viaže 
4,0 MWr, čo zodpovedá 48 1/s geotermálnej vody s teplo
tou na ústí vrtu 28-35 °C, na krížňanský príkrov 20 MWr, 
čo zodpovedá 118 1/s geotermálnej vody s teplotou na ústí 
vrtu 43-60 °C. V Žiarskej kotline prírodné množstvo geo
termálnej vody s teplotou vody 60 °C (sklenoteplická 
štruktúra) a 11 O °C (Žiarska štruktúra) predstavuje 65,3 1/s 
a zodpovedá prognóznemu množstvu geotermálnej energie 
prírodných zdrojov 22,296 MWr· 

Uznesením vlády SR 978 z IO. októbra 2001 sa schválila 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja a v jej 
časti IY , kap. 5.2, sa uvádza potreba využíva( zdroje geo
termálnej vody. 

V roku 2002 vláda SR uznesením 334 schválila Koncep
ciu geologického v_ýskumu a prieskumu územia Slovenskej 
republiky na roky 2002- 2006 s výhľadom do roku 20/0. 
Podľa nej by sa na vytvorenie podmienok na využívanie 
potenciálu geotermálnej energie mali riešiť najmä nasledu
júce úlohy: 

- Vytvoriť databázu zdrojov geotermálnej energie Slo
venska vo forme GIS, ktorá doplní a zaktualizuje infor
mácie v Atlase geotermálnej energie Slovenska. Databáza 
má umožniť prístup k detailným informáciám o geoter
málnych vrtoch a vrtoch, v ktorých sa meraním zistila 
teplota a termofyzikálne vlastnosti hornín a vody. 

- Zostaviť a tlačou vydať Geotermálnu mapu Slovenska 
v mierke 1 : 500 OOO a zobraziť v nej geotermické pomery 
a geotermálnu aktivitu územia Slovenska. V oblastiach 
perspektívnych na exploatáciu geotermálnej vody sa má 
zobrazil aj rozšírenie a typ kolektorov , ich hydraulické 
parametre, mineralizácia a chemický typ geotermálnej vody. 
K mapám vyjdú aj stručné textové vysvetlivky s kataló
gom dokumentačných bodov. 

- Dokončiť overovanie geotermálneho potenciálu 
perspektívnych oblastí Slovenska s využitím geofyzikálnych 
prác a pionierskych vrtov na stanovenie prognóznych 
zdrojov a podmienok ich exploatácie vrátane hodnotenia 
vzájomnej interakcie exploatovaných geotermálnych zdro
jov a ich vplyvu na geotermickú bilanciu exploatovaných 
kolektorov . V najbližšom období sa zhodnotia teplotné, 
hydrochemické, hydrodynamické a tlakové pomery hydro
geotermálnych štruktúr humenského chrbta, levickej kryhy, 
komárňanskej okrajovej kryhy, Hornonitrianskej kotliny 
a stanoví sa ich tepelnoenergetický potenciál. 

- Zhodnotiť zdroje geotermálnej energie s veľmi nízkou 
teplotou na ich využívanie v energetike za pomoci tepelných 
čerpadiel. 

- Metodicky rieši( reinjektáž \ rezervoárovom rnz111ier
slve s využitím matematického modelovania (určenie 
reinjektážneho tlaku, tlakových a teplotných polí), stanmi( 
podmienky exploatácie geotermálnej energie s ohľadom 
na vzájomnú interakciu využívaných zdrojo\ a exploato
vaný·ch kolektorov, realizoval a zhodnotil hydrodynamické 
skúšk) pre geotem1álne \Tt) \ rátane využívania karotážnych 
meraní na určenie exploatačného množstva geotermálnej 
vod1 vrtov. 

- Metódy vyhľadávania geotermálnych vôd a hodno
tenia ich tepelnoenergetického potenciálu. Metodické 
usmernenie pre budúcich investoro\ na základe skúseností 
z 30-ročného výskumu a prieskumu geotermálnych 
zdrojov. 

- Izotopový výskum zdroj O\ geotermálnej vod1 vo vy
hraný·ch perspektívnych oblastiach na riešenie vzťahov 
vzniku a tvorby vody na kvantifikáciu jej množstva 
a ochrany. 

- Monitoring vybraných geotermálnych vrtov na posú
denie vplyvu exploatácie geotermálnej vody na teplotno
tlakové pomer1 v danej hydrogeotermál nej štruktúre. 

- Problematika využívania suchého tepla hornín. 
V zmysle uvedených dokumentov sa regionálny 

výskum v roku 1998 skončil \ Li ptO\ skej kotli ne, skoru
šinskej panve. Popradskej kotline (západná a južná časť 
levočskej panvy). , oblasti Galanty (časť ce~trálnej 
depresie podunajskej panvy). v roku 1999 v oblasti Durkova 
(časť Košickej kotliny). v roku 2000 v Ž iarskej kotline 
(sz. čast stredoslovenských ncovulkanitov) a v roku 2004 
v Hornonitrianskej kotline. V súčasnosti prebieha vý
skum v Bánovskej kotline a v topoľčianskom zálive. ako 
aj v humenskom chrbte, ktorý b) sa mal skončiť v roku 
2006. 

Ďalší postup pri hodnoterú perspektívnych oblastí 

Na kontinuálne hodnotenie prírodného množstva geo
termálnej vody by bolo treba pokračoval v hydrogeoter
mál nom hodnotení dalších perspektírnych oblastí a medzi 
hlavné kritériá pri určovaní poradia geotermálnych oblastí 
zaradených do hodnotenia by mal patriť význam oblasti 
a výhodnosť jej využívania, stav rozpracovania, záujem 
o využívanie geotermálnej energie v príslušnej oblasti, 
ako aj rovnomerné rozdelenie výskumu na Slovensku. 

V etape regionálneho geologického výskumu by sa mali 
hodnotiť: 

1. Rimavská kotlina 
2. Turčianska kotlina 
3. komárňanská okrajová kryha 
4. levická kryha 
5. Košická kotlina (doteraz bola zhodnotená iba oblasť 

Ďurkova) 
6. komjatická depresia 
7. západná a južná časť levočskej panvy (doteraz sa 

zhodnotila iba Popradská kotlina) 
8. dubnícka depresia 
9. trnavský záliv 

1 O. sv. čast levočskej pa11V) 
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1 J. sz. časť stredoslovenských ncovulkanitov (doteraz sa 
zhodnotila iba Žiarska kotlina) 

12. Žilinská kotlina 
JJ. lla\skákotlina 
J 4. Trenčianska kotlina 
15. piešťanský záliv 
16. jv. časť stredoslovenských neovulkanitov 
J 7. hornostrhársko-trenčská prepadlina 
18. štruktúra Beša - Čičarovce 
1 9. viedenská panva 
Na rýchlejšie získavanie výsledkov možno niektoré 

z uvedených geotermálnych oblastí zlúčiť do väčšieho 
regionálneho celku a hodnotiť ich súčasne. Tak sa dá 
do jedného celku zahrnúť napr. komárňanská okrajová 
kryha s dubníckou depresiou a obidve oblasti riešiť v rámci 
regionálneho hydrogeotermálneho zhodnotenia jv. časti 
podunajskej panvy a levická kryha s komjatickou depresiou, 
ktoré možno riešiť ako súčasi regionálneho hydrogeo
termálneho hodnotenia sv. časti podunajskej panvy. 

Záver 

Na Slovensku sa vyčlenilo 26 geotermálnych oblastí 
s rozličným stupňom hydrogeotermálnej preskúmanosti. 
Pät z nich (centrálna depresia podunajskej panvy, komár
ňanská vysoká kryha, Liptovská kotlina, skorušinská 
panva a Hornonitrianska kotlina) sa hydrogeotermálne 
zhodnotilo na základe geofyzikálnych prác, geotermálnych 
vrtov a hydrogeotermálnych prác a výsledkom je poznanie 
hydrogeotermálnych pomerov, množstva geotermálnej 
vody a jej parametrov. geotermálnej energie, ako aj ná
vrhy na perspektívne lokality na overenie zdrojov geo
termálnej vody vrtmi a hodnotenie geologického rizika 
v oblasti. Metodika hodnotenia je rovnaká ako metodika 
hodnotenia zdrojov geotermálnej energie v Európskej únii 
(Hurter a Haenel, eds., 2002), čo znamená. že aj výsledky 
sú porovnateľné. Tým istým spôsobom sa hydrogeoter-

málne zhodnotili aj čiastkové oblasti I dalších troch 
vymedzených geotermálnych oblastiach. a to Žiarska kot
lina, patriaca do sz. oblasti stredoslovenských neovulka
nitm. Popradská kotlina. patriaca do západnej a južnej 
časti lernčskej pa111 y, a oblasť Ďurkova v Košickej kotline. 
V d1 och vymedzených geotermálnych oblastiach (topoľ
čiansky záliv s Bánovskou kotlinou a humenský chrbát) 
prebieha hydrogeotermálne hodnotenie v s účasnosti. 

Koncepcia roz\ oja geotermálnej energie \ y chádza 
zo spoločenskej potreby \ yufo ani a netradičný ch zdrojov 
energií, medzi ktorými má geotermálna energia \ýznamné 
miesto. Regionálny geologický výskum a 1yhľadávací 
prieskum perspektívnyc h oblastí zabezpečuje Minister
St\ o životného prostredia SR v súlade s uzneseniami vlády 
ku koncepcii geologického výskumu a prieskumu Slo
venska z roku 1996 a 2002. ako aj s nánhom koncepcie 
využívania geotermálnej energie v SR z roku 1996. Podľa 
aktualizovanej energetickej bilancie SR sa očaká\· a, že sa 
v roku 20!0 overí tepelnoenergetickf potenciál geo
termálnych zdrojov J 200 MW,. a očaká\ aný vyuŽÍ\aný1 

tepelný vý,kon z neho bude predsta1mat J60 MW,. Reálne 
sa v súčasnosti na Slovensku \ y užíva okolo U I MW, 
geotermálnej energie. 

Termíny na \) konávanie geologických prác v jednotli
vý·ch oblastiach budú závisieť hlavne od ich financovania 
po schválení návrhov na riešenie geologických úloh 
Ministerstvom ž.i votného prostredia SR. 
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Orientation of research and exploration of geothermal energy resources 
in Slovakia 

In Slovakia 26 geothermal aľeas with diffeľen t deg ree 
of hydrogeotheľm al i nvcsti gation were defi ned. In fi vc 
of them (centra! depression of thc Danube Bas111 , Komárno 
high bl ock , Liptov Basrn. Skorušina Depress1on and Horná 
Nitra Bas in) hydrogeolhe rmal ev aluation has f inished after 
the geophysical research. drilling the geothermal well s and 
hydrogeothermal re search re s ul ts eval uation. Asce rtai ni ng 
the hydrogcothermal conditions. amounls oť geoth e rmal 
water and geothermal energy enabled to propose new wells 
fo r veriťication of geothermal water occurrence. as we ll as to 
evaluale gc o log1 ca l ri sk in respective areas. Methods uscd 
for hydrogeothermal evaluation in Siovakia are thc same likc 
methods of gcothermal re so urces cva l uation use d wi thi n 
the European U nion (Hurter and Haencl, eds ., 2002). It means 
that al.so results are mutually com paľablc. Hydrogeothermal 
evaluati o n of partia] areas in Žiar Basin (be longing to geo
thermal area of Cen tra] Slovakia neovo lcan ics - NW part ) , 

Poprad Basi n (belonging to geotheľma l aľea of the Levoča 
Depression - W and S part) and Ďuľkm area 111 Košice Basin 
1vas performed 111 the same 11 a1 . Hy drogeothcnnal eval uation 
ľecently continucs 1n two other geothermal areas (Topoľčany 

bay with Bánovce Basi n and 111 Humenné Ridge). 
Regi o nal geological resea ľch and exploration oť prospective 

areas are s upervised by the M irnstry of the En\'ironm en l of the 
Slovak Repu bi ie according to the decrees of the S!o1 ak gov ern
ment on geol og1cal re search and 11ff estiga tion conccption 
being approved in 1996 and 2002. as 11ell as in accordance 
with the proposal of the conception of geothennal energy use 
1n the S lov ak Republic appľm ed 111 1996. Accord in g to the 
actual ized Energy balance of the SIO\ ak Republ ic it is supposed . 
that 111 201 O the veriťied the rmal-energ:-, potcntial of geother
mal sources should reach 1200 MW, , from wh1ch the expec ted 
used thermal power should arno unt 360 MW,. At presenl about 
131 MW, of gcothennal cnergy 1s used 111 th e S lovak Republic . 
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( Doruľe11é 15. 3. 2005, reľ idoľWIIÍ \'er~iu doruľenci 5. 4. 2005) 

Application of light geophysical methods during exploration of the sources of geothermal waters 

During the explorati o n fo r so urces of geothermal energ) the mai n contribution of geoph) sical methods. 
based on pote ntial fields acqui sition and interpretation can be summarized in two important points -
regiona l geothermal valicl at ion of perspective areas (w here the geothermal sou rces are expectecl ) and 
for local descr iption oť geological stru cture in the area of the projected geothe rmal drilling. The main 
tasks of the complex geophysi ca l inte rpretatio n are che dete rmin a ti o n of Paleogene filling. 
geological - tectonic struc ture of the Pre-Tertiary basemen t and the definition of important fearures of 
the base me nt. These results are usually su mmari zed in the structura l-tectonic sc heme oľ the Pre-Tertiar) 
basemenl of th e stuclied sed imentary bas in. Combined DC soundin gs and quan titati1e graľ i metr i cal inte r
pretation can be oť great importance during determination of the very important boundar ies. Paleogene 
fillin g - basa ) layers - Mesozoic basement. 

Key words: geo physical methods. Pre-Tertiary basement. geol ogica l structure. geo therrnal energy 

Úvod 

Kedže sa vyhľadávanie zdrojov geotermálnej , ody na 
Slovensku sústreďuje prevažne do terciérnych sedimentár
nych panví, výsledky geofyzikálnych meraní a ich inter
pretácia sú zamerané na určenie štruktúrnogeologických 
pomerov sedimentárnych bazénov a ich podložia. Pri 
zisťovaní štruktúrnogeologických pomerov poskytuje 
geofyzikálne meranie podporné informácie v dvoch na seba 
nadväzujúcich fázach vyhľadávania a získavania zrojov 
geotermálnej energie. Prrnu je regionálne hydrogeoter
mál ne hodnotenie oblastí, v ktorých sa výs kyt zdrojov 
geotermálnej energie predpokladá, a druhou určenie geolo
gických pomerov v okolí predpokl adaného geotermálneho 
vrtu. 

V druhom prípade geofyzikálne výstupy poskytujú 
p:xlporné alebo priame informácie na určenie optimálneho 
miesta vrtu tak, aby sa znížilo geologické riziko jeho 
prípadného neúspechu. 

V príspevku prezentujeme vý sledky tzv. ľahkých (ne
seizmických) geofyzikálnych metód. ktoré sa pri vyhľa

dávaní zdrojov geotermálnej energie úspešne aplikovali 
v zahraničí (napr. Kell er, 1978; Corwi n a Hoover, 
1979; Serpa a Cook, 1984). Na Slovensku z dlhoročn ej 

10 3 

tradície vychádza napr. Remšík et al. (1983 ). Májovský 
( 1978) a i. 

Ľahké geofyzikálne metódy v prieskume 
geotennálnych zdrojov 

Pri obidvoch spomenutých fázach (regionálnej aj lokálnej) 
vy hľadá mn ia a získavania zdroj o\ geotermálnej energie 
možno \) členiť základné úloh) , ktoré sa riešia s pomocou 
geofyzikálnych metód. Je to 

- zistenie hrúbky k, artérny ch, neogénn) ch a paleo
génnych sedimentov. v ktorých podloží sa kolektory 
geotermálnej vod) predpokladaj ú 

- zi stenie hÍbk) uloženia predpokladanS,ch kolektorov 
geotermálnej \•ody (v mezozoickom podloží) 

- vymedzenie alebo spresnenie priebehu tektonických 
l ínií 

- vyčlenenie štruk lúrnotektonických komplexm v pred
terciérnom podloží, definornnie ich predpokladanej hrúbky 
so zameraním na zi stenie možných kol ektorov geo
termálnej vody (určenie hrúbky karbonátovS,ch komplexov 
mezozoika) 

K lasickou a , o väčšine prípad m n aj s poľahl ivejšou 

geoťy z i kál nou metódou zistO\ ani a hrúbky sedi mentov 
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, nadlo1.í kokl-.toro, tťrmálnej, úd) a hľbi-.y ich ulo1enia 
je reľk,ná alebo refral-.čná ~ciLmil-.a. V:>'ber metód) zá1 isí 
od predpokladanej hrúbk) ~edimľntrn. Pri ab,encii ,eiL
mih.) mo1.no aplik01al t11. ľahl-.é 1ne,eizmické) geoľ)zi-
1-.álne metód) - geoťlei-.trické ,ondážne meranie -1-.lasické 
pomocou jťdno,merného prúdu r, enil--álna elel-.tricl--á 
~ondá1 - V ES) akbo eldtromagneti1.' i--ú ,ondá1- 10 frel-.-
1enčnej aplil-.ácii alebo metódou rrechodo1:>'ch ja101. 
a potenciá!o, é metód) - gra, i metri u a magne1ometri u. 
V) hoJou elťh.tromagnetick) ch mťraní je pod,tdtne mťn~ia 
oblasl zem,1-.ého po, rchu. na 1-.torej metóda Opťruje lfoo1-
pri111 J. čím sa 1_)raLne znižuje riLil--ú ,1--rľ,lenia meran:>'ch 
údaj o, pod I pl) 1 om lateráln) ch zmien odporu geologic
kého prostredia, bli>šom i širšom ol--olí merania. ako je 
to pri V ES. Spoľahli I osi t) chto geoeiľktrick) ch metód 
pri interpretácii hrúbh.) ,edimentárn)Ch komplno1 je 
obmedzená hÍbl-.o,ým do,ahom 1000. ma,imálnť 1500 m. 
Pri I a(•šej hrúbke sedimento1 je kpši e použil metódu 
magne101elurickcj sondáže. pomocou ktorej 11101110 zí,kat' 
informácie o 1menách odporu do hľbky až dc,ia1ol-. km 
1 Lá1 i,losti od ľrek1 enčn1.;ho rozsahu prijímača a dľžk) 
mťľania. Gra, imetria dobre 1) praco1 an:>'m postupom 
modelo,ania po,h.)lujc ná,troj na odhad ľahšej 1:>'plne 
,edimťnto, , naJloií 1-.olektoro, termálnej ,od>. ktorá sa 
pľi , hodnť 11 olťnej redul-.čnej ( korel-.čnej) hustote preja-
1 uje , Bouguero1 :>' ch anomáliách ah.o , ) ra1ná ;áporná 
anomália. Preja,) tel-.1onih.) , anomálnom poli Bouguero-
1 :>' ch anomálií ,a dajú tra,01 a11 daka preja, 0111 kon takto, 
bloko1 , rozličnou hu,totou. Pri vyčleňo1 aní preja, 01 
tektonik) a , ) medL01 aní la1erálnych zmien hustotný ch 
pomero, sa 1) u1í1 ajú ,emiautomati ck é interpretačné 
dekonvolučné metódy (Linserova metóda, Wernerova 
a Eulerova dekonvolúcia, Blakelyho metóda - prehľad 
podáva napr. Blakely. 1996), ktoré sú postavené na využí
vaní gradientov transformovaných potenciálových polí. 

Pri analýze štruktúrnotektonických pomerov podložia 
sedimentárnych bazénov sa pri viacerých regionálnych 
štúdiách (alebo pri projektovaní vrtných prác) ako veľmi 
efektívna ukázala kombinácia geologi c ko-geoťyzikálnej 
interpretácie výsledkov VES a odkrytých gravimetrických 
máp. Pri tvorbe takýchto máp sa model uje účinok sedi
mentárnej výplne bazéna s ohľadom na prioritu oporných 
a doplnkových geologicko-geofyzikálnych údajov (Šefara 
et al. , 1987). Odpočítaním tohto modelovaného účinku 
od hodnôt mapy úplných Bouguerových anomálií sa získa 
odkrytá mapa, ktorá citlivejšie reaguje na geometriu a la
terálne zmeny hustoty (geologickej stavby) 1 podloží štu
dovanfch sedimentárnych bazénov. Výsledkom komplex 
nej i ntcrpretácie geoelektrických metód a gravimetrie 
(s prihliadnutím na ostatné dostupné informácie) je štruk
túrnotektonická schéma podložia (vo väčš í ne prípadov 
predterciérneho) panvy. 

Obr. l. Reliéf podl ožia Liptovskej kotliny (hodnoty v mn. m.) zostro
jený na základe interpretácie VES a gravimetri e. Prerušovanou čiarou 
je znázornená poloha interpretačného profilu z obr 2. 
Fíg. 1. Relief of the base_ment oľ the Liptov, ká kotl ina Basin (values in 
metres ove r sea level) constructed from the results oľ the DC soundings 
and gravim etry interpretation. Pos ition of the interpretation profile 
from Fig. 2 is presented with a dashed line. 
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Kvafanka 
LIPTOVSKÝ TRNOVEC PAVČINA LEHOTA 

sz lom rezu 
Sina 

J 
6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2000 1 4000 
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Legenda: 

QJ - vnútro karpatský paleogén 

- - hronikum (chočský príkrov) 

Í3 ) - fatrikum (krížňanský príkrov) 

__,- - interpretovaná tektonická línia 

_ - - - predpokladaná tektonická línia 

p - zdanlivý merný elektrický odpor [ohm.m] 

a - hustota Uednotka g.cm·3) 

Obr. 2. Schematický geofyzikálno-geologický rez Liptovskou kotlinou (prechádzajúci vrtom ZLG -2/ A a FG L- l) zostrojený na základe interpretácie 
VES a gravimetrie. 

Fig. 2. Schematic geophysical-geological cross-section across the Liptovská kotlina Basin (crossing the boreholes ZLG-2/A and FGL-1 ) constructed 
from th e results of the DC soundings and gravimetry interpretation. 1 - lnner-Carpathian Paleogene. 2 - Hronicum (Choč nappe). 3 - Fatricum 
(Krížna nappe). full line - interpreted tectonic boundary. dashed line - assumed tectonic boundary. p - relative electrical resistivity [ohm. ml. 
a - density I g·cm· 1] 

Liptovská kotlina - príklad regionálneho 
hydrogeotennálneho hodnotenia 

Opísaný komplex geofyzikálnych metód sa viac ráz 
úspešne použil pri regionálnom aj lokálnom hodnotení 
potenciálnych zdrojov geotermálnej energie v rozličných 
terciérnych panvách Slovenska (Daniel et al., 1998; 
Remšík et al. , 1998; Remšík et al., 2000, a i.). 

Ako typický príklad aplikácie tohto komplexu fahkých 
geofyzikálnych metód predkladáme výsledky dosiahnuté 
v práci Liptovská kotlina - regionálne hydrogeotennálne 
zhodnotenie (Madar et al., 1997; Remšík et al., 1998). 
Ciefom geofyzikálnej interpretácie bolo spresniť štruktúr
notektonickú stavbu skúmaného územia, a tak pomôct 
pri kvalifikovanom hydrogeotermálnom hodnotení regió
nu. Geofyzikálne práce tvorila reinterpretácia archívnych 
gravimetrických a geoelektrických meraní a interpretácia 
doplnkových meraní VES v miestach s malou hustotou 
starších geofyzikálnych údajov. Základným cierom meto
diky bolo dať do súladu model interpretácie geoelektric
kých meraní v modifikácii VES (hrúbka geoelektrických 
vrstiev a ich geologická interpretácia) s modelom obráte
nej úlohy gravimetrie a implementácia čo najväčšieho 
množstva oporných údajov získaných z vrtm (mapa relié
fu podložia je na obr. 1 ). Výsledky interpretácie zhŕňa 
štruktúrnotektonická schéma Liptovskej kotliny (interpre
tačný rez schémy je na obr. 2). Táto schéma je komplex
ný'm zhrnutím výsledkov interpretácie všetkých geofyzi
kálnych metód, ako aj ostatných geologických informácií 
a obsahuje 

1. reliéf podložia paleogénu, 2. interpretáciu tektoniky 
indikovanej geofyzikou, 3. predpokladané zastúpenie hor
nín krížňanského a chočského príkrovu v podloží paleo-

génu a 4. hustotné nehomogenity a niektoré výraznejšie 
morfoštruktúrne fenomény v podloží paleogénu. 

V prípade mapy reliéfu, podložia paleogénu podľa VES 
platí, že jeho skutočná hl bka môže byt aj o niekoľko sto 
metrov väčšia. Zapríčinili to odporové vlastnosti jednotli
vých litotypov bazálneho paleogénu (karbonatická brek
cia, zlepenec, piesko1 ec, organodetritický a organogénny 
vápenec), ktoré sú z1 äčša odporovo zhodné s horninami 
paleogénneho podložia (1 priemere nad 450 ohm. m), čiže 
interpretované podložie paleogénu vo I äčšine prípadov 
zodpovedalo rozhraniu bazálna litoťácia - ílovcové súvrst
vie. Priemerná hustota paleogénn) ch sedimentov sa určila 
z petrofyzikálnych meraní (a z hustotnej charakteristiky 
vrtu V-1) na 2,53 g-cm 3 (diferenčná hustota -0,14 g-cm 3) 

a vzťahovala sa iba na hutnianske a zuberecké súvrstvie. 
kým priemerná hustota hornín borovského súvrstvia bola 
podstatne vyššia (2,68 g-cm 3), a preto sa pri tvorbe 
štruktúrnotektonickej schém) borovské súvrstvie z po
hradu hustoty pričlenilo k podložiu paleogénu. 

Získané poznatky o odporOI ých a hustotných nehomo
genitách podložia paleogénu, ako aj celk01 ý obraz geolo
gickej stavby študovaného územia poskytujú mnoho 
nových a cenných informácií pre další potenciálny prieskum 
hydrotermálnych zdrojov energie, ale pri prieskumných 
vrtoch treba vykonať dopi nkOI é detai Iné geofyzi ká! ne 
meranie (napr. profilovú gravimetriu a VES) 1 mierke 
zodpovedajúcej riešenej úlohe. 

Záver 

Naša interpretácia I ýsledkov rahkých geofyzikálnych 
metód (najmä geoelektrickej vo variante VES a grm imetrie) 
sa v mnohých oblastiach Slovenska pri kvalitatívnom 
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aj kvantitatívnom hodnotení geologických pomerov pod
lož.ia sedimentárnych bazénov na poskytnutie výstupov 
na prognózovanie zdrojov geotermálnej rnd) osvedčila. 
Vzájomná konfrontácia interpretovaného zdanlivého mer
ného odporu z VES a diferenčnej hustoty z gravimetrie 
sa ukázala ako veľmi potrebná pri rozlišovaní hraníc roz
l ičných tektonických jednotiek: (nečlenená) paleogénna 
výplň - bazálne súvrstvie - mezozoické podložie (úspeš
ná bola v mnohých perspektírnych oblastiach. ako je 
komárňanská kryha, Popradská kotlina, Liptovská kot
lina a i.). Pri aplikácii uvedených metód je veľmi dôležité 
aj to, že nie sú také náročné na financie ako seizmický 
a vrtný prieskum. 
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Application of light geophysical methods during exploration 
of the sources of geothermal waters 

Presented light (11011 -seismic) geophysical methods (ma111-
ly DC soundings and gravimetry) can be used very effectively 
during reg1onal characterization of the geologtcal structure 
of pre~Terti a ry basement of sedimentary basins and during 
!oca! survey for the projection of plann ed drill111gs. In both 
phases we can sum marise the most important tasks , which 
can be solved by means of geophysical methods: 

1. relief of the Paleogene basernent, 2. 111terpretation of 
the tectonics, based on geophysics, 3. assurned geolog1cal
tectonic structure of the basernent (a rol e of the Krížna and 
Choč nappe s 111 the majority of interpreted Tertiary bas1ns in 
Slovakia), 4. determination of density and /or res istivity in
homogeneities a nd ,mportant morphostructural phenomenas 
in the basement. 

Th ese I nterpretations bui ld thc eon tent of the structural-tec
tornc scheme of the basement, which is the typical output of 
the presented compl ex of me thods. In special situations it is 

rnlid that thc dcpths of thc basement, based on DC soundings 
interpretat ion can be se\·cral metres shaliolľer 111 companson 
with the rea l depths. This phenomenon is causcd hy the fact 
that the re sis tivity properties oť the basa! layers of the Paleo
gene are very close to that of the basement (in average over 
450 ohm. rn). Comparable situation can occur with difťerent ial 

densities during quantitatiľe gravimetncal ,nterprctation. In 
th e maJority of situations the _j oi nt 1nterpretation of both met
hods can help to dec rease the ambiguity of this problem. 

Prescnted complex of the light geophys1cal methods (ma-
1nly gcoelectrics as DC soundings and gravirnetryJ has sho
wed its efficiency dur ing qualitati1 e and quantitative interpre 
tation of the geological st rncture of the baseme nl of sedi
rnentary basins with th e airn of the exploration for geother
mal lľater sources. During application oľ these rnethods 1t is 
importan t to mention their low costs 1n cornparison lľtlh 

seism,cs or d rill ing explo ratio n . 
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Využívanie magnetotelurických meraní pri vyhľadávaní zdrojov 
geotermálnej vody na Slovensku 

VA RGA GÉZAi. PETER DŽUPPA' . MA RLÁ.N FENDEK' a T O MÁŠ GR AND-1 

'Eotl os Lóráncl Geofi z ikai lntézet Buda pest 
'Sze mere H .. s. r. o .. V ino hradnícka 29. 900 23 V i nič né 

'Štátny geolog ic k) ústav D. Štúra. M lyns ká dolina 1. 8 17 04 Brati s la va 
-IKoral. s. r. o„ Jilemnického 2 1111. 052 01 Spišská Nová Ves 

( Dor11ťc11/ 11 3. 2005) 

TI1e use of magnetotelluric measurements for the geothermal water prospccting in Slovakia 

T he paper describes the magnetotelluric measu re ments (MT) a ppl ica ti on for the hyd rogeothe rm a l 
prospecting in Slovakia. The re sults of the Mľ measure ments in Bá novce Depres si on are pre sented. 
The dcpth of thc pre-ľertiary basemcnt is mappcd at about 2800 111. As the thickn ess of th e basem ent 
with the higher resistivity is onl y several hundrecl me ters. t hereľo re the clepth determ ination rs un certain . 
The Mľ survey revealecl a goocl conductiv ity zeme in the base ment. which cou lcl cletect a geot herma l 
rese rv oi r. Due to a srna!! density of the rneasured MT poi nts. vve regard this im portant s urvey res ul t 
as a n introd ucto ry model 

Key words: electrical survey, magnctotclluric meas urernents . e lectncal conductiv ity anornal y. geotherrnal 
reserv oir. Bánovce Depression 

Úvod 

Metóda magnetotelurickej sondáže (dalej MT) sa na Slo
vensku ľ minulosti využívala v menšom rozsahu, a to 
predovšetkým pri základnom geologickom výskume. Jedny 
z prvých bol i magnetotelurické merania v Spišsko-gemer
skom rudohorí (Grecula et al., 198 1) a neskôr na regio
nálnom profile 2T (Varga a Lada, 1988), prechádzajúcom 
od Gemerského Jablonca po Mútne pri s l ovensko- poľs kej 
hranici. Štyri regionálne profil y, nadväzujúce na MT pro
fily v Madarsku, sa merali v Podunajskej nížine v rámci 
projektu PODUNAJSKO - DANREG (Džuppa et al.. 
1993). Vyhodnotenie použitia magnetotel urických meraní 
pre geologickú interpretáciu vykonaných do roku 1996 
v Západných Karpatoch spracoval Pagáč et al. ( 1996). 

Kratšiu hi stóriu má aplikácia MT pri \ ' yhľadávaní geo
termálnych zdrojov. Prvý projekt tohto druhu na Sloven
sku urobí I Geofyzikálny ústav SA V (Vozár et al., 1999) 
v oblasti Ďurkova. Autori poukazujú na namerané nízke 
odpory v hÍbke 2000- 3000 m, ktoré majú súvislosť 
s geotermálnym rezervoárom. Z okolitých krajín má MT 
dlhoročnú tradíciu v Madarsku. 

Základnou úlohou povrchových geofyzikálnych metód 
pri vyhľadávaní zdrojov geotermálnej vody je zistii hrúbku 
sedimentárnych komplexov, relíéťu predterciérneho podložia 
a spresniť štruktúrnotektonickú stavbu územia. Z geofyzi
kálnych metód sa na to doteraz naj viac využívala gravi 
metria, magnetometri a a geoel ektri cké metódy (VES 
a MT). Veľm i dobré informácie poskytuje aj refl exná 
seizmika, najmä 3D. 

107 

Nev5·hodou vertikálnej elektrickej soncláže (VES) pri 
mapovaní hlboko uloženého predterciérneho podložia j e 
technická náročnosť terénnych meraní pri velkom rozo
stupe s51tnych elektród AB. ako aj nepriazni\ )' vplyv 
„ bi udn5ch prúdm" pri \ e ľkej vzdia lenosti potenčných 
elektród. a to hlarne \' priemyselne zasta\ 'an5·ch oblas
tiach, a v poslednom období aj časom a finančne náročné 
\ybavovanie \ stupu na pozemky. čo siažuje vykonávanie 
veľkej VES. Nasadenie reflexnej seizmiky. geofyzikálnej 
metódy s najväčšou rozlišO\'acou schopnosiou a infor
mačn51m prínosom. je finančne náročné. 

Výhodou MT je dostatočn5 hÍbkovf dosah z pohľadu 
výskytu geotermálnej vody na SIO\·ensku (ľiac ako 5 km). 
porornateľn5 len s dosahom seizmiky. V)'stupom MT sú 
informácie podobné ako pri VES. t. j . hrúbka geoelektric
kej nstvy a jej merný odpor. Medzi technické výhody 
MT patrí mobil nosia to. že odpadá rozéahovanie sýtnych 
elektród. V poro\'J1aní so seizmi kou sú merania podstatne 
lacnejšie. ale ich informatÍ\n) prínos je nižší ako pri 
seizmike. 

Z uvedených príčin \' súčasnost i riešitelia geologických 
úloh zameraných na geotermálnu problematiku častejšie 
využívajú na mapovanie hlbokfch geologických štruktúr 
metódu Mľ spolu s gra\ imetriou \ kombinácii s plytkou 
VES. 

Metodika merania 

Magnetotel urická metóda je geoelektrická metóda zalo
žená na meraní zm ien nízkych frekvencií prirodzeného 
elektromagnetického poľa . Na roLdiel od jednosmernej 
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elektrickej sondáže, pri ktorej hÍbkový dosah závisí od vzdia
lenosti medzi sýtnymi a meracími elektródami, magneto
telurická sondáž je frekvenčná sondážna metóda, pri ktorej 
hÍbkový dosah závisí od frekvencie a s jej poklesom rastie. 
Vo väčšine prípadov sa pri MT prieskume aplikuje frek
vencia od niekoľko sto Hz po tisícinu Hz, čo umožňuje 
prieskum hÍbky od niekoľko sto metrov po desiatky kilo
metrov. HÍbkový dosah záv isí aj od merného odporu hor
nín - s vyšším odporom hÍbkový dosah rastie. 

Pri terénnom meraní sa registrujú dve kolmé zložky 
horizontálneho elektrického poľa (Ex a Ey) a celkové 
magnetické pole (Hx, Hy a Hz). Elektrické zložky sa me
rajú pomocou dvoch dipólov (meracie elektródy MN s rozo
stupom 50- 100 m). Na meranie magnetického poľa Zeme 
sa používajú indukčné sondy. 

Priemerná úroveň meraného elektrického a magnetického 
poľa zjavne spôsobuje, že v oblastiach silného elektro
magnetického šumu (elektrifikovaná trat, bane, elektrické 
vedenie, strojárske podniky) sa často ťažko merajú spoľah
livé magnetotelurické krivky. Podstatné je, aby algoritmus 
spracúvania údajov zvýšil pomer nameraného signálu k šumu. 
To často možno dosiahnuť aplikáciou metódy vzdialenej 
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referencie (tú sme použili ), pri ktorej sa synchronizovaným 
meraním spektrum šumu znižuje. 

Ako vidieť, MT má aj limity nasadenia vyp!ý,vaj úce 
z negatívnych priemyselných vplyvov. Tie sa dajú čiastočne 
obmedzil napr. výberom vhodný·ch stanovíšť, času merania, 
dÍžkou registrácií, algoritmom spracúvania a referenčným 
spôsobom merania. Výhodou metódy. ako sme už uviedli , 
je veľký hÍbkový dosah závislý od zvolenej frekvencie 
merania. 

Magnetotelurické merania \ Bánovskej kotline sa vy
konávali v rovnakom čase na d\·och miestach aparatúrou 
RMTS-2, vyvinutou ELGI Budapešť. RMTS-2 sú v zásade 
pätkanálové (Ex, by, Hx, Hy a Hz) programom riadené 
aparatúry so synchronizovaným zberom dát. Synchronizácia 
sa robí pomocou GPS. Na meranie elektrických zložiek 
sme po uži Ii MN 100 m v symetrickom päťelektródovom 
usporiadaní a olovnato-chloridom-olovnaté (Pb-PbCl2) 
elektródy. 

Magnetické zložky sme merali indukčnou sondou 
LEMI- 102 a LEMI-103 ukrajinskej výroby a na každom 
bode v plytkých vrtoch sme merali aj vertikálne komponenty 
magnetického poľa Hz. Azimut merania bol 0° a 90°. 

Sounding MT _02 
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Obr. I. Kriv ka magne to tel urického 
merania MT 02. 

Fig. 1. Magnetotel I uric measurements 
curve MT 02. 
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Obr. 2. Príklad inv erzie I D na krivke 
MT03. 
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Fig. 2. Example of I D inversion on the 
curve MT 03. 

Výsledky merania 

Magnetotel urická sondáž, ktorej výsledky predkladáme, 
sa vykonala v roku 2003 v Bánovskej kotline v rámci 
úlohy Hydrogeotermálne hodnotenie topoľčianskeho 
zálivu (Fendek, 2002). Merania urobila firma Szemere 
H. , spol. s r. o., v spolupráci s J:::LGI z Budapešti. 
Cieľom geologickej úlohy bolo utvoriť štruktúrnotekto

nickú mapu podložia sedimentárnej terciérnej výplne topoi~ 
čianskeho zálivu, definovať štruktúrnolitologické členenie 
predterciérneho podložia, hlavne tých častí regiónu, z kto
rých chýbali informácie o podloží z vrtov. Geofyzikálne 
spracovanie spočívalo v rešeršnej časti, v reinterpretácii 
starších geofyzikálnych prác a v nových doplňujúcich 
meraniach (Džuppa a Grand, 2002). V obmedzenom rozsahu 
sa aplikovala gravimetria a VES s rozostupom sýtnych 
elektród AB 2, 4 a na jednom bode 6 km, ako aj MT. 

MT srne naplánovali použil v centrálnej časti Bánov
skej kotliny. v ktorej sa údaje o hrúbke terciérnych sedi
mentov opierali iba o dosť nejasné indikácie refrakčných 
rozhraní zachytených na seizmickom profile 448 R/66, 
a o orientačné výsledky gravimetrického modelovania, a tak 
na hydrogeotermálne hodnotenie bolo treba nevyhnutne 
získať viac údajov o hrúbke terciérnej sedimentárnej výplne. 
ako aj o podloží. Preto srne MT urobili na piatich bodoch 
v centre kotliny. Magnetotelurické merania sa spracúvali 
softvérom, ktorý1 spoločne vyvinul ELGI a ÚSGS. 

Na obr. 1 je krivka MT 02 súčasne so zdanlivým 
merným odporom a s fázovými krivkami. Nízky odpor 
v oblasti nízkych frekvencií je orekvapujúci, lebo krivka 
poukazuje na distribúciu nízkej ;ezistivity vo veľkej hÍbke. 
Medzi Pxy a P yx sú rádové rozdiely v hodnotách. čo indi
kuje , že štruktúru v priestore meraných bodov nemožno 
pokladať za horizontálne homogénnu. 

Ďalej sa venujeme inverzii magnetotelurických meraní 
1 D a 2D. Magnetotel urické sondážne krivky - s výnimkou 

,,, 
Area BANOVCE 

Period (sec) 
ELGI 05 ci P.C 2003 

horimntálnych homogénnych štruktúr - závisia od smeru 
merania (od smeru systému merania na štruktúry), čím 
vzniká rozdielne rozloženi e merného odporu pri hodnotení 
1 D. Inverzia 2D postupne skúma merný odpor a fázové 
krivky v smere hlavných štruk túr. Ak sa má získaľ dobrá 
predstarn o štruktúre, treba deťinmať. ktoré krivky repre
zentujú hlboko založený smer (TM typ) a ktoré ukazujú 
šikmý smer (TE typ). 

Príklad inverzie I Dna krivke MT 03 spracovanej podľa 
kriviek TE typu každého nameraného bodu je na obr. 2. 
Na jeho ľavej strane vidno zhodu nameranej (vyhladená) 
amplitúdovej a fázovej krivky, ako aj teoretickej krivky 
1D (plná čiara). Na tomto obrázku je aj sondážna krivka 
TM typu opravená o statický posun (označená štvorčekmi) 
a na jeho pra\ ej strane je výsledok dvoch odlišných prí
stupov interpretácie I D. Inverzia Occam rieši namerané 
krivky s viacvrstrnvou. prakticky kontinuálnou zmenou 
distribúcie rezistivity. Napokon druhá inverzia opisuje 
namerané sondážne krivky v geoelektrickej sondáži zauží
vaným spôsobom ako geoelektrické vrstvy s diskrétnou 
rezistivitou. 

Inverzia 1D a 2D na 7 km dlhom profile s piatimi 
bodmi MT ukázala, že rozloženie rezistivity do hÍbky 
IO km sa v zásade zhoduje. Na inverzii 1D a 2D vystupuje 
výwzná zóna s nízkou rezistivitou. Na inverzii 2D je hlbka 
Bánovskej depresie okolo 2800 m \ iditelná jasnejšie 
v porovnaní s inverziou IO. 

Záver 

Magnetotelurické meranie\ Bánovskej kotline ukázalo, 
že z hľadiska indície zdrojov geotermálnej energie je zma
pované prostredie s \ yššou rndi v osťou. Na základe inter
pretácie možno sledornť oblasť zníženého odporu v centre 
panvy až do hÍbky cca IO km so sklonom na SV. Nízko
odporové anomálie (merný odpor pod 2 ohm m) sú podla 
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nášho názoru prejavom porušených hornín. \ ktorých je 
tekutina s vysokou teplotou a s nízkym merným odporom. 

Nagy et al. (1992) uvádzajú. že pravdepodobne naj
dôležitejšou zmenou fyzikálnych vlastnosti spôsobenou 
prítomnostou hydrogeotermálneho systému. inou, ako je 
z, ýšená teplota a tepelný tok. je zmena merného odporu 
horninm otluidného prostredia. Elektrická vodivosť ióno
\ých vodičov rastie úmerne s teplotou. Obsah solí roz
pustených, tekutine významne mení fyzikálne vlastnosti 
hornín re zervoára v porušenej zóne. pod ich vply, om 
sa vodivosť hornín zvyšuje, a tak väčšinu geotermálnych 
nádrží sprevádza anomálna zóna nízkeho merného odporu, 
ktorý možno detegoval povrchovými geoelektrickými 
metódami. Na tomto základe možno predpokladal, že inter
pretovaná zóna merného odporu. jasne nameraná na MT 03. 
môže indikovať geotermálny rezervoár. 

Konštatujeme, že také podrobné rozpracovanie štruk
túry nie je v zhode s meranou hustotou bodov MT, a preto 
sa dá považovať iba za úvodný (štartovací) model. Treba 
mat na pamäti, že sa zmeralo len pät magnetotelurický1ch 
bodov na profi Ie s krokom okolo 1-2,5 km, ale Bánov
ská kotlina by si vyžadovala aspoň dvadsať MT sond 
rozložených po celej ploche. ako aj na okrajoch \ kombi 
nácii s VES. 

Výsledky magnetotelurických meraní v Bánovskej kotline 
zhŕňame do nasledujúcich bodov: 

1. Modelovanie I D a 2D dáva porovnateľné výsledky. 
Na mcxleli 2D jasne vidiel hlboko založenú depresiu so zónou 
nízkeho odporu sklonenou na SV. Prítomnosť tejto zóny 
s vyššou vodivosťou nás vedie k vysloveniu predpokladu 
o existencii geotermálneho rezervoára. 

2. Predpokladá sa, že predterciérne podložie má hÍbku 
okolo 2800 m, ale určenie hÍbky nie je jednoznačné. 

3. Geoelektrické metódy sú vhodné na prieskum geoter
málnych rezervoárov. lebo takéto rezervoáre sa prejavujú 

zvýšenou elektrickou \ odi vostou. Na prieskum hl bo kých 
geotermálnych štruktúr je \ hodná Mľ s dostatočnou 
hustotou bodm merania. grmirnetria. ideálne\ kombinácii 
s reflexnou seizrnikou. 

.:J.. V Bánmskej kotline odporúčame zahustiť body ~T 
a podľa zahraničných skúseností urobiť MT aj v miestach. 
kde Hty indikovali bi ízkosl zdroja geotermálnej \ ody. 
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The use of magnetotelluric measurements for the geothermal water 
prospecting in Slovakia 

The magnetotelluric measurement s (Mľ ) 111 Bánovce 
Depression are a part of the regional geological project 
Hydrogeotherma! evalumion ofľopoľčanv ba_v. The GPS syn 
chronízcd magnctotclluric measurements wcre carríed out at 
the same time at two sites using five-channe l E:,LG !-develo
ped RMTS-2 1nstruments. The magnetic components were 
m eas med with LEMl-102 and LEMI - 103 induc ti on sounds. 

The magnetotelluric data processing and 1n terpretat ion was 
performed by ELGI /USGS software and WinGLink system. 

The I D and 20 inv ersion results are s1m ílar. In the cross 
sect íons, there is domínantly small resísti1 it 1 forma ti on 
in full rnvcstigated decp rangc. 11 h1ch could 1J1dicate the pre
sence of hydrogeothermal S) stem. To prove this statement 
the re is essential to measure more MT poin ts in the a rea. 
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Využívanie reflexnej seizmiky pri odhaľovaní a definovaní 
hydrogeotermálnych štruktúr 

fGOR HRUŠECKÝ a VLA Dr MÍR FEJD[ 

Štátny geologický ústa, D. Štúra. M lynská dolina 1. 8 17 04 Bratislarn 

( Doruľen é / 5. 3. 2005. reľidornnlÍ l'cr:iu domľcn!Í J J 4. 2005) 

Application of reflection seismic method for definition and discovering 
of the hydrogeothermal structures 

The refl ec tion se ism ic method is an exce lle nt tool for the clefiniti o n and e,plora tion oť the hyclro
geothermal s tructures in de pth. Especiall y . quantita ti ve a pproach in the interpretation of the reflection 
se ismic data and us in g of modem tools of the integ rated se is mic software (i ncludi ng the lľid e range oť 
clifferent modeling approaches) provide an optima\ basis fa r the crea tion oľ real model soť the hyd ro
geothe rmal reservoirs and fa r significant improvement of th ei r rese rvoir manage ment. Al l in o ne. it 
reduces all ri sks as sociated with the exploitation of ev e ry hydro geotherrnal reserrn ir 

Key words: refl ection seismic. qualitative and quantitative interpretations. 2D and .,D software. modeling. 
hyd rogeothermal structure. reservoir 

Úvod 

Odhaľovanie a definovanie hydrogeotermálnych štruktúr 
je \' podstate úloha veľmi podobná tej, ktorú bežne riešia 
ropní geológovia a geofyzici pri vyhľadávaní nádejných 
akumulačný'ch štruktúr uhľovodíkov. Rozdiel je hlavne 
\ tom. čo je predmetom vyhľadávania. V našom prípade ide 
o dostatočne teplú úžitkovú vodu, čiže hľadáme potenciálne 
nádejné hydrogeotermálne zberné štruktúry. usilujeme sa 
definovať ich typ (antiklinála, vykl inovanic vrstiev. 
štruktúra vymedzená litofaciálnymi zmenami atd:) , velkosť 
a tiež to, či je prítomný vhodný kolektor (rezervoár) a aké 
má petrofyzikálne vlastnosti (pórovitosť, permeabilita 
atď.). Rovnako je dôležité predikovať teplotno-tlakové 
a hydrodynamické podmienky rezervoára v danej hÍbke. ako 
aj to, či v danej štruktúre možno očakávať vodu s potrebnou 
úžitkovou hodnotou a s dostatočnou zásobou na dlho
dobejšie využívanie. 

Na mnohé z týchto otázok dokáže reflexná seizmika 
a jej moderná softvérová interpretácia odpovedať resp. vy
tvoriť potrebný základ pre širšie nadstavbové úvahy a hod
notenia. Ale kľúčovou otázkou j e náj sť nádej nú štruktúru 
s dobrým kolektorom. V Západných Karpatoch, a teda aj 
na Slovensku možno pre zložitosť a rozmanitosť geolo
gickej stavby Západných Karpát počítať s pomerne širo
kou škálou typov štruktúr, ale z pohľadu potenciálnych 
rezervoárov (kolektorských hornín) sa už zo skúseností 
vie . ž.e možno rátať s týmito najdóležitejšími potenciálnymi 
rezervoármi: v terciérnej panvovej výplni sú to hlavne 
rozličné typy menej kompaktovaného pieskovca s dosta
točnou pórovitos(ou a vysoko pórovité kolektory bioher
mového typu. v predterciérnych formáciách telesá vysoko 
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pórov itého dolomitu a \ápenca patriace predovšetkým 
do chočs kého a krížňanského príkrovu. 

Práve pri definovaní spomenutý ch potenciálnych h) dro
geotermál nych štruktúr a nádejný ch rezen oárov má z geo
fyzikálnych metód mimoriadny\ ýznam reflexná seizmika, 
a to už aj preto, ž.e patrí medzi geofyzikálne metódy s vy
sokmi rozlišovacou schopnosťou. a teda aj účinnosťo u, 
čo značí , že poskytuje nadštandardný podklad na riešenie 
daného problému. Tým nechceme zľahčovať alebo demon
štrovať ni žš iu použiteľnosť iný ch geoťyzikál nych metód. 
ako je gravimetria. geoclektrika, magnetometria a pod„ 
no reflexná sei zmika ich svojím k\alitatírno-kvantita
tívnym aparátom pri ri ešení LI\ edených úloh vysoko pre
konáva. Nie je to nové zistenie. ale dlhoročnou praxou 
potvrdený fakt. 

V tomto s tručnom príspe\·ku sa usilujeme aspoň 
v hrubých črtách ukázať šírku technologického aparátu 
reflexnej seizmiky, ktorý je dnes na riešenie hydrogeoter
málnych problémov k di spozíc ii a prezentovať niektoré 
metodické kroky využiteľné pri odhaľovaní a definovaní 
hydrogeotermálnych štruktúr. 

Metodiky a spôsoby interpretácie 

Kvalitatívna interpretácia refle,nej se izmiky a jej limity 
pri definovaní hydrogeotermálnych štruktúr 

Kvalitatívny prístup sa u nás štandardne pouzn a pri 
interpretácii reflexnoseizmických dát, zvyčajne pri 2D 
sei zmických profiloch spracovaných do rozličných proce
singových verzií. Najčastejšie ide o migrované verzie 
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Obr. 1. Príklad „klasickej" kval1tat1 vneJ 1nterpretac1e reflexnose1zm1ckych dat v m1grovano m éasovom reíl exnose1zm1d,om rele 51218b (podla 
Hrušeckého et al.. 2003). Jej s účasťou sú vyčlenené tektonické jedno tky. vzťahy med zi nimi. zlomy. ic h typy. funkčnosť a významné geologické 
štruktúry v hÍbke. 

Fig. 1. An exampl e of the "'class ical'' qualitative interpretation of the reflection -seismic da ta in the migrated retlection seismic profile 512/86 

(after Hrušecký et al„ 2003). In its frame there are defined tecton ic units. relations between them, faults. their type and sense of shearing as well 
as major geological s tructures in depth. 

seizmických rezov (obr. 1 ). Keďže sei zmické rezy sú 
v tomto prípade po migrácii, a teda reflexný obraz je tzv. 
na mieste, ide o veľmi dobré východisko aj pre nešpecia-
1 istov v oblasti interpretácie reflexnej seizmiky, a tak 

seizmický obraz môže interpretovai prakticky každý geológ 
bez toho, aby hlbšie poznal princípy reflexnej sei zmiky 
a riziká jej interpretácie. V takomto prípade teda nie je 
rozhodujúce, čo geológ o interpretácii sei zmických rezov 
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vie, ale to, čo si môže v rámci nej dovoliť bez toho, aby 
musel hlbšie rozumieť seizmickému obrazu, ktorý sa usi
luje interpretovať, a princípom spracúvania seizmických 
dát. Pri iných procesingových spracovaniach seizmických 
rezov, ktorých súčasťou nie je migrácia, je však už nevy
hnutné rozumieť tomu. čo interpretátorovi seizmický vlnový 
obraz naozaj poskytuje. 

Sú dva základné typy kvalitatívnej interpretácie seiz
mických rezov (napr. Payton, I 977; McQuillin el al.. 
1986; Joncs, 1992). Jedným je seizmická štruktúrna 
inte,pretácia seizmických rezov a v rámci nej sa v seizmic
kých rezoch vyčleňujú základné črty geologickej stavby, 
ako sú tektonické a geologické jednotky, sedimentárne 
a štruktúrne etáže, vzťahy medzi nimi, zlomy a ich typy, 
štruktúry, vulkanické telesá, soľné dómy a pod. Táto 
interpretácia má podať celistvý základný tektonickogeolo
gický obraz stavby územia definovaný štruktúrne inter
pretovanými seizmickými rezmi , štruktúrnymi mapami 
a mapami hrúbky súvrství. Z týchto údajov potom možno 
dedukovať tektonické režimy a odvodiť paleonapäťové 
smery, ale zároveň treba sledovať celkovú plošnú orga
nizáciu pri blížne synchrónneho štruktúrno-tektonického 
plánu jednej časovej periódy. Druhým typom je seizmo
srratigrafická resp. seizmická stratigrafická inte1pretácia. 
Táto interpretácia už obsahuje nadstavbovú kvalitu. Ide 
v nej o výskum seizmických dát s cieľom identifikovať 
povahu vyskytujúcich sa horninových typov a spôsob ich 
deponovania. ale vyžaduje lepšiu kvalitu sei zmických 
materiálov ako tradičná štruktúrna interpretácia. 

Metodika seizmickej stratigrafickej interpretácie sa roz
vinula až v 70. rokoch 20. stor. a delí sa na dve poddiscip
líny - seizmickú stratigrafiu a analýzu charakteru reflexov. 
Prvá delí stÍpec sedimentov viditeľný v seizmickom reze 
do stratigrafických jednotiek (seizmických sekvencií) repre
zentujúcich horniny formované v jednom sedimentačnom 
období a z celkového vonkajšieho tvaru a vnútorných 
reflexných štruktúr jednotky sa pokúša určil depozičné 
prostredie každej jednotky. Druhá už svojím metodickým 
prístupom patrí do kvantitatívnej seizmik-y. 

Pri analýze povahy reflexov ide o detailné štúdium nie
ktorých reflexných horizontov alebo ich zoskupení. Je to 
časovo náročná analýza a vyžaduje hlavne vhodné softvé
rové a hardvérové vybavenie. Výber reflexných horizon
tov na tento druh analýzy je spätý najmä s očakávaním , 

že detegujú kolektorské horizonty nasýtené uhľovodíkmi 
(v našom prípade možno uvažoval o vode). Pri tejto ana
lýze sa skúma, ako reflexy varírujú od trasy po trasu, 
pričom sa hodnotia parametre, ako je amplitúda, polarita, 
frekvencia, rýchlosť atd'. Variácie reflexov sa potom môžu 
interpretovať ako zmeny v parametroch kolektora, ako 
je hrúbka, pórovitosť, obsah fluida v ňom a podobne. 
Pri tejto analýze použité počítačové modelovanie pracuje 
s obmenami geologického modelu, pričom sa hľadá 
model najlepšie vyhovujúci reálnemu reflexnoseizmic
kém u obrazu. 

Uvedené základné kvalitatívne typy interpretácie (okrem 
metodiky analýzy charakteru reflexov, ktorá svojím meto
dickým prístupom patrí do kvantitatívnej seizmiky) a ich 
kombinácie sa v súčasnosti najbežnejšie používajú pri od-

haľovaní a definovaní hydrogeotermálnych štruktúr. Ich 
výhod ou je, že pomerne rýchlo môžu v hrubých črtách 
definovať jednoduchšie nádejné geologické štruktúry 
na hydrogeotermálny výskum či prieskum. Tieto štruktúry 
sú často identifikovateľné už na prvý pohľad alebo po nená
ročnej 2D analýze. Ide zvyčajne o antiklinály, vyklinovanie 
vrstiev a pod. Potom veľa záleží na intuícii interpretátora, 
jeho skúsenostiach a poznaní geologickej stavby širšieho 
geologického rajónu (rajónov), ab) sa vyjadrili dalšie 
podporné myšlienky o perspektírnosti danej geologickej 
štruktúry, a to z pohľadu typu kolektora a jeho kvality, 
obsahu média v kolektore a pod. V tomto smere sa však 
narába s predpokladmi, ktoré významne nepribližujú pred
stavu ,·iac k realite, a teda v nepatrnej miere znižujú riziko 
predstáv geológa považovať danú štruktúru za hydrogeo
termálne perspektívnu. Toto riziko sa výrazne eliminuje 
práve kvanritatívnou seizmickou interpretáciou spojenou 
s modelovaním. 

Kvantitatívna interpretácia reflexnej sei zmi ky 
a modelovanie a ich prednosti pri definovaní 

hydrogeotermálnych štruktúr 

Pri kvantitatívnom prístupe k seizmickej interpretácii 
sa možno venovať definovaniu a 2D a 3D vizualizácii 
rozličných geologickfch objektov a ich fyzikálnych a petro
fyzikálnych vlastností (obr. 2 a 3). čo je dôležité pri nepo
rovnateľne presnejšom vymedzovaní a definovaní hydro
geotermálnych štruktúr ako pri kvalitatívnej interpretácii 
(pozri predchádzajúcu kapitolu). Pri kvantitatívnom prístupe, 
ktorého súčasťou sú aj rôzne tech ni k1 a druhy modelova
nia dát (stratigrafické, štruktúrne, faciálne modelovanie 
atd'.), sa sledujú, analyzujú a modelujú rozličné parametre 
príslušnej geologickej štruktúry resp. objektu. Je to napr. 
rezervoárovf Ii totyp. vlastnosti rezervoára (kolektora) 
a média, ktoré sa v ňom nachádza. pórovitosť a permeabilita 
rezervoára, kontinuá! ny seizmoťaciál ny obraz rezervoára 
a jeho zmeny v rámci skúmaného geologického objektu 
(obr. 2 a 3) a pod. Metodický aparát na sledovanie, analýzu 
a modelovanie týchto para metro, je veľmi široký a rôzno
rodý a závisí od použitého softvérO\ého vybavenia. Treba 
však zdôraznil, že všetky softvéry. ktorých ústrednou modu
lovou zostavou je interpretácia a modelovanie seizmic
kých dát včítane integrovaných prístupov, sú si v tomto 
smere podobné, pretože sa usilujú obsiahnuť a definovať 
všetky dôležité vlastnosti prostredia, ktoré treba skúmať 
na dosiahnutie konečného cieľa, čiže čo najpodrobnejšie 
definovať nádejný objekt a jeho vlastnosti. Rozdiely medzi 
softvérmi sú len v postupoch a spôsoboch, ako to možno 
dosiahnuť (pritom sa vie, že v seizmickom vlnovom obraze 
každej sledovanej geologickej štruktúry/objektu sú zakom
ponované všetky vlastnosti skúmaného prostredia v istom 
reálnom čase a hÍbke). 

Tu uvádzame iba niekoľko príkladov kvantitatívneho 
hodnotenia a modelovania sei zmického vlnového obrazu, 
a to softvérom PETREL (ťy Schlumberger), ktorým ŠGÚDŠ 
v súčasnosti disponuje. Jednfm z nich je vi zualizácia roz
ličných atribútov seizmického vlnového obrazu (obr. 2), 
druhým extrahovanie a vizualizácia geologických štruktúr 
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Obr. 2. Príklady atribútovej analý zy seizmického vlnového obrazu v softvére PET RE L. Zobrazenie seizmických atribútov a - origináln1 se izmický 
vlnový obraz. h - se izmický atribú t štruktúrne zahladzovan ie (structma l smoothing) - zahladzovanie vstupného signálu podľa lokálnej štruktúry. 
čo je dôležité na zvýraznenie kontinuity seizmických retlexov : atribút má význam pri detailnejšom sledovan í menej vfraznfch vrstiev_ c -seizmický 
atribl'.1t re latívny vlnový odpor (relative acoustic impedance) - suma pravidelne norkovanýc h hodnôt ampli túd : atribt1t ma I ýznam pri faciál nych 
zmenách. cl - seizmický atri hút izofrekventná zložka (isofrequency com ponentJ - príspevok ind ividuál nych frekvencií zmien signálu záv is lých 
od frek venc ie . ako je stratig rafické s te nčovanie a efekty fluíd. 

Fig. 2. Several examples of the seismic attribute analysis of the sei smic wave signal by the PETREL software. Visualizati on of the indivídua! seismic 
attri butes: a - an original seismic wave signal. h - seismic attribute struct ural smoothing - smoothing of the input signal guided by the local structure 
to increase the continuity of the seismic reflectors. c - seismic attribute relative acoustic impedance - it is a ru nning sum of regularly sam plecl 
ampl itude values: a ttribute is used ľor facies changes. cl - seismic attribu te iso-frequency component - con tribut ion of indivíd ua! fre quencies to the 
make-u p of the input se ismic signal: attrihute is useful for isolating freq uency de pendant changes in the signaL suc h as stra tigraphi c thi nning and 
fl u id effects. 

resp . telies (g eobodies) priamo zo seizmického obrazu 
v zobrazení 3D ( obr. 3). 

Zobra zenia seizmick)"ch atribútov pri se izmickom 
v/1101'0111 obraze (obr. 2) sú svojou povahou v podstate 
analýzou charakteru reflexov, ako sme to už spomenuli 
pri seizmickej strati grafickej interpretácii . Účel om je zobra
ziť také atribúty seizmického obrazu, ktoré umožnia vý-

raznejšie sledovať požadované ľlastnosti prostredia danej 
štruktúry/objektu. napr. stenčo1 anie a I yklinovanie ten
ších 1TStic1. potenciáln) clruh média v kolektore. štruk
túrne vlastnosti 1Tstiev, litológiu 1rstie1 a pod. Na obr. 2 
sú okrem pôvodného 1 · lnoľého obrazu prezentované tri 
1 o ľne vybrané seizmické atribúty (sofhéry ich môžu zobra
ziť desiatky). Vizualizácia bf1a takmer 1žd) farebná, 

Obr. 3. Prfk lad objemo vej extrakc ie geologického tel esa a ploš nej vi zua lizáci e jeho vl astností. a - obje mov á extrakci a geologického te lesa priamo 
zo seizmi ckého obrazu v 3D zobrazení. h - príklad plošnej vizualizáci e vlastností takého tel esa v soft vére PETREL 

Fig. 3. An exam pl e of the volume extraction of the geo logical body and p lanar visualization o f its properti es. a - volume extrac tion of the geohody 
directly fro m th e seismic image in the 3D vi ew. h - an example of the planar visuali zation of th e pro pe rt ies of this geobody hy th e PETREL 
softw are . 
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lnteg rated Process Model - PIPM" (Bowman et al„ 2000). 

Fig. 4. Creati on of the integrated reservoir models - an example of the integrated app roach to the reservoir evalua ti on accordi ng to the methodology 
of „Petrophysical lntegrated Process Model - PIPM" (Bowman et al., 2000). 

ale v tomto príspevku prezentujeme len č i e rnobiele 

verzie. Platí to aj o obr. 3 a 4 čo trochu znižuje výraznosť 
a rozlíšiteľnosť prvkov vizualizovaného obrazu. 

Druhým názorným príkladom využívania moderných soft
vérových nástrojov pri interpretácii seizmiky je objemová 
extrakcia a vizualizácia geologickľch štn1ktúr resp. telies 
priamo zo seizmického obrazu v 3D zobrazení. V takom prí
pade ide o extrakciu kanálového telesa (obr. 3). Modulový 
nástroj PETREL. ktor)°1 pracuje s objemovou extrakciou 
a vizualizáciou, umožňuje seizmické črty nielen extrahovať 
a priamo integrovať do modelovacieho procesu, ale aj paralel 
ne vizualizovať prepojené telesá a podrobne mapoval kanály. 

Princíp objemovej extrakcie geologických štruktúr 
resp. telies je v generovaní obálok špecifických amplitúd, 
pričom program vytvára sériu trojuholníkových plôch 
formujúcich uzav reté teleso. Extrahované telesá sa môžu 
dalej selektovať podľa veľkosti, rozdeľovať na rôzne časti 
alebo zot ieral s cieľom vybral naj zaujímavej šie telesá. 
Ich zobrazenie spolu so seizmikou, interpretovanými 
horizontmi, vrtmi a ich karotážnymi krivkami a s inými 
dátami je vynikajúcim nástrojom na veľmi rýchle vytvo
renie reálnej predstavy o geológii oblasti. Po tomto inter
pretačnom kroku môžu nasledoval iné podľa predmetu 
zá ujmu interpretátora, napr. faciálny modeling , ktorý 

umožňuje di stribuovať diskrétne facie do celého 2D resp. 
3D geologického modelu. VýslednS faci álny model sa po
tom môže použiť pri petroť) zikálnom modelovaní v meto
dologických krokoch, ako j e to napr. na obr. -+. Znázornené 
metodické kroky sl úž. ia na l'YTťoren ie integroťaného 

modelu rezervoára, čo umožňLije 1ýrazne zdokonaliť rezer
voárový manažment prísl ušného geologického objektu 
resp. štruktúry. Samotný rezervoárm ý manažment je mi
moriadne dôležitý pri uvažovanej exploatáci i média či médií 
z rezerv oára a je jedno, či ide o ropn)°, pl ynový alebo hydro
geotermál ny rezervoár s I ysoko úži tkm ou teplou vodou. 

Záver 

V príspevku sme ukázali niek toré možnosti vyuz1varna 
súčasného potenciálu reflex nej se izmiky, a to hlavne od
borníkom, ktorí sa refln:nej seizmike a jej interpretácii 
osobitne nevenujú. Cieľom nebol úplný v)°, počet modulov 
odborného seizmického i ntegro, aného softvéru a jeho 
sc hopností, ale iba zrozumiteľný prehľad o nástroj och 
reflexnej seizmik), čo môže pos lúžiť odborníkom pri vy
tváraní reálnej ších predstáv o pod pm rcho1 ých a hlbokých 
štruktúrach, na ktoré sa môžu viazať aj významné hydro
geotermálne zdroj e. 
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Application of reflection seismic method for definition and discovering 
of the hydrogeothermal structures 

Discovering and defining of the hydrogeothermal structu
res are the tasks very similar to those, which are routinely 
solved by petroleum geologists and geophysicists at the 
exploration of the promising accumulation structures of hydro
carbons. The main diffcrence is only in the medi um that is in 
the scope of exploration. In the case of hydrogeothermal 
exploration, the searched medium is thermal water. So, at 
discovering and defining of the potential hydrogeothermal 
structures, first of al! we are interested in searching of the 
accumulation structure and determination of its type (anticline, 
thinning out of the beds, reservoir determinated by lithofa
cial changes, etc.) and scale as well as whether a suitable 
reservoir is present within the structure, and what are the 
petrophysical properties (porosity, permeability, etc.) oľ this 
potential reservoir. Then important isto predict tempera 
ture/pressure and hydrodynamic conditions of this potential 
reservoir in a concrele defined depth and also if it is possible 
to di scover thc thcrmal water wi th needed deri ved val ue and 
sufficient reserves for a longcr-term exploitation. Most of 
these above mentioned problems can be solved by reťlection 
seismic (by its modern software interpretation tools), or by 
creating a real interpretation base from seismic <lata for the 
fol lowi ng wider eon si derations and eval uations. However, 
key problem is to discover promisi ng accumulation structure 
conta1111ng a good reservoir. On the Slovak territory, we may 
consider, with reference to complexity and diversity of the 
geological strncture oť the Western Carpathians, with relati
vely wide scale of the hydrogeothermal types of structures. 
From the viewpoint of potential reservoirs, we already know 
from a practical experience, that in Slovakia we can consider 
the following potential important reservoirs at present: less 
compacted different types of sandstones with sufficient poro
sity and high-porous reservoirs of biohermic type within the 

Tertiary bas111 filling. and 1n the pre -Tert iary formations 
we have to consider ma111ly with the h1gh-porous dolomites 
and limestones oť the Choč and Krížna nappes. 

Currently at the defining of the above mentioned potential 
hydrogeothermal structures and hopeful reservo1rs the ref
lection seismic has from geophysical methods remarkable 
weight. Also 111 connection with the fact, that reflection 
seismic belongs to so called "'h1gh resolution geophysical 
methods" - the geophysical methods with high resolution 
ability and eťficiency, that allows (at the application of these 
methods) obtaining oť high-sophisticated <lata ťor solving of 
the peculiar problems. 

There are several approaches in the seismic rnterpretation 
(e. g. Payton, 1977; McQuill111 et al., 1986; Jones. 1992). 
Qualitative approach in the se1sm1c interpretation is com
monly used by the geoscientists in our country for more than 
30 years (Fig. 1 ). However the modem software technological 
capabilities of the reflection seismic method. usable for the 
discovenng and deťining of the hydrogeothermal structures 
ll1 depth, are 1ncomparably better. An excellent ,nstrument 1s 
mainly the applying of the quantilative approach to the seis 
m1c 1nterpretation, us111g the modern tools oť the integrated 
se1smic software together with several modeling approaches. 
These approaches include monitoring. analyzing and mode-
1 ing of diťferent parameters oť the geolog1cal ob,1ects or 
structures (Figs. 2-4). Appl1cation of these approaches creates 
an optima! platťorm for generating oť real 2D and 3D model s 
of the hydrogeothermal reservoirs and expressive ,mprove
ment of the reservoir managernent of the geological obJects 
and structures (Bowman et al.. 2000). ľhis has remarkable 
weight in reducing of al! risks, which may be related to 
exploitation of all hydrogeothermal reservo1rs containing 
thermal water. 
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Metodika vyhľadávania, hodnotenia a bilancovania množstva 
geotermálnej vody a geotermálnej energie 
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Methods of investigation, evaluation and halancing of the geothermal water and energy amounts 

Water temperature is the essential classification criteria for definition of geothermal water Depending 
on thc type of ac tiviti es (electricity generation. space heating. recrea tional purposes. fish farming. etc.). 
different va lue of water temperature is used. Methods of geothermal water in ľestigati on and ev·aluation 
are summarized in the paper According to the type of geothermal reservoir. methods of esti mation of 
geothermal water and geothermal energy amounts are proposed. 

Key words: geothermal water. geotherma[ energy. hydrogeothermal struct ure. geothe rmal well. geo
thermal water body. geothermal water arnounts 

Úvod 

Geotermálna voclaje poclzemná voda slúžiaca ako médium 
na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla 
7. horninového prostredia (Fendek, 2000; zákon 364/2004). 
Podľa tejto definície je teplota vody najvýz namnej
ším klasifikačným kritériom z pohľadu energetického 
využívania geotermálnej vody. Z tohto hľad i ska za geoter
málnu pokladáme vodu, ktorej teplota je vyššia ako prie
merná ročná teplota vzduchu v mieste jej využívania. 
Hranice medzi kategóriami nie sú jednotné a sú rozdielne 
podľa autorov aj podľa toho , na čo sa geo termálna voda 
zužitkúva. 

Z fyzikálneho hľadiska je medznou teplota 100 °C (bod 
varu) a dalšou zaužívanou hranicou 150 °C, ktorá súvisí 
s priamym využívaním geotermálnej vody na výrobu 
elektrickej energie. Na exploatáciu energetického poten
ciálu tejto vody pomocou tepelných čerpadiel je ekono
micky najvhodnejšia teplota do 30 °C, kým pri vyššej 
sa jej energetický potenciál môže využívat aj priamo. 
Pri využívaní geotermálnej vody na rekreačné účely musí 
mat voda v bazéne najmenej 18 °C, v plaveckom nesmie 
prekročil 26, v neplaveckom 28, v detskom 30 a v oddy
chovom 40 °C (vyhláška MZ SR 146/2004) . 

Podľa uvedených faktov možno geotermálnu vodu 
na základe teploty rozdeliť na: 

- veľmi nízkoteplotnú - od priemernej ročnej teploty 
vzduchu v mieste jej využívania do 30 °C 

- nízkotcplotnú - s teplotou od 30 do 100 °C 
- strednoteplotnú - s teplotou od 100 do 150 °C 
- vysokoteplotnú- s teplotou nad 150 °C 
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Veľmi nízkoteplotné a nízkoteplotné zdroje vždy repre
zentuje geotermálna voda . Forma vysokotcplotných 
zdrojov závisí predovšetkým od teploty a tlaku v nádrži, 
na ktorú sa za prírodných podmienok viažu. Rozloženie 
hydrostatického tlaku v ka1.dom prípade určuje prevlá
dajúca fáza a celý systém sa vyznačuj e dynamikou z po
hladu možností prechodu jednej fázy do druhej. Pri stredno
teplotných a vysokoteplotných zdrojoch v jednofázovej 
forme reprezentovanej geotermálnou vodou sa te plota 
najčas tejšie pohybuje od 125 do 225 °C. V závislosti 
od teploty a tlaku na povrchu možno potom z nádrže získať 
horúcu vodu, zmes vody a par), vlhkú paru a v niektorých 
prípadoch aj suchú paru. Pri nádržiac h s geotermálnou 
parou vždy ide o vysokoteplotný 1.droj geotermálnej ener
gie, z ktorého sa na povrchu dá využíval iba suchá alebo 
prehriata para. 

Vyhľadávanie geotermálnej vody 

Geotermálna voda sa akumuluje v nádržiach geotermál
nej vody. Nádrž geotermálnej vody je hydrogeotermálna 
jednotka, ktorú tvorí hydrogeologic ký ko lektor alebo 
sústava hydrogeologickýc h kolektoroľ, kde sa hromadí 
významný o bjem geotermálnej vody a udržiava sa aj po 
prerušení napájania. Nádrž geotermálnej vody sa charakte
ri zuje teplotne a geometricky a medzi jej naJvýznamnejšie 
geometrické charakteristiky patrí tvar, rozsah, priestorové 
rozmiestnenie a hrúbka hydrogeologických kolektorov. 

Z hľadiska využívania geotermálnej vody je dô ležitá 
hÍbka stropu a bázy nádrže pod terénom, druh hornín, 
ich pôvod, vek, chemické zloženie vody, obsah plynov, 
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hydraulické a termofyzikálne vlastnosti hydrogeologic
kých kolektorov geotermálnej vody. Z ekonomického 
hľadiska možno nádrže (rezervoáre), na ktoré sa geo
termálna voda viaže, vymedziť minimálnou hÍbkou, ktorú 
určuje najnižšia teplota ekonomickv efektívne využiteľná 
perspektívnym využívateľom a max.imálnou hÍbkou, ktorú 
určuje najvyššia prijateľná cena geotermálneho vrtu ako 
zdroja geotermálnej vody. 

Medzi základné metódy vyhľadávania nádrží geotermálnej 
vody patria geofyzikálne metódy. Tie umožňujú na základe 
nep,riamych meraní rôznych fyzikálnych parametrov 
v hl bke, ako je napríklad hustota horninového prostredia, 
rýchlosť šírenia sa seizmických vín, elektrická vodivosť, 
elektrický odpor a magnetická susceptibili ta, vymedziť 
nádrže geotermálnej vody. Nosnou, metódou je spravidla 
gravimetria doplííovaná podľa hlbky predterciérneho 
podložia seizmickými alebo geoelektrickými metódami. 
Charakter podporných metód majú i metódy leteckej geo
fyziky - magnetometria a rádiometria. 

V ý·sledkom geofyzikálnych meraní je zistenie hrúbky 
sedimentárnych komplexov terciéru, určenie reliéfu pred
terciérneho podložia a potom tvorba mapy morťoštruktúr 
predterciérneho podložia (vymedzenie elevácií, depresií 
a zlomov), vyčlenenie zastúpenia štruktúrnotcktonických 
komplexov v predterciérnom podloží, definovanie ich 
hrúbky so zameraním na vymedzenie kolektorov geo
termálnej vody. 

Základným prostriedkom získavania údajov o hornino
vom prostredí a vode v hydrogeotermálnej štruktúre alebo 
v nádrži geotermálnej vody je geotermálny vrt. Jeho hlav
ným poslaním z hľadiska využívania geotermálnej vody 
j e zabezpečiť jej prepravu z nádržc na povrch (exploatačný 
vrt) alebo spať (reinjektážny vrt), a to minimálne počas 
ekonomickej návratnosti celého zariadenia. 

Údaje na hodnotenie produkčných charakteristík geo
termálnych vrtov a ich najbližšieho okolia poskytujú hydro
dynamické skúšky. Pomocou nich sa zisťuje výdatnosť 
geotermálneho vrtu, teplota a chemické zloženie exploa
tovanej geotermálnej vody , tlakovo-teplotné pomery 
a rozloženie prítokov vo vrte za určitých hydrodynamic
kých podmienok, obsah a zloženie plynov, hydraulické 
parametre zabudovaných hydrogeologických kolektorov 
alebo okrajové podmienky v nádrži. 

Metodika hodnotenia množstva geotermálnej vody 

Základným podkladom na hodnotenie množstva geo
termálnej vody je vymedzenie hydrogeotermálnej štruktúry. 
Na to sú potrebné geologické a tektonické mapy, mapa 
úplných Bouguerový,ch anomálií, odkrytá gravimetrická 
mapa, priečne a pozdlžne interpretované geofyzikálne rezy 
(odporový a hustotný model), mapa reliéfu prcdterciérneho 
podložia, mapy hrúbky sedimentov neogénu, paleogénu 
alebo terciéru, štruktúrnotektonická mapa predterciérneho 
podložia, mapa hrúbky, hÍbky a rozšírenia kolektorov 
geotermálnej vody, mapy teplotného poľa na úroveň pred
terciérneho podložia a pre príslušnú hÍbku uloženia kolek
torov geotermálnej vody (na strop kolektora) viažucej sa 
na predterciérne podložie, ako aj mapa hustoty zemského 

tepelného toku. Výsledkom syntézy spomenutých podkla
dových máp a údajov je priestorm é, yčlenenie hydrogeo
termálnej štruktúry a náclrže geotermálnej , ody. 

Všeobecné údaje získané z geologický ch a hydrogeoter
málnych máp sa spres11ujú hodnotením technických prác 
vykonávaných v nádrži geotermálnej vod). 

Hodnotenie hydrodynamických skúšok geotermálnych 
vrtov ,-ychádza z metód neustáleného prúdenia podzemnej 
vody, pričom sa pri ,ýpočte hydraulických parametrov 
berie do ohľadu zmena fyzikálnych , lastností geotermálnej 
vody pod vplyvom teploty a to, že sa priebeh hydro
dynamických skúšok v geotermálnych vrtoch meria 
hlbinnými manometrami. Metodiku určm ani a hydraulic
kých parametrov kolektorov geotermálnej vody uvádza 
Fendek ( 1997) a metodiku hodnotenia tlakových pomerov 
v geotermálnych vrtoch a v nádržiach geotermálnej vody 
Fendek et al. ( 1999). 

Na základe hodnotenia geologickotektonického ohra
ničenia, priestorového rozšírenia, hydrogeotermálnej 
charakteristiky a spôsobu dopÍňania prírodného množstva 
geotermálnej vod.) možno definovať dve základné kate 
górie náclrží geotermálnej vody, a to 

- on·orené - tie sú po obvode, , nadloží alebo v podloží 
napojené na oblast, v ktorej do nádrže geotermálnej vody 
vstupuje alebo môže vstupovať zrážková, povrchová alebo 
podzemná voda, pričom sa zdroje dopÍňajú alebo tieto 
nádrže sa prirodzene odvod11ujú v prameňoch 

- zan•orené - tie sú po obvode, v nadloží a v podloží 
ohraničené hydrogeologickými izolátormi, ktoré neumo1.
ňujú dopÍňanie geotermálnej rndy, nádrži 

Metodi ka hodnotenia tepe! noenergetického potenciálu 
a prognózneho množstva geotermálnej vody , nádr1i geo
termálnej mely vychádza z toho, že sa na nádrž viaže geo
termálna voda v podobe prírodných zdrojm a prírodných 
zásob. Prírodné zdroje geotermálnej vody t\ oria tú čas ť 
prírodného množstva, ktorá sa v prírodných podmienkach 
dopÍňa a odteká z kolektora geotermálnej vody. 

Prírodné zásoby geotermálnej vody tvoria časť prírod
ného množstva, ktoré sa uvoľní z kolektora geotermálnej 
vody po znížení piezometrickej hladiny vyvolanej exploa
táciou geotermálnej vody. Prírodné množstvo geotennál
nej vody je objem geotermálnej vody akumulovaný· alebo 
pretekajúci cez hydrogeologický kolektor geotermálnej 
vody. To, či sa hodnotí tepelnoenergetický potenciál prí
rodných zdrojov alebo prírodných zásob. určuje kategória 
nádrže (otvorená alebo zatrnrená) a aspekt jej exploatácie 
resp. ochrana žimtného prostredia. 

V otvorených nádržiach geotermálnej vody sa charak
teristickým dopÍ11aním zdr;jov geotermálnej mely a zá
roveň v nádržiach s chemickým zložením geotermálnej 
vody vhodn5'm na ,ypúštanie do povrchových tokov 
hodnotí tepelnoenergetický potenciál prírodných a indu
kovaných zdrojov. Indukované zdroje geotermálnej vody 
sú dodatočným množstvom geotermálnej , ody, ktorá 
priteká clo kolektora geotermálnej , ody pri jej exploatá
cii. Rovnováha medzi teplom. ktoré z nádrže možno 
v tomto prípade odoberať , a teplom . ktorým je nádrž 
dotovaná zemským tepelným tokom, sa Llťčuje metódou 
geotermickej bilancie. 
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V zatvorených nádržiach geotermálnej vody bez dopÍňania, 
ale aj v otvorených nádržiach. na ktoré sa viaže geoter
málna voda nevyhovujúceho chemického zloženia z hľa
diska možnosti jej likvidácie vypúšťaním do povrchových 
tokov. sa hodnotí tepelnoenergetický potenciál prírodných 
zásob. Geotermálna voda sa z týchto nádrží exploatuje 
systémom reinjektáže pomocou geotermálnych dubletov. 
Tento systém exploatácie zároveň sl úži na udržiavanie 
stáleho ložiskového tlaku. V tomto prípade sa tepelno
energetický potenciál prírodných zásob hodnotí ako 
množstvo tepelnej energie akumulovanej v nádrži. 

Metódy používané na hodnotenie tepelnoenergetického 
potenciálu a prognózneho množstva geotermálnej vody 
v nádržiach geotermálnej vody možno rozdeliť na bilančné. 
objemové metódy a na metódy matematického modelovania. 

Metóda geotermickej bilancie patrí medzi bilančné 
metódy a je založená na porovnaní vzťahu medzi teplom 
odoberaným exploatovanou geotermálnou vodou a teplom 
dodávaným do nádrže zemským tepelným tokom. Tepelno
energetický potenciál zdrojov P1 nádrže geotermálnej vody 
sa potom definuje vzťahom 

(W) 

kde F je plocha nádrže (m2). q hustota tepelného toku 
(W/m2). t11 teplota geotermálnej vody na ústí vrtu (°C), 
t, referenčná teplota (°C), tfi teplota geotermálnej vody 
v nádrži (0 C) a t11 teplota neutrálnej zóny (°C). 

Prognózne množstvo geotermálnej vody, ktoré možno 
z nádrže geotermálnej vody bez porušenia geotermickej 
bilancie exploatoval, sa definuje vzťahom 

(m3/s) 

kde okrem už uvedených symbolov c1 je merné teplo vody 
(]/(kg.K)) a p1 merná hmotnosť vody v nádrži (kg/m 3). 

Objemová metóda je najpoužívanejšou metódou určo
vania tepelnoenergetického potenciálu prírodných zásob 
v regionálnej mierke, určuje sa ňou množstvo tepla 
akumulovaného v horninách a v geotermálnej vode 
nádrže. Množstvo tepla 8 0 viažuce sa na hydrogeologický 
kolektor sa vypočíta zo vzťahu 

kde okrem už uvedených symbolov <pe je efektívna póro
v i tost, P1i merná hmotnosť horniny (kg/m3), ch merné 
teplo horniny (J/kg.K) a c1 merné teplo vody (.J/kg.K). 
P ri takto určených prírodných zásobách geotermálnej 
energie treba mať na pamäti, že sa podstatne väčšia časť 
energie viaže na horninové prostredie ako na vodu a že sa 
všetka energia určená týmto spôsobom nedá vyťažiť. 
Všeobecne mož.no konštatovať. ž.e vo väčšine geotermálnych 

štruktúr je zhruba 90 % geotermálnej energie viažucej sa 
na horniny a iba IO% na vodu. Vo svete sa na určovanie 
vyťažiteľného množ.stva tepelnej energie používa redukčný 
koeficient R 0 , yjadrený ,zfahom (Hurter a Haenel. eds .. 
2002) 

kde t1 je teplota reinjektovanej vody (°C). Najväčšou 
slabinou pri určovaní tepelnoenergetického potenciálu 
objemovou metódou je po ňom nasledujúce určovanie 
hodnoty redukčného koeficienta. od ktorého potom priamo 
závisí množstvo tepla E 1, ktoré z nádrže možno exploa
tovať, čo vyjadruje , zťah 

(J) 

Určovanie hodnot) redukčného koeficienta do značnej 
miery závisí od subjektívneho prístupu autora. Medzi 
vplyvy, ktoré pri jeho určovaní treba brať do úvahy, patrí 
kategória nádrže. pórovitost. druh prírodnej tekutiny v pó
roch, teplota v nádrži a technológia ťažby. Podľa viace
rýich autorov sa jeho hodnota pohybuje okolo 0,25. Podľa 
stup1'ía využiteľnosti nádrží určeného na základe matema
tického modelovania sa pre územie Slovenska stanm ii 
redukčný koeficient 0.1 (Fendek, 1993). Ak sa vezme 
do úvahy čas exploatácie nádrže tE, potom sa zásoby geo
termálnej energie viažuce sa na nádrž určia zo vzťahu 

(W) 

Prognózne prírodné zásoby geotermálnej vody QE, 
viazané na nádrž geotermálnej vody sa potom definujú 
vzťahom 

E 
QE= ----

(tu - r,)c\' Pv 
(m3/s) 

Na zobrazenie prírodného množstva geotermálnej vody 
viažuceho sa na jednotku plochy zvodneného kolektora sa 
používa mapa merného tepelnoenergctickéh,o potenciálu. 
Distribúcia jeho hodnôt odráža rozloženie hl bky uloženia 
hydrogeologických kolektorov geotermálnej vody. ich 
hrúbky a teploty (na strop) kolektora geotermálnej vody, 
a preto možno mapu merného tepelnoenergetického poten
ciálu považovať za mapu syntézy medených , plyvov. 

Suma prognóznych prírodných a indu kovaných zdrojov 
a prognóznych prírodných zásob dáva prognózne množstvo 
geotermálnej vody (vyhláška MŽP SR 141/2000). Prog
nózne množstvo geotermálnej vody je celkm ý objem 
geotermálnej vod) akumulovaný alebo pretekajúci cez 
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hydrogeologický kolektor geotermálnej vody, ktorý by sa 
za ideálnych podmienok dal využívať. 

Na komplexné hodnotenie prírodného množstva geo
termálnej vody sa ako najvhodnejšie ukazuje matematické 
modelovanie. Dlhodobá exploatácia geotermálnej vody 
z geotermálnych vrtov vyhÍbených v nádrži geotermálnej 
vody sa simuluje metódami matematického modelovania 
pri zachovaní podobných tlakových podmienok, aké boli 
v čase odberových skúšok v jednotlivých geotermálnych 
vrtoch. Výdatnost sa mení tak, aby vypočítaná depresia 
pri konečnom riešení neprekročila hodnoty namerané 
vo vrtoch. Podľa poznatkov o nádrži geotermálnej vody 
sa definujú okrajové podmienky, hydraulické parametre 
a vykoná sa verifikácia modelu. V závislosti od kategórie 
nádrže sa prírodné množstvo geotermálnej vody určené 
modelom determinuje aj zmenou teploty horninového 
prostredia. Pri otvorených nádržiach by sa teplota hydro
geologických kolektorov geotermálnej vody nemala meniť 
a pri zatvorených je určujúcim kritériom čas príchodu 
studeného frontu z miesta reinjektážneho vrtu do miesta 
exploatačného vrtu. 
Využiteľným množstvom geotermálnej vody je maxi

málne množstvo geotermálnej vody, ktoré možno odobe
rať z hydrogeologického kolektora na využívanie jej 
energetického potenciálu po celý uvažovaný čas exploa
tácie za prijateľných ekologických, technických a ekono
mických podmienok bez neprípustného zhoršenia kvality 
odoberanej vody. Pri určovaní využiteľného množstva 
geotermálnej vody sú teda ďalšími limitujúcimi krité
riami ekologické, technické a ekonomické podmienky jej 
využívania. 

S účasťou ekologických podmienok exploatácie geoter
málnej vody sú podmienky zachovávania dobrého stavu 
útvaru geotermálnej vody, a to zo stránky dobrého kvalita
tívneho alebo kvantitatívneho stavu, ale aj dobrého kvali
tatívneho stavu vodného telesa, do ktorého sa geotermálna 
voda vypúšfa. Útvar geotermálnej vody je hydraulicky 
jednotná a súvislá akumulácia geotermálnej vody v horni
novom prostredí charakteristická typickými podmienkami 
vzniku a režimu. Ekologické podmienky dobrého kvanti
tatívneho stavu zahŕňajú stabilitu tlakových pomerov 
v nádrži, prijateľné zmeny teplotných pomerov a chemic
kého zloženia geotermálnej vody v nádrži. 

Technické a ekonomické podmienky využívania geoter
málnej vody sú navzájom previazané. Teplota geotermálnej 
vody na Slovensku v prvom rade závisí od hÍbky uloženia 
hydrogeologických kolektorov geotermálnej vody. Tá 
ovplyvňuje technickú stránku realizácie geotermálnych 
vrtov a ich cenu. V obidvoch prípadoch sa nároky s rastom 
hÍbky uloženia hydrogeologického kolektora zvyšujú. 
Limitujúcim faktorom ekonomiky využívania získaného 
zdroja energie je aj teplota geotermálnej vody. Čím kom
plexnejšia je možnosť využívať ju, tým je to ekonomicky 
ľýhodnejšie. Ďalším obmedzujúcim faktorom je techno
lógia exploatácie a likvidácie tepelne využitej geo
termálnej vody, ktorú okrem teploty vody ovplyvňuje aj 
jej chemické zloženie. 

Výsledky hodnotenia množstva geotermálnej vody sú 
podkladom na ich vodohospodársku bilanciu, ktorá sa 

vykonáva v rámci vodohospodárskej bilancie množstva 
podzemnej vody v súlade s metodikou zohľadňujúcou 
systém bilancovania množstva a kvality povrchovej vody. 

Záver 

Z hľadiska dlhodobej perspektívy je v rámci koncepcie 
trvalo udržateľného rozvoja nevyhnutný prechod od využí
vania neobnoviteľných zdrojov energie k energetickým 
systémom založeným na využívaní obnoviteľných zdro
jov. Potreba tohto prechodu vyplýva najmä z hlavného 
problému dnešnej energetiky. ktorým nie sú obmedzené 
zásoby neobnoviteľných energetických zdrojov, ale maxi
má! ne prípustné environmentálne zaťaženie ži volného 
prostredia na Zemi, ktoré práve energetika ovplyvňuje 
významnou mierou. Preto Európska únia prijala stratégiu 
podstatného rastu využívania obnoviteľných zdrojov energie, 
ktorý by do roku 201 O mal predstavoval 12 % potreby 
energie. 

Zásobovanie vodou je službou verejného záujmu, a preto 
trvalo udržateľné hospodárenie s vodou treba nevyhnutne 
začleniť aj do dalších sektorov, ako je energetika, dopra
va, poľnohospodárstvo. rybné hospodárstvo, regionálna 
politika a cestovný ruch. Vo všetkých týchto oblastiach 
má svoje uplatnenie aj geotermálna voda. Z uvedených 
úloh vyplýva potreba systematicky hodnotiť prognózne 
a využiteľné množstvo geotermálnej vody, jeho e,·idenci u 
a bilanciu. 
Ďalšou významnou črtou využívania geotermálnej 

vody je jej možný negatívny účinok na kvalitatívny 
stav dalších vodných útvarov - najmä pov rchových vôd 
a obyčajnej podzemnej vody, čo sa odrazilo aj v začle
není využívania geotermálnej vody medzi činnosti 
podliehajúce zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona 
391/2000 Zb . z. o posudzovaní vp ly vov na životné 
prostredie. 

Perspektíva dalšieho využívania zdrojov geotermálnej 
vody b1 sa nevyhnutne mala odraziť aj v návrhu a rea
lizácii systému monitoringu nádrží geotermálnej vody, 
ktorý treba nevyhnutne uviesť do prevádzky čo najskôr. 
Len tak bude možno získať nevyhnutné podklady na hod
notenie kvantitatívneho a kvalitatívneho stavu nádrží 
geotermálnej vody a vykonať ich bilančné hodnotenie 
na základe reálnych podkladových údajov v zmysle požia
daviek rámcovej smernice o vode (smernica 2000/60/ES). 
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Methods of investigation, evaluation and balancing 
of the geothermal water and energy amounts 

Depending on the water ternperature , geotherrnal water can 
be classífied into followíng categories: 

- very low ternperature geothermal water with the ternpera
ture ranging frorn the average yearly air temperature in its 
utilization area up to 30 °C, 

- low temperature geothermal water from more then 30 °C 
uplo !00°C, 

- med ium temperature geothermal water frorn more then 
100 °C up to 150 °C, 

- high temperatme geothermal water with the temperature 
of more then l 50 °C. 

Geothermal water is accurnulated in geothermal water 
reservoirs . Geophys1cal methods as gravimetrie, se1 smic 
and geoelectric ones belong among basic methods used for 
geothermal water reservoirs exploration. Supplementary 
inťormation can be obtained by results of magnetometric 
and radiometric methods. 

Another source of information neces sary for delin eation 
of the geotherrnal reservoir are geological maps, tectoníc 
rnaps, maps of entire Bouguer anomalies, exposed gravimetrie 
maps, transversal and longi tudi na! i nterpreted geophys1-
cal sections ( res1stance and den sity model ), map of the 

pre-Tertiary substratum reli ef, maps of Neogene, Paleogene 
or Tertiary sediment thicknesse s, structural-tectonic map 
of the pre-Tertiary substratum, maps of thicknesses , depths 
and spalial distribution of geotherrnal water aquífers, rnaps 
of thermal field to the leve l of the pre-Tertiary s ubstratum 
and for respective depths of aquifers (con structed to the top 
of aqu ife rs) of the geothermal water bounded to the pre-Tertiary 
s ubstratum . and map of heat ľl o1 1 den s ity. Synthesis of the 
data 111 above mentioned maps gi1·es finall y the spatial 
delineation of the hydrogeothermal structure and geothermal 
water reservoi r. 

Delineation of the geothermal water reservoir is the basic 
111ťormation for geothermal 11 ater amounts esti mati on. Seve
ral methods can be used for esti mati on of geothermal water 
amounts according to the type of the structure. Basically, 
thcy can be di vi ded into balance methods, vo! umetric methods 
and methods of mathematical modelling. 

Usable geothennal water amount 1s the maximum amount of 
geothermal water which can be exploited from the aquifer to usc 
its energy potentíal during the whole 111tended exploitation tirne 
by acceptable ecological. technical and econom1c conditions 
without any 111admissi ble water quality de terioration. 
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Výskyt a rozšírenie geotermálnych vôd v Liptovskej kotline 

A'ffON REMŠÍK 1• MARIÁN FEN DEK' a DALIBOR MAĎAR' 

'Štátny geologickj, ústav D. Štúra. Mly nská dolina I .,8 17 0-+ Bratislm a 
'Esprit. s. r. o„ Pletiarska 2. 969 27 Banská Stia rn ica 

( Doruťe11é 4. 3. 2005 ) 

Occurrence and distribution of the geothermal waters in the Lipto,· Basin 

The Liptov Bas in represen ts an intramontaneous depres sio n in che core mountain belt of the Western 
Carpathians. Geothermal water aquifers in Liptov Basi n a re re presented b) Triassic do lomites and 
limestones with fiss ure-kars t permeability. which were documented b) geo the rmal borcholes at depths 
of 1255- 1625 km. At the depth of 500-5000 m there occur \\ aters oľ tern perature 20-150 °C Res ults 
ľrorn four geothermal boreh o les deep 1987-2500 m were us ed for evaluation of hydrogeo the rrnal 
structures. geot he rrnic cond itions. pararneters of aquifers. spat ial distribution of chernical compositi on 
of geotherrnal waters and their th e rrnal-energy potential 

Key words: Liptov Basin, geo therrnal water. geothe rmal wel l. hydro geotherrnal structure 

Úvod 

Liptovská kotlina je významnou oblasiou na získam
nie a využívanie zdrojov geotermálnej energie a je jednou 
z dvadsiatich šiestich vymedzených geotermálnych oblastí 
Slovenska. Zaberá plochu okolo 611 km2, má pretiahnu
tý tvar v smere V-Z a ohraničuje ju Veľká Fatra, Nízke 
a Západné Tatry a Chočsk.é vrchy. Jej význam z hľadisk.a 
získavania a využ.ívania geotermálnej energie je o to 
väčš í, že výskyt zdrojo, geotermálnej vody v nej merili 
a potvrdí Ii výsledky geotermálneho výskumu a po ňom 
prieskumu (Remšík et al., 1993, 1998), ak.o aj to. 
že geotermálne vody kotliny sú obnoviteľným zdrojom 
en~rgie. 

Udaje a poznatky o geologickej stavbe, teplote geo
termálnych vôd a o ich chemickom zložení sú zo štyroch 
výskumných geotennálnych vrtov hlbokých 1987-2500 m. 
Prvým v Liptovskej kotline, ktorému predchádzalo Zhod
notenie ob!asri Demänovej v Liprovskej kor!ine pre vy
hľadávanie tenná!nvch vôd (Franko et al., 1974), bol 
FGL-1 Pavčina Lehota, hÍbený v rokoch 1976- 1977), 
hlboký 2129 m, zameraný na overenie geotermálnej 
rndy vo vyústení Demänovskej doliny. Neskôr - v rokoch 
1986- 1991 - vznik.o! projekt na výsk.um geotermálnych 
zdrojov v celej kotline (Zembjak et al. , 1986) a v jeho 
rámci sa vyhÍbil i tri vý skumné geotermálne vrty, a to 
ZGL-1 Bešeňová (1987 m), ZGL-2/A Liptovský Trnovec 
(2500 m) a ZGL-3 Liptovská Kokava (2373 m). Ich vý
sledky sa po s končení sumarizovali a zhodnotili v samo
statný1ch čiastkových záverečných správach (Remšík 
et al. , 1979, 1990, 1992: Fendek et al. , 1988). 

Regionálne hodnotenie celej Liptovskej kotliny z hľa
disk.a výskytu, rozšírenia aj hodnotenia tepelnoenergetic
kého potenciálu geotermálnej energie po hydrogeotermál-
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nom výskume. ak.o aj etap) V) hľadárncieho hydrogeolo
gického prieskumu. ktorá prebiehala v roku 1998. zhŕňa 
zá,erečná správa ŠGÚDŠ Georermá/11a energia Liprov
skej korfinr (Remšík et al.. 1993) a Lipro ľská kor!ina -
regionálne hydrogeorenncí!ne ~hodnorenie (Remšík et al., 
1998). 

Geologickotektmúcká stavba 

Liptovská kotlina je I nútrohorsk.á depresia , pásme 
Vnútorných Západných Karpát. Od okolit)Ch jadrových 
pohorí je ohraničená tek.tonick.) (ok.rajov)mi zlomami) 
a vyplnená paleogénnymi sedimentmi podtatran skej 
skupiny hrub)1mi 100 (Bešeňová) až 2200 m (Liptovská 
Mara). Li tológi u paleogénn) ch sedimentov reprezentujú 
flyš01 é súvrstvia. t. j. striedanie ílovc01 ých n stie, resp. 
ílovitých bridlíc s pieskovc01 ý mi Hst,ami a na báze 
súvrstvia sú bazálne k.lasti ká (zlepenec a brekcia). 

Paleogénne podložie má členitý· rel iéf a jeho morfo
štruktúr) (elevácie a depresie) buduje chočský a krížňan
sk.ý príkrov (obr. 1). Rozš írenie tektonických jednotiek 
týchto príkrovov nesúvisí s morfoštruktúrnou stavbou 
predterciérneho podložia. čiže čiastkové elevácie alebo 
depresie I podloží paleogénnych hornín môže l\ori( 
hoci ktorá z týchto jednotiek.. V západnej čas ti územia je 
v podloží paleogénu zhruba ro, nak)m dielom zas túpený 
chočský a k.rížňansk) príkrm, v strednej a južnej dominuje 
chočsk.ý a ľ severnej časti prevláda krížňanský príkrov 
s prípadnými troskami chočského príkrovu. 
Chočsk) príkrov je superpozične vyšš ia tektonická 

jednotka, zastupujú ho iba triasové hornín) maximálne 
hrubé okolo 800-1 OOO m (hla111e vápenec, dolomit 
v menšej miere íl ovitá bridlica a pieskovec - lunzské 
vrst,·y). Krížňansk.ý príkrov je superpozične nižšia jednotka 
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a tvorí ho komplex triasovo-spodnokricdových hornín (ílo
vité bridlice. kremenec, vápenec, dolomit. detritický1 a slie
nitý vápenec a pieskovec) s maximálnou hrúbkou okolo 
1500 m. Horniny budujúce obidva príkrovy vystupujú 
na povrch v pohoriach ohraničujúcich Liptovskú kotlinu. 
Najnižšou tektonickou jednotkou. ktorá v podloží paleo
génu priamo nevystupuje. je obalová jednotka (tatrikum). 
Tá má podobnú geologickú stavbu ako krížňanský príkrov. 

Geologickú stavbu kotliny dokumentujú najmä výsledky 
týchto štyroch výskumných geotermálnych ntov. 

FGL-1 Pavčina Lehota 

0-1255 m kvartér a paleogén podtatranskej skupiny-
hlina, ílovec, pieskovec, brekcia, zlepenec 

1255-1565 m chočský1 príkrov (stredný trias) - dolomí t 
a vápenec 

1565-1755 m krížííanský príkrov (vrchný trias) - kar
patský keuper (pestré bridlice) 

1785-2129 m tatrikum (paleozoikum) - tmavé bridlice 

ZG L-1 Bešeňová 

0-96 m 

96-210 m 

210-425 m 

425-460 m 
460-655 m 
655-1020 m 

kvartér a paleogén podtatranskej skupiny -
hlina, ílovec, pieskovec, brekcia, zlepenec 
chočský príkrov (stredný trias) - dolomit 
a vápenec 
krížňanský príkrov (spodná - stredná krieda) 
- slieňovec, slienitý vápenec 
vrchná jura - slieňovec 

spodná krieda - slieňovec 

spodná jura - hľuznatý, kalový a škvrnitý 
vápenec 

1020-1 127 m spodná krieda - slieňovec 

1127-1255 m spodnájura - hľuznatý, kalový a škvrnitý 
vápenec 

1255- 1560 m vrchný trias - karpatský keuper (pestré 
bridlice) 

1560-1987 m stredný trias - dolomit 

ZGL-2/A Liptovský Trnovec 

0-1625 m kvartér a paleogén podtatranskej skupiny -
hlina, ílovec, pieskovec, brekcia, zlepenec 

1625-1877 m chočský príkrov (vrchný trias)-dolomit 
1877- 2233 m karn - lunzské vrstvy (ílovité bridlice, 

si ltovec) 
2233-2500 m stredný - vrchný trias - vápnitoílovité 

bridlice, ílovitý vápenec 

ZGL-3 Liptovská Kokava 

0-1340 m kvartér a paleogén podkarpatskej skupiny -
hlina, balvanitý štrk, ílovec, pieskovec, 
brekcia, zlepenec 

1340-2336 m krížňanský príkrov (stredný trias) - dolo
mit a vápenec 

2336-2373 m ta tri kum (spodný trias) - kremenec 

Výskyt a rozšírenie geotermálnych vôd 

Geotermálne I ody v Liptovskej kotline sú známe z pri 
rodzených prameňOI a z 1rto1. Plytšie I rty sa vyhlbili 
vo výverový ch obl as tiach I rámci základného I ýskumu 
zdrojov minerálnych vôd kotliny (Franko et al.. 1979), 
hlboké, geotermálne (okrem ZG L-1 Bešeňová) mimo 
výverových oblastí geotermálnych vôd. Najvyššia teplota 
vody z prirodzený ch prameňm aj z pl) tkých 1rt01 vo vý
ver01 ých oblastiach bola 22 (okrem 34 °C z hlhšieho vrtu 
BEH-! v Bešeňo1ej) a z hlbokých resp. geotermálnych 
vrtov 32-62 °C (tab. 1). Výskyt prirodzených prameňov 
geotermálnych alebo mineráln yc h vôd je spätý hlavne 
s elevačnými mo,ťoš truktúrami v podloží paleogénnych 
sedimentov ( B ešeňová, Potok a Konská) a s pásmom 
okraja kotliny (smerom do kot liny alebo do susedného 
pohoria) . najmä tam. kde sa okraj01ý zlom kotliny križuje 
s priečnym (Liptov ská Štiarnica. Vyšný1 Sliač, !ľanovo. 
Lipto1ský Ján, Uhorská Ves. Podtureň. Lúčky. Kalameny 
a i.). Rozhodujúce výsledky o geotermálnych 1odách 
priniesli geotermálne vrty. ktoré ich zistili v podloží 
pal eogénnych sedimentov. a to I telesách triasového 
dolomitu a vápenca (v karbonátoch) chočs kého a kríž.ňan 

ského príkrovu v hÍbke 96-1625 m. 
Vrt FG L-I Pa vči na Lehota (Remšík et al., 1 979) 

zachytil geotermálnu vodu v demänovskej depi;esii 
v triasových karbonátoch chočského príkrovu v hl bke 
1315-1570 m. 

Výdatnosl vrtu pri čerpaní bola 6.0 I/s a teplota vody 
32 °C. Hladina v rokoch 1978-1 991 kolísala v hÍbke 
35,0-36,5 m pod terénom. 1 rokoch 1997-1998 jej stav 
klesol a bol na úrovni 40.3-42,7 m pod terénom (pokles 
o 5-6 m). Chemick) ide o Ca-Mg-HCO3 typ vody s mi
neralizáciou 0,35 g/1. typický pre chočský príkrov . .Ie to 
doteraz jediné miesto. kde je v Lipto, skej kotline geo
termálna voda vlastná chočskému príkrovu. a to i napriek 
tomu, že triasové karbonát) ležia priamo na súvrství kar
patského keuperu. ktorý je jedným zo zdrojov zložky sul
fátov. Geotermálna voda sa tu ešte nedostala do kontaktu 
s významnejším množs tvom sulfátov. 

Geotermálnu vodu v triasových karbonátoch chočského 
príkrovu na svahu depresie Liptovskej Mary overil aj vrt 
ZGL-2/A Liptovský Trnovec (Remšík et al.. 1992). no 
v hÍbke 1624-2486 m (karbonáty I hÍbke 1877- 2233 m 
navzájom oddeľuje izolátor - lunzské I rst1y ). Výdatnosť 
vrtu pri voľnom prelive bola 41 I/s. teplota \Ody 60.7 °C 
a statická úroveň hladiny geotermálnej 1ody 67.5 m nad 
terénom. Chemicky je to voda Ca-Na-Mg-HCO3-SO4 

typu s mineralizáciou 4.7 g/I a nie j e v súlade s okolitým 
horninovým prostredím (v)soký obsah sulfátov a chlori
dov). Ide o vodu, ktorá premi gr01·ala z krížňanského 
príkrovu do kolektorov chočského príkrovu (cez zlomy 
alebo pri vzájomnom kontakte kolektorov) a na, yše čias
točne v nej zostala marinogénna zložka (Na-Cl ) z obdobia 
paleogénnej transgresie (paleogénneho mora). V triaso
vých karbonátoch, ktoré ležia nad lunzs kými vrstvami 
alebo pod ni.mi (ZGL-2/A). sa I yskytuje geotermálna 
voda praktick) rovnakého chemi zmu. ale rozdiel j e iba 
v teplote vod), ktorá s hÍbkou rastie . 
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Tab. J 

Základné údaje z výskumných geotermálnych a pl) tk ých hydrogeol og ickýc h vrtm 
Basic data of the researc h geothermal and shallow hydrogeolo gi ca l we ls 

Vrt. Lokalita Perforácia 
od - do 

(m) 

Kolektory Výdatnosi Teplota M inerali zácia 
vody 

Chem. t) p vody (1·iac ako 
vrtu vody 20 ekv % zo 100 % sumy 

katiónm a 1 00 S sumy aniónov lis °C (g/1) 

FGL-1 
Pavčina Lehota 1315--1570 triasm·ý vápenec a dol omit 6,0* 
ZGL-1 
Bešeňová 1420-1964 triasový dolomit 30,0 
ZGL-2/A 
Liptovský Trnovec 1624-2486 triasový dolomit a vápenec 41.0 
ZGL-3 
Liytovská Kokava 1475--2365 triasový vápenec a dolomit 20.0* 
LSH-1 *" 
Liptovská Štiavnica 89-165 tri asový dolomit 10,0 
VSH-1 ** 
Vyšný Sliač 47-56 triasový dolomit 2.1 
BEH - 1 ** 
Bešeňová 419.6-420.6 zlom. slienitý vápenec 21,() 

* pomocou čcrpadla/ pumping. ** (Franko et al.. 1979) 

Vrt ZG L- 1 Bešeňová (Fendek et al., 1988) zachytí 1 
vodu vo vý1verovej oblasti geotermálnej vody, a to v beše
ňovskej eleváci i v triasovfch karbonátoch krížňanského 

príkrovu v hÍbke [420-1964 m. Výdatnosť vrtu (voľnf 
preliv) bola 30 1/s , teplota vody 62 °C a statická úroveíí 
hladiny geotermálnej vody je 129 m nad terénom. Voda 
je Ca-Mg-SO4 -HCO3 typu s mineralizáciou 3.02 g/I 
a zodpovedá horninovému prostrediu, v ktorom cirkuluje. 

Vrt ZG L-3 Li ptovská Kokava (Remšík et al. . l 990) 
zachytil geotermálnu vodu v kokavskej depresii v triaso
vých karbonátoch krížňanského príkrovu. a to v hÍbke 
1475-2365 m. Výdatnosť vrtu pri čerpaní dosiahla 
20,0 I/s a teplota vody bola 43 ,5 °C. Statická úroveň 
hladiny geotermálnej vody v roku 1990-1991 kolísala 
v hÍbke 59,6-60,7 m pod terénom a v rokoch I997-l 998 
sa pohybovala od 53 ,8 do 54,7 m pod terénom (stúpnutie 
hladiny asi o 6,0 m). Chemicky ide o vodu Ca-Mg
-HCO3-SO4 typu s mineralizáciou 4,4 g/1. Voda je vlastná 
horninovému prostrediu , v ktorom sa nachádza. Geo
termálna voda rovnakého chemického typu, no s nižšou 
mineralizáciou (3.05-3,56 g/I) i teplotou (20-21 °C) sa 
zistila plytkým vrtom VŠH-1 vo Vyšnom Sliači a LŠH-1 
v Liptovskej Štiavnici. Prehľadné údaje o geoteľmálnych 
vodách z geotermálnych i plytkých hydrogeologických 
vrtov uvádza tab. l. 

Hydrogeotermálne štruktúry 

Geotermálne vody sa viažu na triasové karbonáty choč
ského (vrt FGL-I a ZGL-2/A) a krížňanského (ZGL-l 
a ZGL-3) príkrovu v podloží paleogénnych sed imentov 
alebo v hlbšej príkrovovej stavbe kotliny a z toho vy
pl ýva. že hlavné hydrogeotermálne štruktúry tvoria telesá 
triasových karbonátov chočského a krížňanského príkrovu 
s hrúbkou približne 200 m až viac ako l OOO m. Vhod
ným kolektorom geotermálnej vody sú aj paleogénne 
bazálne brekcie a zlepence (k lastiká). Ak ležia priamo 
na triasových karbonátoch, spolu tvoria jeden zvodnenýr 

32.0 

62,0 

60.7 

43.5 

21.0 

20.0 

34.0 

0.35 

3.02 

,no 

4.40 

3.56 

3.05 

3,5 

Ca-Mg-HCO, 

Ca-Mg-SO, -HCO , 

Ca-Na-Mg-HCO,-SO, 

Ca-Mg-HC03-SO, 

Ca-Mg-HCO,-SO, 

Ca-'.vlg-HCO,-SO, 

Ca-Mg-S00-HCO , 

celok a sú súčasťou hydrogeoteľmálncj štľuktúr). T riasové 
karbonáty týchto tektonických jednotiek i bazálne paleo
génne klastiká budujúce hydrogeotermálne štruk túry 
vo väčšej časti periférie kotlín) vyc hádzajú na povrch 
v prilahlých pohoriach, čím , znikajú vhodné podmienky 
na infiltráciu meteorickej ľOd) do hydrogeotermálnych 
štruktúr. Preto sa tam budú , ) skytm ať otvorené alebo 
polootvoľené hydrogeotermálne štruktúry (Remšík. 1987; 
v prípade minerálnych , ód hydrogeologické štruktúry -
Franko. 1975). t. j. štruktúry majúce infi l tľačnú. tranzi tno
akumulačnú a výverovú oblas ť. alebo Štľuktúry s i nťil 
tračnou a akumulačnou oblasťou (bez , ýverovej oblasti). 
Z hydraulického hladiska sú to štruktú ry s napätou hladi
nou podzemnej vody (negatívna alebo pozi tívna úroveň 
hladiny) a s režimom puklinmokrasovej vody. 

Priebeh teplotného poľa kontrolujú morfoštruktúrne 
elementy predpaleogénneho podložia. Na povrchu pred
paleogénneho podlož.ia je najvyššia teplota v depresiách. 
naj nižšia na ich okrajoch. Výnimkou je bešeňovská elevácia 
(výverová oblasť geotermálnej vody). kde teplotu kontroluje 
, ystupujúca geotermálna voda (anomália - komektívny 
prenos tepla). V rozličnej hÍbkovej úro, ni je rozličná 
teplota (K rá! in Remšík et al., 1998). 

H Íbka ( m) 500 1 OOO 1500 2000 2500 

Teplota (°C): 17.2- 28.4 29.2-46.0 37.0-62.::i 46.4-75.7 54.0-82.4 

Najvyššia teplota je charakteristická pre západnú , 
najnižšia pre východnú a južnú čas ť kotliny. 

Hydrogeotermálne štruktúry chočského príkrmu 

Chočský príkrov, ktorého hlarným stavebným elementom 
sú triasové karbonáty. netvorí v podloží paleogénnych 
sedimentov plošne sú, i slé teleso. Sčasti ho rozdeľuje 
bešeňovská elevácia a miestami tvorí samostatné kryhy, 
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Legenda : 

Tektonické línie v predpaleogénnom podlo1J 
indikované geofy"likou : _,,_ 
---------~~ - skok nad 200 m 

- skok do 200 m 

- predpokladaný priebeh 
tekton ických línii 

- prikrovovil línia 

lzolínie: 

__ ,00--- - hÍbka predpaleogén neho podlofo1 nad v m n. m. ................ . - hranjca paleogénnej výplne 

Mezozoikum - n M povrchu ( nečlenené) 

~ - hronikum (chočský príkrov) 

~ - fatrikum (kri!ňanský príkrov) 

- - ratrikum (obalová sekvencia) 

Mezozoikum - v podloží (nečlenené) 

6d - hronikum (chočský príkrov) 

c:::::J - fatrikum (križňanský príkrov) 

Obr. l. Štruk1úrno1eklon ickä mapa l,ip1ovskcj kotli ny predpalcogénncho podložia podla geofyziky (Šdara cl al.. 1997). 

Paleozoikum - kryštalinikum tatrika 

[Z] - svory, svorové ruly 

Q - ruly, pararuly 

LJ -granitoidy, kryštalické bridlice 

Fig. 1. Structural-lcclonic map of lhe pre-Paleogene basement of lhe Liptovská kotlina Basin compil ed using geoph ysical dala (Šefara el al. . 1997) 

:+-+ ·· - elevácie paleo:toika v podloží mew:,;oika 

.·~ ·. - ťažšie hmoty v komplexe paleozoika 
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čo vytvára podmienky na existenciu viacerých hydrogeo
termálnych štruktúr chočského príkrovu. Plošné rozšírenie 
hydrogeotermálnych štruktúr sa ľ podstate kryje s rozšíre
ním chočského príkrovu. a teda aj s morfoštruktúrami 
alebo s ich časťami. Okrem bazálnych klastík vrchné 
ohraničenie (strop) štruktúr tvorí komplex paleogénnych 
sedimentov (regionálny izolátor) a bázu štruktúr v hlavnej 
miere krížňanský' príkrov, hl avne kriedové sedimenty 
(izolátor) resp. súvrstvia jury či vrchného triasu (karpat
ský keuper). 

Hydrogeotermálne štruktúry chočského príkrovu tvorí 
ivachnovská depresia, depresia Li ptovskej Mary. demänm -
ská. vavrišovsko-kokav ská a bielovážska depresia. Z nich 
sa skúmala depresia Liptovskej Mary, a to najprv vrtom 
FGL -1 Pavčina Lehota v jej č i astkovej štruktúre - v demä
novskej depresii a neskôr ZGL-2/A Liptovský Trnovec 
na jej svahu na S od centra depresie (obr. l ). 

Demänovská depresia j e relatívne malou čiastkovou 
hydrogeotermálnou štru kt úrou v depresii ~iplovs kej 
Mary, a to v j užnej časti. Jej povrch je \ hlbke okolo 
1000- 1600 m a teplota vody tam dosah uje pribli žne 
30-50 °C. Povrch (strop) štruktúry v mieste vrtu FGL- 1 
v Pa\ či ne j Lehote, ktorý, over il geotermálnu vodu, je 
v hÍbke ok.olo 1250 ma bázu v hÍbke okolo 1650 m l\Orí 
nepriepustné súvrstvie karpatského keuperu (krížííanský 
prík rov). Zis tená hrúbka štruktúry (FGL- 1) je okolo 
300 m, no v okolí smerom do kotliny i na SV môže byt 
aj 400-600 m. prípadne aj Yi ac. 

V nútornú stav bu štruktúry komplikuje súvrstvi e lunz
ských vrstiev (izolátor), ktoré v nej môže tvorii bariéru 
a tým aj nepriepustné ohraničen i e, hlavne z vnútornej 
strany kotliny (zo S) . V mieste vrtu FGL-1 sa lunzské 
vrstvy nezisti l i . ale na V od Demänovskej doliny vystu
pujú popri kotl ine priamo na povrchu a ponárajú sa pod 
paleogénne sedimenty Liptovskej kotliny. V karbonáto
vom komplexe hrubom okolo 300 m bola sumárna hrúbka 
úsekov, ktoré produkovali geotermálnu vodu, iba 28 m. 
Vysky tuje sa tam voda iného chem ického zloženia ako 
v depresii L iptovskej Mary, a to Ca-Mg-HCO3 typu s mine
ral izáciou okolo 0,35 g/1 (v okolí štruktúry aj viac). typická 
pre c hočský príkrov. Pokles hladiny geotermálnej vody 
o pri bl ižne 5- 6 m v rokoch 1997-1998 op roti rok u 
1978-1991 naznačuje urči té vyprázdňovan ie štruktúry, 
čo môže súv i s i eť aj s odvodňovaním geotermálnej vody 
L iptovskej kotl iny ( Bešeňov á , Vyšný Sliač , L iptovská 
Š t i av n i čka) . Ale súvi sí to aj s rež.imom zrážok, ktoré geo
termálnu vodu dopÍňajú , ale ten nie je spoľahlivo známy. 

l n fil t račnú oblasť tejto štruktúry (polootvorená hydro
geotermál na štru ktúra - má i nfil tračnú a akumulačnú 
oblasť) možno hladai v triasových karbonátoch chočského 
príkrov u na V od Demänovky. 

Depresia Liptovskej Mary tvorí najrozsiahlejšiu hydro
geotei:málnu štruktúru, ktorej povrch v centre depresie 
je v hlbke okolo 2200 ma jej bázu pravdepodobne trnria 
kriedové sedimenty (izolátor) krížňa n s kého príkrovu 
v hÍhke okolo 2900-3000 m alebo i viac. Maximálna 
hrúbka telesa štruktúry, v ktorom sú za vrásnené i lunzské 
vrstvy (izolátor) v podobe šošoviek alebo súvislejších 
vrstiev. môže dosiahnuť približne 1000 m. V hÍbke okolo 

2200 m bude geotermálna 1oda tepl á as i 65 °C a v hÍbke 
2900- 3000 m okolo 90 °C. Chemický1m zložením ide 
o Ca-Na-Mg-HCOrSO-1 typ \ Od) s mineralizáciou --1--5 g/I 
a nezodpovedá horninm ému prostrediu.\ ktorom sa voda 
nachádza(\ ysoký obsah sulfátO\ a chloridrn). 

1 ked· lunzské 1rst1) 1 o \ erti ká! nom smere navzájom 
oddelujú triaso1 é karbonáty \ štruktúre (ZG L-2/ A) . pre 
rovnaký chemizmus geotermálnej \ ody \ štruktúre netvo
ri a SÚ\ islý izolátor a triasové karbonát) nad nimi aj pod 
nimi sú na iných miestach štruktúr) 1 priamom kontakte 
a trnriajeden celok resp. jeden rezerrnár geotermálnej vody. 
V karbonátm om kompl e\e hrubom okolo 500 m (dolo
mit) nad lunzskými \TSlv ami a \ rst\) ílov i tého vápenca 
pod nimi) je sumárna hrúbka produkčnýc h úsekov geo
termálnej vody. ktoré sú rozložené hl avne v dolomitoch 
nad lunzskými vrstvam i. 209 m. 

Depresia Li ptO\ s kej Mar) je polootrnrená hydrogeo
termálna štruktúra, ktorej i nťiltračnú obl as i možno h ľadal 
na S od vrtu ZGL-2/A. a to v j z. aju1.ncj časti Západný1ch 
Tatier a \O vý•chodnej čas ti Chočs k5c h \'ľchoľ. kde tria
sm é karbonáty \ ystupujú na poHch (Remšík et al., 1993). 

H) drogeotermál ne štruktúry krížiíanského príkrovu 

V krížňanskom príkrove j e popri tri asových karboná
toch (hrubých od niekorko sto až po približne 1000 m), 
zastúpený aj hrubý a plošne rozšírený súbor vrchnotriaso
vý ch až strednokriedových sedimentov. ktorý v regionál
nej mierke predstavuje izolátor. Tento komplex hornín 
v hlavnej miere podsti el a hydrogeotermálne štruktúry 
choč s kého príkrovu a zárov e ň I yt\ ára i nepriepustné 
nadložie (strop) štruktúr. ktoré budujú triasm é karbonáty 
krížňanského príkrovu. pokiar nie sú priamo \ podloží 
paleogénnych sed imentov. Bázou hydrogeote rmálnych 
štruktúr krížňanského príkrovu môže b) t jeho súvrstY ie 
ílovit5 ch bridl íc spodného tr iasu spolu s kompl exom 
hornín vrchného trias u až spodnej kri edy tatri ka alebo 
aj kryštalinik um tatri ka. Je predpoklad , že krížňanský 
príkrov v hl bšej stavbe Li ptmskej kotl iny tvorí relatívne 
súvi sl é teleso a j eho tr iasové karbonáty - v roz li č nej 

pri estorm·ej konfigurácii porušené zlomam i - čiastkoľé 

hydrogeotermálne štruktúry. V regionál nej miere však, 
ak sa odhliadne od štruk túrneho hfadiska. mož.no tu 
v hrubý1ch črtách LI\ ažm at o e.\is tencii jedného relatívne 
veľkého rezervoára alebo nádrže geotermálnych vôd. 

Hydrogeotermál ne štruktúry kríž ľíanského príkrm u tvorí 
bešeňo vská el evácia, štruktúry \ ivachnovskej depresi i 
a v depresi i L iptovskej Mary, ako aj kokm ská depresia. 
Z nich sa skúmala bešeriovská e l eľácia a kokavská depresia. 
Bešeňovs ká elevácia tvorí pri ečn u eleváci u smeru S- J 

oddelúj úcu i vachnovskú depresi u od depresie L iptovskej 
Mary. V regionálnej miere nepriepustný strop štruktúry 
tvorí kompl ex sedimen tov n ch ného triasu až strednej 
kriedy kríž ňans kého príkrm u a jej bázu pravdepodobne 
ten istý komplex, ale obalovej j ednotky tatrika. V oblasti 
B eše ňovej (nt ZGL- 1) sa strop štru ktúr_>, ktorým j e 
súvrstvie karpatského keuperu. nachádza\' hÍbke 1560 m 
a báza pravdepodobne \ hÍbke okolo 2100-2200 a vrt 
ju nezistil (zostal \ kolektoroch \' hÍbke 1987 m). Hrúbka 
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dolomitového telesa štruktúry je 427 m. Z V i zo Z 
štruktúru utínajú zlomy smeru S-J, ktoré môžu drénovať 
geotermálnu vodu kolektorov krížňanského príkrovu 
z oblasti ivachnovskej depresie a depresie Liptovskej Mary. 

Štruktúra i jej nadložie sú v oblasti Bešeňovej značne 
tektonicky exponované, a tak sa geotermálna voda tlačí 
zo štruktúry po zlomoch aj cez regionálne relatívne ne
priepustný nadložný komplex vrchného triasu až spodnej 
kriedy krížňan ského príkrovu, dalej cez triasové karbonáty 
chočského príkrovu a sedimenty paleogénu až na pmrch, 
kde je známa z prirodzených prameňov. Výskyt viacerých 
prameňov v tejto oblasti svedčí o rozvetvenosti vý1stupo
vý1ch ciest geotermálnej vody. Vidno tiež, že relatívne 
nepriepustný nadložný komplex štruktúry je lokálne cez 
zlomy pri vysokej tektonickej exponovanosti priepustný. 
Triasové karbonáty chočského príkrovu hrubé okolo 
100-200 m, ktoré v oblasti Bešeňovej ležia na krížňan
skom príkrove (a v podloží paleogénu), sú teda tiež nasý
tené geotermálnou vodou vystupujúcou z triasových 
karbonátov krížňanského príkrovu. V strope štruktúry 
(v hÍbke okolo 900-2100 m) sa vyskytuje voda teplá 
okolo 30- 70 °C. Z tohto rámca sa do istej miery vyníma 
výverová oblasť, v ktorej teplotu kontrol uje vystupujúca 
geotermálna voda (napr. teplota vody 25 °C je už v hÍbke 
okolo 100 m). Chemickým zložením ide o Ca-Mg
-HCOTSO4, Ca-Mg-SO4-HCO3 alebo Ca-Mg-SO4 typ 
vody s mineralizáciou okolo 3- 5 g/1 a zodpovedá hornino
vému prostrediu, v ktorom voda cirkuluje. V dolomitovom 
telese štruktúry nie je hlavný prítok geotermálnej vody, 
ale je sústredený v mieste kontaktu dolomí tového telesa 
s vrstvami karpatského keuperu. 
Bešeňovská elevácia je otvorená hydrogeologická 

štruktúra (má infiltračnú, tranzitnoakumulačnú a výverovú 
obl asi), ktorej infiltračnú oblasi kladie Maheľ ( 1952) 
a Franko (1984) na severné svahy Nízkych Tatier, kde 
triasové karbonáty krížňanského príkrovu vy stupujú 
na povrch. Treba uviesť, že geotermálna voda v Liptovskej 
kotline generálne prúdi v smere V-Z resp. SV-JZ, čo 
je zrejmé z priebehu jej hydroizopiez (Fendek in Remšík 
et al., 1993). Za predpokladu relatívne súvislého, no tek
tonicky exponovaného (poklesy, posuny a i.) rozšírenia 
triasových karbonátov krížňanského príkrovu v kotline 
bešeňovs ká elevácia ako priečny hrast stojí v ceste tejto 
vode, časť z nej drénujú zlomy v bešeňovskom hraste a vy
stupuje na povrch v prameňoch, čast vstupuje do bešeňov
skej elevácie a prúdi dalej jz. smerom do oblasti Vyšného 
Sliača a Liptovskej Štiavnice (vrt VSH-1 a LSH-1), kde 
je najnižšia piezometrická úroveň vody. Preto predstava 
o infiltračnej a tranzitnoakumulačnej oblasti tejto štruk
túry nie je taká jasná, ako ju prezentoval Mahel ( 1952) 
a Franko ( 1984), ale zložitejšia a treba pri nej vziať do úvahy 
aj uvedený pohľad. 

Súvislosť, alebo vzájomné ovplyvňovanie geotermál
nych vôd v bešeňovskej elevácií a v kúpeľoch Lúčky sa ne
preukázali. Potvrdili to výsledky pozorovania pri hÍbení 
a skúške vrtu ZGL-1 (Fendek et al., 1988). Geotermálna 
voda v Lúčkach pochádza zo štruktúry, ktorej infiltračnú 
oblasť Kullman a Zakovič (1974) kladú do Západných 
Tatier (krížňanský príkrov). 

Kokavská depresia trnrí hydrogeotermálnu štruktúru, 
ktorá v severnej časti leží priamo \ podloží paleogénu 
(nepriepustné ohraničenie resp. strop štruktúry) a v južnej 
sa ponára pod chočský· príkrm. Jej ponch pri vrte ZGL-3 
je v hÍbke okolo 1350 m a báza, ktorú tvorí súvrstvie 
spodného triasu obalovej jednolk) tatri ka. \ hÍbke asi 
2400 m. V hÍbke 1350 m je \ oda teplá okolo 35 °C. 
Chemickým zložením ide Ca-Mg-HCO3-SO-i typ s mine
rali záciou 4,5- 5.0 g/1 a zodpovedá horninmému prostre
diu, v ktorom cirkuluje. V profile štruktúr) (ZGL-3) 
budovanej telesami triasového dolomitu a vápenca 
s celkovou hrúbkou okolo 1 OOO m je sumárna hrúbka 
produkčný·ch úsekov iba 116 m. Produkčné úseky sú 
v spodnej časti karbonátmého komplexu. Stúpnutie 
hladiny o približne 6 m v rokoch 1997-1998 oproti 
rokom 1990-1991 ukazuje na dopÍ11anie geotermálnej 
vody v štruktúre. 

Nie je jasné, či je kokavská depresia otrnrená alebo 
polootvorená hydrogeotermálna štruktúra. Prejarnje sa ako 
otvorená (v/razné porušenie teplotného poľa - vo vrte 
ZGL-3 v hlbke 1828- 2336 m je teplotný gradient 9,6 
°C/km - konvektívny prenos tepla), ale nevie sa, či je od
vodňovaná , a ak je, ako (skryté prestupy, pramene na Z 
resp. JZ od vrtu ZGL-3?) . Stúpnutie hladín) geotermálnej 
vody o približne 6 m zase naznačuje, že štruktúra nemusí 
byt odvodňovaná. pretože sa geotermálna \'Oda dopÍňa 
(pokiaľ dotácia zo zrážok nie je \äčšia ako odvodňovanie). 
Infiltračnú oblasi možno hľadal na SV až V od vrtu ZC,L-3 
v predpolí Vysok5ch Tatier, kde kríž ňanský príkrov 
v malých ostrovoch ľystupuje na pm rch. no väčšia čast 
leží v podloží kvartérny ch poly genetických a glacigén
nych sedimentov. Poznatky (Hanze!, Gazda a Vaškovský, 
1984) svedčia o tom, že karbonát) mezozoika a bazálnej 
litofácie paleogénu v poruchornm pásme podtatranského 
zlomu iv jeho okolí drénujú podzemn ú vodu kvartérnych 
sedimentov a od\ádzajúju pod flyšovú vý,plň kotliny. 

Záver 

Liptovská kotlina je významná \) medzená hydrogeo
termál na obl as( Sloven ska. Geotermálne l'Od) sa \ iažu 
hlarne na triasové karbonátv chočského a krížňanského 
príkrovu v podloží paleogénnych sed imentov \ hÍbke 
96- 1625 m alebo v hlbšej príkrovmej stmbe kot liny. 
Prirodzené pramene sa viažu na clevačné mo1ťoštruktúry 
1 podloží paleogénnych sedimentO\ (Bešeňová, Potok 
a Konská), ako aj na oblasť okrajoľ ého zlomu kotliny 
(Liptovská Štiavnica, Vyšný Sliač, !ľanovo, Liptovský 
Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Lúčky, Kalamen) a i.). 

Rozhodujúce výsledky o rozšírení geotermálnych vôd 
priniesli štyri výskumné geotermálne vrty. a to FGL-1 
Pavčina Lehota, ZGL-1 Bešeňová, ZG L-2/A Liptovský 
Trnovec a ZGL-3 Liptovská Kokava, ktoré overili geoter
málne vody v triasových karbonátoch chočského a krížňan
ského príkrorn v hÍbkc 1315-2...J.86 m. Naj\ yššia teplota 
je charakteristická pre západnú, najni žš ia pre východnú 
a južnú čast kotliny. Výdatnosť vrtm sa pohybovala od 6 
do ...J. l 1/s a teplota vody na povrchu kolísala od 32 do 62 °C. 
Chemicky ide o Ca-Mg-HCO3 , Ca-Mg-SO4-HCO3 
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a Ca-Na-Mg-HCO3-SO4 typ vody s mineralizáciou 
0,35-4,7 g/1. 

Triasové karbonáty chočského a krížľíanského príkrovu 
budujúce hydrogeotermálne štruktúry vychádzajú na povrch 
v okolitých pohoriach, čo vytvára vhodné podmienky na in
ťiltráci u meteorickej vody do hydrogeotermálnych štruktúr, 
a preto v Li ptm s kej kotli ne budú otvorené alebo polo
otvorené hydrogeotermálne štruktúry s obnoviteľným 
množstvom geotermálnych vôd resp. geotermálnej energie. 

V hydrogeotermálnych štruktúrach krížňanského prí
krovu (kokavská depresia, bešeňovská elevácia, štruktúry 
v depresii Liptovskej Mary a v ivachnovskej depresii) 
v hÍbke okolo 900-3500 m predpokladáme výskyt vôd 
teplých okolo 30-l 00 °C. Chemickým zložením ide 
o Ca-Mg-HCO3-SO4 resp. Ca-Mg-SO.rHCO3 typ s mine
ralizáciou 3-5 g/1. Z plynov voda vo všetkých štruktúrach 
obsahuje hlavne CO2 . 

V hydrogeotermálnych štruktúrach chočského príkrovu 
(ivachnovská depresia, depresia Liptovskej Mary, demä
novská, vavrišovsko-kokavská a bielovážska depresia) sa 
v hÍbke okolo 500-3000 m vyskytujú vody teplé okolo 
20- 90 °C. Chemickým zložením je to Ca-Mg-HCO3 , ale aj 
Ca-Na-Mg-HCOTSO4 typ s mineralizáciou 0,35-5,0 g/1. 
Využiteľné množstvo geotermálnych vôd overené vrtmi 

je od 6 do 31 1/s, teplota vody 32-62 °C, čo zodpovedá 
0,425-5,893 MWt· Sumárne využiteľné množstvo geo
termálnych vôd je 84 1/s a predstavuje 14,038 MW, 
tepelnej energie. Množstvo geotermálnych vôd nie je 
konečné, lebo v hydrogeotermál nej oblasti Liptovskej 
kotliny sú vhodné podmienky na získanie ďalšieho 
množstva geotermálnych vôd a tým aj geotermálnej energie. 
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Occurrence and distribution of the geothermal waters in the Liptov Basin 

The Liptov Basin forms a significant distinguished 
hydrogeothermal area oť Slovakia. Geothermal waters 
(GW) are mainly bound to Triass1c carbonates of the Choč 

and Krížna nappes, underlying Paleogene sediments at 
depth oť 96- 1625 mor in the deeper nappe structure oť 
the depression . 

The decisive results of GW extension were brought by 
4 research geothermal wells, i. e. FGL-1 Pavčina Lehota, 
ZGL-1 Bešeňová, ZGL-2/A Ltptovsk} Trnovec and ZGL-3 
Liptovská Kokava, which verified GW rn Triass1c carbo
nates of the Choč and Krížna nappes at depth rnterwals oľ 

1315- 2486 m. The highest temperature val ues are characte
nstic for the western part oť the depression , the lowest for 
the eastern and southern parts of the depress ion. The yield oť 
wells varied vvithin the limits oť 6-4 1 1/s, the tcmperature oť 
water at su1-face varied from 32 °C: to 62 °C. As to chemical 
cornpos1t1on, there 1s a Ca-Mg-HCO3 . Ca-Mg-SO-1 -HCO1 and 
Ca-Na-Mg-HCO., -SO-1 type o f waters with T DS 0.35-4.7 g/1. 

Triassic carbonates of the Choč and Krížna nappes. vvhich 
build up hydrogcothcrrnal structures, are cropping out 111 
adjacent mountain ranges, creating conditions suitable 
for rnfiltration of rneteoric waters into hydrogeothermal 
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structures. Therefore open and/or half-open hydrogcothermal 
strnctures will be found here with renewable amounts of GW 
and /or geothermal cnergy. 

In hydrogeolhcrmal slructures of thc Kríž.na nappe (Kokm·a 
Depression, Bešeňová Elevation, structure m the area of the 
Liptovská Mara Dep rcssion and in the area of the Ivachnová 
depression) at depth around 900-3500 m we co nsid er the 
occurrence oť watcrs wi th tem peralure around 30-100 °C. 
Chcm1cal composition of waters is represented by a Ca 
-Mg-HCOrSO4 and/or Ca-Mg-SO4 -HCO3 type ,,ith TDS 
oť 3-5 g/ 1. From gases the waters in al! structures contain 
mainly CO2 . 

1 n hydrogeot hermal struct ures oť the Choč nappe (Ivach
nová Depression. L1pto,ská Mara Dcpressio n. Demänová 
Depres sio n. Vavrišo, o-Koka, a Depre ss 1on . Bie ly Váh 
Depression) at deplh of .~00-3000 m the \\a te rs " ith lempe
ratu re a round 20-90 °C are found. Chem1cal composition 
of waters is represented by a Ca-Mg-HCO, t) pe, hut also by 
a Ca-Na-Mg-HCO3-SO -1 type II ith TDS of O 35- 5 O g/1. 

The usab le amount oť GW. ,criťied by wells. ,,aries within 
th e limits oť 6-31 1/s and \\ater temperatures 32- 63 °C. cor
rc spond 1ng to the am ount of thermal enngy oť 0.-+25-5.893 
MW,. The total usable amount of GW is 8--11 /s. representing 
an amoun t of l.hc rmal e nergy 1--1.0.)8 MW,. 
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Hodnotenie množstva geotermálnej vody a geotermálnej energie 
Liptovskej kotliny 

MARIÁN FENDEK a ANTON REMŠÍK 

Štátny geologický ústav Dion5'za Štúra. Mlynská dol ina 1. 817 04 Bratislava 

( Doruľen é 24. 2. 2005) 

Evaluation of the amount of geothermal water and geothermal energy of the Liptov Basin 

Geothermal waters of the Liptov Basin were doc umentecl b1 occurrence of natural springs in many 
localities. as well as by fo ur geothermal boreholes FGL- 1 Pavč ina Lehota. ZGL-1 Bešeňová. ZGL.-2/A 
Liptovský Trhovec a ZGL.-3 Liptovs ká Koka va . drillecl as a part of che hyclrogeotherma l research of 
the basin. The obtained res ults enabled to assess the pressure conditions. hydraulic rarameters and 
geothermal e nergy of the basin. Proved natural amounts of geothe rma l waters ha ve the value oť 84 lis 
which is equal to 14.038 MW,. The tota\ amount estimated by numerica\ modelling is 248 lis" hich resrond 
to 34.589 MW, of geotherrnal energy 

Key words: geothermal re se rvoir, geothermal borehole . pressure cond itions. hyd rauli c parameters. 
mathema tica\ m odelling. geothermal water use 

Úvod 

Na možnosti získa{ a využívať geotermálnu vodu 
v Liptovskej kotline už v minulosti poukazovali priro
dzené vývery. Na jej južnom okraji sa pramene minerálnej 
vody vyskytujú v Ružomberku, Ludrovej , Liptovskej 
Štiavnici, Liptovských Sliačoch, lľanove , Závažnej Poru
be. Liptovskom Jánc, Uhorskej V si a v Podturni. V kot
li ne sú známe na lokalite Bešeňová , Potok. Jakubovany, 
Jamník , Vavrišovo a Pribilina a na jej severnom okraji 
na lokalite Martinček, Lúčky, Kalameny, Žiar a Konská. 

Poznatky o výskyte kolektorov geotermálnej vody 
v ,Liptovskej kotline sú z výskumných vrtov. Pn ý sa\') 
hl bil v Pavčinej Lehote (Remšík et al., 1979), má ozna
čenie FGL-1 , další v Bešeňovej - ZGL-1 (Fendek et al., 
1988), v Liptovskej Kokave - ZGL-3 (Remšík ct al., 
1990) a v Liptovskom Trnovci - ZGL-2 (Remšík el al„ 
1990). Výsledky týchto a iných výskumných a prieskum
ných vrtov, ako aj geologických prác v Liptovskej kotli
ne umožnili ju hydrogeotermálne z hodnotiť (Remšík 
et al„ 1998) a poskytli podklady na hodnotenie tlakových 
pomerov, hydraulických parametrov, ako aj množstva 
geotermálnej vody a geotermálnej energie. 

Tlakové pomery 

Tlakové pomery v geotermálnych vrtoch Liptovskej 
kotliny sme zhodnotili podľa metodiky Fendeka (1993) 
a Fendeka et al. ( 1999), ktorá pri rovnakých vstupných 
údajoch dáva rovnaké výsledky, rovnako reprodukovateľné 
bez ohladu na autora, čo je veľmi dôležité z pohľadu regio-

131 

nálnej interpretácie dosiahnutých výsledkov. Vypočítané 
hodnoty hydrostatického tlaku sú porovnateľné s hodno
tami priamo nameranými \ geotermálnych Htoch. Po
rovnanie nameraných a vypočítaných statických hodnôt 
hydrostatického tlaku geotermálnych vrtov Liptov skej 
kotliny je v tab. 1. Z nej vidiel, že rozdiel medzi vypočí
tanými a nameranými statickými hodnotami hydrostatic
kého tlaku neprekračuj e ± 5 %, čo je hodnota presnosti 
merania tlaku mechanickými manometrami. 

Pri určovaní hÍbky termodynamického bodu evázie 
plynov v geotermálnych vrtoch L ipto\skej kotliny sme 
\)'Chádzali z vertikálneho rozloženia d) namických hodnôt 
hvdrostatického tlaku. Pri homogénnej tekutine ich rast 
závisí najmä od hÍbkO\ ého i nten al u a namerané hodnoty 
majú priamkový priebeh. Ak sa V) lúčia chyb) merania, 
potom odklon od priamk) môže spôsobiť výrazná neho
mogcnita zapríčinená zmenou mernej hmotnosti tekutiny 
vo vertikálnom profile ntu. 

Tab. 
Porovnani e nameraných 111,,, ,, ) a ľľpoč íra ných (f'. ,1,) stanck)ch hodnôt 

hydrostatic kého tlaku 

C ompa ri son of the measured (f),,,, ,) and calculated {f>,.,,,) static values 
of the hydrostatic pressu re 

Lokalita Vtt Hlbka /1,,,,., /J, 11' P111e ,-P ,-1p Jl111e1-JJ ,,,p 
[m l [MPa[ [MPa[ [MPa] [%[ 

B eše ňová ZGL-1 1-100 15.0 18 l .'i.06 1 0.0-13 0. 28 
Lipt. Trno,·ec ZG L-2/A 1600 16.-129 16.-ll 8 O.O 1 1 0.07 
Lipt Kokava ZGL-.l 6 .'iO 5.797 5. 803 0.006 -O.IO 
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Obr. 1. Priebeh gradientu dynami ckých hodnôt hydrostatického tlaku 
vo vrte ZG L-2/ A. 

Fig. 1. Course of the dynamic values of the hydrostatic prcssure gradient 
in the hore hole ZG L-2/ A. 
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Obr. 2. Priebeh re zíduí vo vrte ZGL-2/A. 

F'ig. 2. Course of the residuals in the borehole ZGL-2/A . 

Na identifikáciu takejto nehomogenity sme použili gra
dient hydrostatického tlaku \ypočítan)'. z údajov o verti
kálnej zmene dynamických hodnôt hydrostatického tlaku 
nameraných vo vrtoch. Na obr. 1 je priebeh gradientu 
dynamických hodnôt hydrostatického tlaku vo vrte 
ZGL-2/A. Z neho vidiel. že od hÍbky 225 m smerom 
nahor sa priebeh gradientu hydrostatického tlaku zásadne 
mení. Jeho hodnoty v tomto úseku pravidelne klesajú, čo 
svedčí o poklese mernej hmotnosti geotermálnej vody 
pod vplyrnm voľného pl ) nu. 

Dynamické hodnoty hydrostatického tlaku možno 
použii aj na určenie bodu evázie plynu pomocou analýzy 
rezíduí regresného vzťahu (Fendeková a Fendek, l 993), 
ktorá odstraňuje nejednoznačnos ť pri určovaní polohy 
bodu evázie plynu. aká je typická pre dalšie metódy po
užívané v praxi na tento úče l. Obr. 2 znázorňuje rezíduá 
dynamických hodnôt hydrostatického tlaku z geotermál
neho vrtu ZGL -2/ A. Zreteľne na ňom vidno, ako hodnoty 
rezíduí zo začiatku stúpajú a najvyššie sú v bode evázie 
plynu (225 m) , od ktorého potom opäť klesajú. HÍbku 
bodu evázie plynu geotermálnych vrtov L iptovskej kotliny 
uvádza tab. 2. Z nej vidieť, že maximálna hlbka bodu evázie 
plynu bola vo vrte ZGL-2/A. 

Ta b. 2 
HÍbka bodu evázie plynu v geotermálnych vrtoch Liptovskej kotliny 

Depth of the bubble point in geothermal boreho les of the Liptov Basin 

Lokalita 

Bešeňová 

L ipt. Trnovec 
Lipt . Kokava 

Vrt 

ZGL-1 
ZGL-2/A 
ZGL-J 

Hlbka bodu eváz ie plynu [ml 

162 
225 
186 

Výsledky výpočtu \ plyvu vo ľného pl ynu (gaslift) 
a teploty (termolift) na mernú hrnotnosi geotermálnej 
vody geotermálnych vrtov Liptovskej kotliny sú v tab. 3. 
z ktorej vidno, že najvyššie hodnoty vplyvu voľného 
plynu srne vypočítali pre vrty ZGL-2/A a ZGL-3 , a to 
50- 83 % z nameranej depresie p,,,er· Percentuálne vyjad
renie podielu hodnoty gasliťtu a termoliftu na nameranej 
depresii ukázalo, že pre geotermálne vrty Liptovskej kot
liny sú hodnoty gasliftu väčšie o 5-71 % ako hodnoty 

Tab. 3 
Porovnani e hodn ôt gasliftu a termoliftu s namera no u depresiou,,,,,,., 

geotermálnych I rtov Lip tovskej kotliny 
Comparison of gaslift and thermoliľt va\ues with the meas ured 

depression p,,,,, for geothermal boreho les in Li ptov Basin 

Lokalita Vrt Depresia gos/ift rermolift 

P,n ľ, MPa o/n Z Pm1'1 MPa o/c Z Pmľ1 
MPa 

Pavči na Lehota FGL- 1 O. 186 0.033 17.7 
Bešeiíová ZG L.-1 1.3-+9 0 .238 17.6 0.172 12. 7 
Li pl. T rnovec ZGL-2/A 0,949 0.47 6 50.1 0.218 22 .9 
Lipt. Kokava ZGL-3 0.29 8 0.247 82.9 0.035 11 .7 
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Obr. 3. Piezometrická úroveň geoter
málnej vody Liptovskej kotliny. 

Fig. 3. Geothermal watcr piczomctric 
level s of the Liptov Basin. 

O.O km 5.0 km 

termoliftu. Zároveň je zrejmé, že vplyv voľného plynu 
a teploty je 18-95 % z nameranej depresie. Vplyv voľ
ného plynu a teploty vo vrtoch exploatovaných voľným 
prelivom sa prejavuje rastom výdatnosti vrtu, čo značí, že 
bez týchto vplyvov by výdatnosť voľného prelivu vrtu 
ZGL-1 a ZGL-2/A bola na úrovni 27-70 % hodnôt name
raných pri hydrodynamických skúškach. 
Cieľom hodnotenia tlakových pomerov vrtov je získai 

podklady o tlakovom poli v hydrogeotermálnej štruktúre 
na posúdenie možnosti pohybu geotermálnej vody. Piezo
metrické výšky v geotermálnych a vybraných vrtoch za
chytávaj úcich minerálnu vodu Liptovskej kotliny uvádza 
tab. 4 a znázorňuje obr. 3, z ktorého vidno, že dominant
ný prvok formujúci pravdepodobný smer prúdenia geoter
málnej vody za prírodných podmienok je v sv. časti kotli
ny. Priebeh hydroizopiez v južnej časti kotliny je formo
vaný vplyvom infiltrujúcej vody v oblasti na .IV od Lip-

Tab. 4 
Piezometrické výš ky geotermálnych a vybraných minerálnych vôd 

Liptovskej kotliny 
Piezo metric le ve ls of geothermal and selected mineral waters 

in Liptov Basi n 

Lokalita 

Pavči na Lehota 
Bešeňová 

Lipt. Trnovec 
Lipt. Kokava 
Lipt. Ján 
Vyšný Sliač 
Lipt. Štiavnica 
Lúčky 

Vrt 

FGL- l 
ZGL-1 

ZGL-2/A 
ZGL-3 
Rudolf 
VŠH-1 
LŠH-1 
BJ - 101 

Piezometrická výš ka Im n. m. 1 

645.63 
649.93 
643,53 
696.56 
661,82 
591.56 
594.65 
630,67 
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1 1 
\ \ 

\ \ \ 

\ \ 
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~ ZGL-3 
\ \~ 
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B-2\ 
* \ 

100 km 15.0 km 20.0 km 

tovského Jána a Demänovskej doliny, v severnej v oblasti 
ležiacej na S od spojnice Jalovec - Konská. Sklon piezo
metrickej hladí ny sa evidentne zmenšuje v oblasti na S 
od Liptovskej Anny a Kvačian. Miesto najnižšieho piezo
metrického napätia je v j z. časti kotlín) medzi Liptov
skou Štiavnicou a VyšnS,m Sliačom. Na JV od spojnice 
vrtu LŠH-1 a VŠH-1 je dalšie miesto možnej infiltrácie 
studenej vody. 

Ak sa vezme do úvahy piezometrická výška vrtu ZGL-3 
a LŠH-1, potom piezometrický gradient medzi nimi je 
2 ,94. 10-3 _ Priemerná hodnota koeficienta filtrácie kolek
torov geotermálnej vody zabudovaný;ch geotermálnymi 
vrtmi je 5,645.10 6 m/s a pri uvedenom piezometrickom 
gradiente jej zodpovedá filtračná rS,chlos( 1,66. I0·8 m/s. 
Ak odhadneme koeficient účinnos ti filtračného prierezu 
kolektorov geotermálnej vody na O, IO, potom filtračnej 
rýchlosti zodpmedá priemerná efektívna rS,chlosi prúdenia 
geotermálnej vody 1,66. 10-7 m/s, t. .i. 5.2 m za rok. 

Hydraulické parametre kolektorov geotermálnej vody 

Kolektory geotermálnej vody v Liptovskej kotline sú 
reprezentované triasovým dolomitom a vápencom s pukli
novokrasovou priepustnoséou. Vo vrte FG L-1 a ZGL-3 
je hladina geotermálnej vody stále pod terénom v hÍbke 
35-60 m a odberové skúšky sme vykonali kompresoro
vaním a čerpaním hlbinným čerpadlom. Vo vrte ZGL-1 
a ZGL-2/A sme odberové skúšky robili voľným prelivom. 
Po odberovej skúške každého vrtu nasledovala stúpacia 
skúška. Priebeh hydrodynamických skúšok vrtu FGL-1 
a ZGL-1 dokumentoval Di richletm u okrajovú podmienku 
(H = konšt.), kým pri ostatn5ch vrtoch sa jej vplyv 
neprejavil (obr. -l-). 
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Obr. 4. Priebeh vybraných hydrodynamickýc h skúšok v geote rmá l
nych vrtoch. 

Fig. 4. Course of selected hydrodynamic tests on geothermal boreholes. 

v čase preli\ mý ch skúšok vo\ rtoch. Výdatnosi sme menili 
tak. ab) vypočítaná depresia konečného riešenia neprekro
čila hodnoty namerané vo Htoch (výsledky sú v tab. 6). 

Tak sme určili celkO\ ' Č overené množstrn geotermálnej 
vody 8-1- I/s a jemu zodpovedajúce overené množsl\ o geo
termálnej energie Liptovskej kotlín)-. ktoré clm edna pred
sta\ uje 1-1-,038 MW, . 

Na zostavenie numerického modelu sme použili prog
ram AQUA. Model bol pre množstvo priamych údajov 
o kolektoroch geotermálnej \ odJ zostavený ako cl voj roz
merný a plocha, ktorú bral do Ú\ ah) a bola pokr)-tá \ ýpoč
tovou sietou (802 km 2). je väčšia ako plocha celej L ip
tovskej kotliny (603 km 2: Remšík el al.. 1998). a to pre 
defi no vanie okrajových poclm ienok \ oko! i tých poho
riach. čím sa simulmala infiltrácia studenej vody do ko
lektorov geotermálnej \ ody. Model Li ptm s kej kotliny 
sme zostavili z 178.5 \ýpočtmý·ch uzim a 3-1-92 pľ\kov. 

OkrajovC1 podmienku 1. druhu H = konšt. sme použili v: 

T ab. 5 
Hydraulické parametre kolektorov geotermálnej vody Liptovskej kotliny 

Hyd raulic parameters of geothermal water aquifers in Liptov Bas in 

Lokali ta Vrt Pe rforácia Koef abs. prietočnosti 
T„ lm' I 

Pavčina Lehota FGL-1 13 15-1570 2.41.10" 
Bešeňová ZGL-1 1420-1964 5.15. 1 o· 12 

Lipt. Trnov ec ZGL-2/A 1624-2486 4.33.10 1' 

Lipt. Kokava ZGL-3 1475-23 65 J.05. J O IO 

Hydraulické parametre kolektorov geotermálnej vody 
Liptovskej kotliny sme vypočítali z priebehu hydrodyna
mických skúšok logaritmickou aproximáciou Theisovej 
studňovej funkcie. Na rozčlenenie grafického priebehu 
skúšok (obr. 4) znázorneného v semilogaritmickej mierke 
sme použili lineárny model regresnej analýzy a ako krité
rium pričlenenia nameranej hodnoty k príslušnej časti 

koeficient determinácie (Fenclek, 1997). Správnost prelože
nia priamky sme kontrolovali aj rozdielom medzi namera
nou a vyrovnanou hodnotou. Ako kritérium vhodnosti 
výberu reprezentatívneho úseku na výpočet hydraulických 
parametrov sme použili hodnotu celkovej prepočtovej 
di ferencic ( výsledky sú v tab. 5). 

Z tab . .5 vidieť. že vypočítaný koeficient absolútnej 
prietočnosti kolíše od 2,-1-1. 10-12 do 1,0.5.10- 10 m3, koefi
cient priepustnosti od 3,8210- 14 clo 9,05. l 0-13 m2 a koefi
cient filtrácie od 8,61.10-7 do 1,57.J0-5 m/s . Najvyššie 
hodnoty hydraulických parametrov majú kolektory geo
termálnej vody v kokavskej depresii v oblasti vrtu ZGL-3 
a najnižšie v bešeňovskej elevácií v oblasti vrtu ZGL- l. 

Hodnotenie množstva geotermálnej vody 
a geotermálnej energie Liptovskej kotliny 

Dlhodobú exploatáciu geotermálnej vody z geotermál
nych vrtov sme simulovali matematickým modelovaním 
pri zachovaní poclobný1ch tlakových podmienok, aké boli 

Koefi cient prietočnosti Koeficien t priepustnosti Koefi cie nt filtrác ie 
T [111'/s[ k„ 1m2 1 k, [m/s[ 

.1,]9.10' 8.60. JO-'" 1.14. IO'· 
1.1 6 10-0 3 .82. 10· 1" 8.6 1 IO 
1.02.10 ' 2.07. 10 1 ' 4.88. IO' · 
1.82.10 3 9.05. 1 O " 1.5710° 

- sv. časti Liptovskej kotliny na JV od Podbanského 
v miestach vý1stupu karbonátov chočs kého príkrovu 
na povrch 

- severnej čas ti Liptovskej kotliny na SV od Jalovca 
na styku kotliny s Vysokými Tatrami a na S od Krnčian, 

kde na povrch vystupujú hydrogeologicky velmi priazni
vé karbonáty chočského príkrov u 

- sz. časti Liplo\ skej kotliny na SZ ocl Lúčok, kde 
na povrch vystupujú karbonát) krížň anské ho príkrovu 

- južnej časti L iptovskej kotlin) na troch miestach. 
a to na J ocl Vyšných S liaČO\ a L iptO\ ských Klačian. 

Ta b. 6 
O,erené množs tvo geotermálnej ľody a jemu zod povedajúca 

geotermáln a energi a 
Prm ed amount of geothermal ,v ater and related geothe rmal energy 

Loka lita 

Pavč i na Lehora 
Beše ňová 

Lipt frn ovec 
Lipt. Kokava 

Yn 

FG L-1 
ZGL- 1 
ZGL-2/A 
ZGL-3 

Tep lota vod) 
na LÍs tí \ nu 

ľCI 

32 .0 
62 .0 
61 .O 
43 5 

Spol u 

Oľe rené 

111 !lO ŽSt\·o 

geoterm ál nej 
vo dy 11/s 1 

6 
27 
3 1 
20 

8 4 

Ov erené 
množstvo 

geote nnáln ej 

energie lMW, I 

0.425 
s .. ,oo 
5.893 
2.420 

1 -L038 
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kde na povrch vystupujú karbonáty krížňanského príkrovu. 
a v Demänovskej doline na styku karbonátov chočského 
a krížňanského príkrovu a napokon na J od L iptovského 
Hrádku a Kráľovej Lehoty. 

Možno konštatovať, že z modelovania rozloženia piezo
metrický,ch výšok v miestach geotermálnych vrtm . ak sa 
súčasne bral do úrnhy odber \ ody v Lúčkach. Bešeňm ej, 
L iptO\skej Štiavnici. Vyšnom Sliači a v L iptovskom 
Jáne. sme okrajm ú podmienku I. druhu H = konšt. lokali
zovali tam. kde je reálna možnosť infiltrácie studenej vody 
do kolektorov geotermálnej \Ody. Tým sa zároveň potvrdila 
možnosť výcskytu infiltračných oblastí hydrogeotermálnej 
štruktúr) Liptovskej kotliny v okolitých pohoriach. 

Na základe modelovania priebehu piezometrických 
\ ýšok sme \' modeli použili koeficienty prietočnosti od 
3.10 5 do 2,3.10 3 m2/s a storativity od 5.10 5 do I.J0·3 . 

Najvyššie koeficienty prietočnosti sme použili na S od 
K vačian. prakticky vo východnej časti Chočských vrchov 
a v západnej časti Západných Tatier až po styk s Li ptO\ -
skou kotlinou. na JV od obce Podbanské a najniž.šic 
\ okolí vrtu V HŠ-1 Vyšný S l iač a na S od L iptovského 
Kríža smerom na južný okraj L iptovskej Mary. Najvyšší 
koeficient storativity sme použili v oblasti Lúčok 

a bešeňov s kého hrastu, najnižší v západnej, východnej 
a v strede severnej časti vždy na okrajoch kotl iny. 

Z hľadiska exploatovatcľného množstva geotermálnej 
\Ody sme modelovali niekoľko alternatív. Pri j ednej z nich 
sa brala do úvahy exploatácia geotermálnej vody v Lúč
kach, Bešeňovej, Liptovskej Šti avnici, Vyšnom Sliači 
a v Liptovskom Jáne počas 50 rokov s celkovým exploato
vaným množstvom I47I /s a slúžila na verifikáciu modelu. 
Pri tejto alternatíve sa teplotné pole Liptovskej kotliny 
nemenilo. Pri dalšej alternatíve sa množstvo geotermálnej 
vody cxploatované z jestvujúcich vrtov (tab. 6) zvýšilo 
pomocou ôsmich fiktívnych vrtov o 152 1/s. čiže spolu 
išlo o odber 383 1/s . Prúdové pole sa pri tomto množstve 
oproti pôvodnému stavu výrazne zmenilo a dotváralo sa 
existenciou okrajových podmienok po obvode kotliny. 
Ale ani toto množstvo exploatovanej geotermálnej vody 
výraznejšie nezmenilo pôvodné teplotné pole Liptovskej 
kotliny. Menšie zmeny sa začali prejavovai na okrajoch 
kotliny, a to pokles teploty vo vrte BJ-10I Lúčky o 1,7 °C 
a rast vo vrte LŠH-l Lipt0vská Štiavnica o l °C. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že z Liptov
skej kotli ny sa dá odoberať ešte ďa! ších 152 I/s geo
termálnej vody s teplotou od 27 do 70 °C na ústí vrtu. 
Geotermálna energia je o 20,264 MWt vyššia ako overené 
množstvo. Do tohto množs tva je treba započítai aj tepel
ný výkon 0,287 MW, voľne vytekajúcej geotermálnej 
vody v Liptovskej Štiavnici a v L iptovskom Sliači . ktorá 
j e v e ľmi pravdepodobne súčasťou hydrogeotermál nej 
štruktúry Liptovskej kotliny. 

Záver 

Na základe komplexného hodnotenia tlakových pome
rov a hydraulických parametrov kolektorov geotermálnej 

\Ody Lipto\ skej kotlin1 sme\) počítali filtračnú rýchlosť 
prúdenia geotermálnej vody na 1.66. l O 8 m/s. Pri koefi
ciente účinnosti filtračného prierezu kolektorov geoter
málnej vod) s hodnotou 0.1 jej zodpo\edá priemerná 
efektívna rýchlosi prúdenia geotermálnej vod:, 1,66.10·7 

m/s , t. j. 5.2 m za rok. 
Geotermálna energia O\ erená \ rtom FG L-1. ZG L- 1. 

ZGL-2/A a ZGL-3 sa poh1buje od 0.-1-25 do 5,893 MW, 
a jej nositeľom je geotermálna \ oda O\ erená \ množstve 
6- 31 I/s s teplotou 32-62 °C. Cel ko\ é m erené množ.stvo 
geotermálnej energie LiptO\ ske_j kotliny je l-l-.038 MW, 
a zodpO\ edá 8-l- I/s geoLermál nej \od). 

Numerickým modelom sa zistilo, že sa z L iptovskej 
kotliny dá odoberai ešte dalších 1.52 I/s geotermálnej 
vody s teplotou od 27 do 70 °C na ústí vrtu. Geolermál na 
energia tejto \'Ody je o 20.26...J. MW, \')Ššia ako overené 
množstvo. Celkové množstvo geotermál nej vody Liptov
skej kotliny (po započítaní voľne\ ytekajúcej I ody v Lip
tovskej Štiavnici a v L iptovskom Sliači) je 2-l-8 I/s. čo 
zodpovedá celkovému množ.strn 3-l-.589 MW, geotermál
nej energie. Podľa geotermickej bilancie (Remšík et al. . 
1998) celkmé množst\ o geotermálnej energie prírodných 
zdrojov Liptovskej kotliny je ."W.I03 MW,. čo je v súlade 
s výcsledkami matematického modelu exploatácie geoter
málnej vody L iptO\·skej kotlin). 
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Evaluation oť the amount oť geothermal water and geothermal energy 
oť the Liptov Basin 

The complex evaluation oť the hydrogeothermal conditions 
in Liptov Basin was based on the results of four boreholes 
FG L- 1 Pa v čina Lehota, ZGL-1 Bešeňová, ZGL-2/A Liptovský 
Trnovec and ZGL-3 Liptovská Kokava , but also on the results 
of other research works performed there. I t i ncl udes esti ma
ti on of the pressure conditions, hydraulic parameters and 
amounts of geothermal water of the Liptov Basin. 

The depths of the bubble point for geothermal boreholes 
in Liptov Bas1 n vary 111 the rnterval 162-225 m (Tab. 2, 
Figs. 1 and 2). The highest values of the gaslift (free gas 
content influence) were estimatcd for boreholcs ZGL-2A and 
ZGL-3. The inťluence of the gaslift and water temperature 
(Tab. 3) increases the borehole discharge - without these 
influences the value of the free outflow on geothermal bore
holes ZGL- 1 and ZGL-2iA would be only 27-70 % oľ the 
values measured during pumping tests. 

Piezometric levels in the Liptov Basin (Tab. 4, Fig. 3) 
documented that the dominant element forming the probable 
groundwater flow direction under natural conditions is placed 
in the north-eastern part of the Liptov Basin. The point of the 
lowest piezometric tens1on is located in the south-western 
paľt oť the basin between the villages Liptovská Štiavnica 
and Vyšný Sliač. Another potential area of the cold water 
infiltration is to the south-east of the connecting line of 
the boreholes LŠH-1 and VŠH-1. 

The average value of the intrinsic transmissivity coefťi
cient Tp estimated from the results of performed pumprng 
tests (Tab. 5, fig. 4) ranges in the interval 2.41 * I0· 12-

1.05''' 10-10 m3, the permeability coeffic1e11t kp in the inter
v al 3.82'''10 14-9.05*!0 13 m 2. ľhe highest values oťthe kp 
belong to the aquifers 1n Kokava depľession (ZGL-3), the 
1 owest to the aquifers in Demänová Depress1on and Bešeňová 
Elevation. 

The average value of the hydrau lic conducti\il) 1n the area 
was estimated on 5.645 * 1 O·" 111/s, corresponding w ith the 
piezometnc gradient of the 2.94* !0·3 to the filtľation velocity 
of 1.66* 1 o-K mi s. According to this, taking 1nto account 
the value 0.1 for the ľiltration cross-section effectivencss 
coeffic1ent of geotheľmal \\ ater aqu i feľs, the \ alue of the 
estimated average effective geothermal water ľlow velocity 
1s 1.66* 10·7 m/s, wh1ch ľepresents 5.2 m peľ year. 

Geothermal energy veriťi ed b) FG L - 1. ZG L- 1. ZG L-2/ A 
and ZGL-3 boreholes vanes between 0.-+25 and 5.893 MW,. 
The tota l verified amount of the geotheľmal energ1 oť the 
Liptov Basin 1s 14.038 MW, and represents the arnount of 84 lis 
of geotherrnal wateľs (Tab. 6). 

Another 152 lis of geothennal water with the temperature of 
27-70 °C at the well heacl 1s possible to be exploitecl from the 
Liptov Basin. as it was shmved by the results of the numerical mo
del. Geothennal energy of these wateľs repľesents m 20.264 MW, 
more than 111 was proved by boreholes drilled until now The total 
arnount of geothermal waters in the Liptov Basin (accoun
ting also water ťlowing out by ťree outflow in Liptovská 
Štiavnica and Liptovský Sliač) was estimated on 248 1/s. 
which represents the total amount 3-1-.589 MW, of the 
geotheľmal energy. 
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Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny 

JOZEF DANIEL 

URANPRES. s. r. o„ Fraňa Kráľa 2. 052 01 Spišská Nová Ves 

( Dorw'ené 11 3. 2005) 

Hydrogeothermal conditions in Poprad Basin 

Poprad Basin belongs by the presence o f hydrogeothermal energy among 26 perspective areas 
in Slovakia. Thi s basin was explored by regional hydrogeothermal evaluation in 1998. Output ot this 
evaluation. the geological and hydrogeothermal characteristics as well as results of monitoring. geo
thermic. pressure conditions, hydrogeochemical characteristic and evaluation of thermal-cnergetic 
potential are the subject of presented paper 

Key words: geothermal waters. geothermal wells. chemical cornposition. Poprad Basin. regional 
gcotherrnal evaluation 

Úvod 

V roku 1996 Ministerstvo životného prostredia Sloven
skej republiky s Ministerstvom hospodárstva SR vypra
covali Návrh koncepcie využívania geotermálnej energie 
v Slovenskej republike a vláda k nej prijala uznesenie 
86111996, ktorým ministrovi životného prostredia okrem 
iného uložilo aj povinnosť do konca roku 1998 pripraviť 
regionálne hodnotenia zásoby geotermálnej vody a energie 
centrálnej depresie podunajskej panvy - galantskej oblasti , 
Popradskej a Liptovskej kotliny, ako aj skorušinskej 
represie (oblasť Oravice; Bím a Fendek, 2000). Riešiteľom 
hydrogeotermálneho hodnotenia Popradskej kotliny bol 
URANPRES, spol. s r. o., Spišská Nová Ves. 
Cieľom úlohy bolo regionálne hydrogeotermálne 

zhodnotiť Popradskú a čast Hornádskej kotliny, vyme
dzi i perspektívne štruktúry, zistiť prírodné množstvo 
geotermálnej vody a zaradii ju podľa stupňa overenia 
a poznania, energetického využívania, ale aj zistiť eko
logické účinky jej odberu, odberné množstvo, kvantita
tívnu a kvalitatívnu ochranu a jej zneškodňovanie. 
Súčasiou riešenia úlohy bol aj monitoring vrtu Poprad 
PP- 1. Vrbov Vr-2, Stará Lesná FGP-1, Arnutovce HKJ-3 
a Letanovce HKJ-4 (obr. l). 

Skúmané územie patrí do Popradskej kotliny a jeho vý
chodná časť do západnej časti Hornádskej kotliny. Popradská 
kotlina je výrazná morfologická zníženina. ktorú na SZ 
až Z ohraničujú Belianske a Vysoké Tatry, Tatranské 
predhorie, na J Kozie chrbty, na S Spišská Magura a na V 
Levočské vrchy. Na Z je otvorená voči Liptovskej kotline, 
kde jej hranica prebieha po širokom rozvodnom chrbte 
medzi povodím Hornádu a Váhu. Kotlina je mierne pretiah
nutá v smere Z až SV, má rozlohu 500 km 2, dÍžku 45 km 
a šírku 10-20 km. 

Hornádska kotlina leží na JV od Popradskej kotliny 
a tvorí morfologickú zníženinu pretiahnutého tvaru smeru 
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Z-V. Na S ju ohraničujú Levočské vrchy , na Z a .JZ 
Nízke Tatry, na J Slovenský raj a Volovské vrchy a na V 
Branisko. 

Geotermálnu aktivitu kotliny zhodnotil Fendek et al. 
(l 992, 1994). Z hľadiska hydrogeotermálneho hodnotenia 
treba spomenúť aj prácu Franka et al. ( 1995). Hodnote
ním geotermálnych vrtov v levočskej panve sa zaoberali 
Šindláf ct al. (1982), Valíček et al. (1989), Máťuš et al. 
(1994), Fendek et al. ( 1996) a .letel et al. (1990). 

Z hľadiska geofyzikálnej preskúmanosti sa v oblasti 
robilo gravimetrické mapovanie v mierke 1 : 200 OOO, 
gravimetrické meranie v mierke 1 : 25 OOO a geoelcktrické 
meranie. V rokoch 1992 až 1995 bola prieskumná oblasť 
levočskej panvy pokrytá sieiou sei zmických profilov 
v celkovej dÍžke 308,4 km na vyhľadávanie podzemnej 
zásoby uhľovodíkov. 

Na základe hlbinný•eh reflexných seizmických meraní, 
nového merania a hodnotenia VES, merania hustoty 
horninových komplexov a plošnej gravimetrie, ako aj 
výsledkov vrtov sa interpretovalo podložie paleogénu 
Popradskej a Hornádskej kotliny. ako i štruktúrnotektonická 
stavba podložia tohto územia. 

Geologická charakteristika levočskej panvy 

Prieskumné územie podľa výskytu zdrojov geotermálnej 
vody patrí do levočskej panvy (Fendck, 2000). do jej 
západnej a_jz. časti. 
Výplňou panvy je vnútrokarpatský paleogén s niekoľko 

desiatok metrov hrubým bazálnym zlcpencovým súvrst
vím a s nadložným flyšoidným súvrstvím hrubým až do 
4000 m. 

Predterciérny reliéf panvy má niekolko charakteristic
kých čŕt. Medzi Tatrami a ružbašským ostrovom sa tiahne 
ružbašská elevácia a podobná prebieha na .J v pokračovaní 
Kozích chrbtov až takmer po Branisko. Medzi týmito 
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cleváciami reliéf klesá od Štrbského chrbta (oddeľuje Lip
tovskú kotlinu od levočskej panvy) na SV až d9 hÍbky 
vyše 2500 m na J od Starej Ľubovne. odkiaľ pozdlž brad
lového pásma na JV opäť klesá v úzkom pruhu až do hÍbky 
4000 m na S od Prešova. Medzi Kozími chrbtami. výbež
kami Nízkych Tatier a Slovenským rndohorím na J sa 
vyvinula plytká brázda (hornádska). Od Tatier a ružbaš
ského chrbta predterciérny reliéf Spišskej Magury mierne 
klesá smerom na SZ až do hÍbky 2000 m. 

HÍbka mezozoických komplexov je v jednotlivých úse
koch rozličná. Predpokladá sa. že v južnej časti Šarišskej 
vrchoviny a v okolí Klčov a už v hÍbke I OOO m prevláda 
kryštalinikum (kryštalické bridlice, granitoidy), ktoré sa 
s rastúcou hÍbkou plošne rozširuje. V hÍbke 3000 m aj 
ružbašskú eleváciu z_rejme t\'Oria granitoidy, južnú a strednú 
čast panvy v tejto hlbke asi obalové mezozoikum veporika 
a talrika. Krížňanský príkrov sa v tejto hÍbke predpokladá 
v pruhu pozdÍž bradlového pásma v depresii na J od Starej 
Ľubovne. V hÍbke 4000 m už prevažnú čast panvy buduje 
kryštalinikum a mezozoické elementy sa predpokladajú 
v pruhu pozdÍž bradlového pásma a v priestore Kozích 
chrbtov. V hÍbkc 5000 m tvorí celú oblasť levočskej 
pam y - s výnimkou úzkeho pásu pozdÍž bradlového 
pásma - kryštalinikum. 

Smi žany Obr. l. Hydrogeotermálne vrty Poprad
skej a čas ti Hornádskej kotliny 

Fig. 1. Hydrogeothermal boreholes in 
the Poprad Basin and a part of Hornád 
Basin. 

Geotermické hodnotenie 

Podľa výsledkov štC1dia teplotných pomerov , termo
fyzikálnych vlastností hornín a hustoty tepelného toku 
možno konštatovať, že geotermická aktivita študovaného 
územia je na získavanie zdrojov geotermálnej vody priaz
nivá. Priemerný teplotný gradient v paleogénnom sú
vrství Popradskej kotliny dosahuje 32,6 až 34.5 °C/km 
a pre slienité vápence krížňanského príkrovu je typický 
teplotný gradient 24,6 až 29.8 °C/km. Pre paleogén Hor
nádskej kotliny je charakteristický teplotný gradient 33.0 
až 33.3 °C/km a anomálne hodnot) (,-l-3.5---1-5,5 °C/km) 
dosahuje v okolí výverO\ej oblasti minerálnej vody v Bal
dovciach. Pre podložné karbonatické mezozoikum je\ Hor
nádskej kotline typický teplotný gradient 22,0-22,5 °C/km 
a pre permské a vrchnokarbónske sedimenty v podloží 
paleogénu 29,7-29,9 °C/km. 

Priemerná hustota zemského tepelného toku I Popradskej 
aj Hornádskej kotline sa pohybuje na úrovni 67 mW/m2, 

čiže tieto štruktúr) sú stredne aktívnymi geotermálnymi 
oblasťami. 

V prevažnej časti Popradskej kotlin) je teplota na pred
paleogénnom podloží \yše 50 °Ca maximum (85 °C) 
dosahuje na jeho strope na Z a SV od Spišskej Belej . 
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kde je hrúbka paleogénnej výplne 3200-3300 m. Tieto 
údaje Popradskú kotlinu zaraďujú medzi perspektívne 
oblasti na získavanie zdrojov geotermálnej vody s dosta
točne vysokou ložiskovou teplotou. 

Hornádska kotlina s predpaleogénnym podložím v kar
bonatickom vývoji na strope s teplotou 20-25 °C je per
spektívna z hľadiska získavania nízkoteplotných zdrojov 
geotermálnej vody s ložiskovou teplotou do 30-35 °C. 

Z geotermického pohľadu sú málo perspektívne oblasti 
v tesnej blízkosti Vysokých Tatier a Kozích chrbtov 
(s výnimkou okolia Gánoviec). ako aj elevačná štruktúra 
Štrbského chrbta v západnej časti Popradskej kotliny. a to 
pre nízku tepl otu na báze paleogénu, ktorá dosahuje len 
]5-25°C. 

Hydrogeochemická charakteristika 

Hydrogeochemická charakteristika geotermálnej vody 
vychádza z charakteristiky priestorovej distribúcie chemic
kého zloženia geotennálnej vody a jej chemického zl oženia 
overeného geotermálnymi vrtmi. 

Vrtom Vr- I a Vr-2 Vrbov sa zistila voda základného 
Ca-Mg-HCO3 typu preplyn ená hlavne CO2 s minera
lizác iou 3.9 g/1. 

Vo vrte PP-I ide o výrazný Ca-Mg-SO4-HCO3 typ 
preplynený CO2 s priemernou mineralizáciou 2.88 g/ I 
a s pH 6.62. 

Geotermálnu vodu z vrtu FGP-1 Stará Lesná možno za
radiť do Ca-Mg-HCO3 typu s minerali záciou 3. 1-3.3 mg/I 
a pH 6,66. Z plynov j e v nej najviac CO2. 

Vrtom HKJ-3 Arnutovce sa zistila voda nevýrazného 
základného typu Ca-Mg-HCO3 (rovnako aj vo vrte HKJ-4 
Letanovce) s celkovou mineralizáciou 1,7 g/ 1, s prevahou 
HCO3 (69-74 mmol.z) a O.S mg/I H2S. 
Podľa izotopového zloženia možno konštatovať, že každá 

voda je meteorického pôvodu. Nízky percentuálny obsah 
moderného 14C svedčí o pomerne dávnej filtrácii. Pri vrte 
Vr-I a Vr-2je vek 26 100 resp. 27 100. pri PP-I 20 900 
a pri HKJ-3 25 OOO rokov. 

Prírodné množstvo geotermálnej vody 

Na hodnotenie množstva geotermálnej vody a jej tepel
nej energie sa použili vfsledky vrtov v skúmanej oblasti 
a monitoringu vrtov vyhlbených v rámci plnenej úlohy. 

Tab. 1 

Overenä výda tnosť. te plota. mineralizácia a tepelnoenerge tický 
potenciál (TEP) geotermálnych vrto v 

Veri fied di scharge. temperature. minera lizati on and thermal-cnergy 
poten tial (TEP) oť geothermal wells 

Vrt 

Vr-1 
Vr-2 
PP-1 
FGP-1 
HKJ -3 
HK.f -4 

Perforácia 
(m) 

1490- 1734 
1539-] 983 
635-1105 

1431 - 2092 
506-1133 
408-589 

Výdatnos ť 
(l s-') 

20.0 
27,5 
48.2 
16.1 
9.4 
7.3 

Teplota 
(OC) 

56 
59 
48 
58 
31 
24 

Minerali zác ia 
(g/1) 

3.9 
3,9 
2.6 
3.1 
1.4 
0.6 

TEP 
(M W,) 

3.430 
5.06] 
6.648 
2.896 
0,629 
0,275 

Overené množstvo geotermálnej vody a jej tepelnoener
getický potenciál uvádza tab. 1. 

Celkové prírodné množstrn prírodnej vody hodnote
ného územia je 232.9 1/s . čo zodpm edá množstvu tepel
nej energie 34,8 MW,. V súčasnosti je to 137 I/s, čiže 
bez obmedzenia možno , parne odoberal dalších 95 I/s 
geotermálnej \ ody. 

Záver 

Cieľom regionálneho hydrogeotermálneho hodnotenia 
Popradskej kotliny bolo, y medziť perspektÍ\ ne štruktúry, 
zistiť prírodné množstvo geotermálnej vody. ktorá sa dá 
energeticky , yužívat. ekologické úči nk) odberu. ako aj 
možnosti zneškodnenia , ody po V) užití. 

Kol ektormi geotermálnej ,ody v predterciérnom pod
lož í sú triasové karbonáty (dolomit. vápenec) chočského 
a krížňanského príkrmu. V centre Popradskej kotliny je 
hrúbka chočského príkrmu 200 až 1 100 m a nezvyčajne 
veľkú hrúbku. a to 1200- 2000 m. má v oblasti na V 
a .IV od vrbovského zlomu pri prechode do Levočských 
vrchov. V Hornádskej kotline - , jej západnej časti vo 
vernárskom príkrove - je produktívne súvrstvie hrubé 
800-900 m, v muránskom 500-790 m a pozdÍž sever
ného okraja Volovských vrchm j e hrúbka karbonátov 
200-400 m. 

Geotermálnym hodnotením sa zistilo, že geotermická 
aktivita územia je na získanie zdrojov geotermálnej vody 
priaznivá. Priemerný teplotný gradient sa pohybuje od 
32,6 do 34.5 °C/km a priemerná hustota tepe! ného toku 
je 67 mW/m2. Teplota na strope kolektora, geotermálnej 
vody je v Popradskej kotline 50-85 °C a v Hornádskej 
30-35 °C. Málo perspektívne oblasti z hladi ska teploty 
sú v tesnej bi ízkosti Vysokfch Tatier a Kozích chrbtm. 
Neperspektívna je elevácia v pokračovaní Kozích chrbtov 
smerom na V a čast Hornádskej kotliny. 

Celkové prírodné množstrn geotermálnej vody hodno
teného územia je 232,9 I/s, čo zodpovedá celkovému 
množstvu tepelnej energie 34.8 MWr- Geotermálnymi 
vrtmi sa overilo 128.5 I/s geotermálnej vody s teplotou 
na ústí vrtu 24--59 °C. čo zodpm edá 18.94 MW, tepelnej 
energie. 

Literatúra 

Bím. M .. & Fendek. M . 2000: Postavenie geotermálnej ene rgie v rámci 
Ene rg etickej koncepcie Slove nskej rep ubliky. fil . M Fendek (ed): 
V_rn ;ľľw1ie georer111äl11_1·c/1 ť1íd ľ l'rie 117_\' sle. poľnohosf'odär.srľe 
a f'ľe rekrecíciu. S!ol'enskcí geo1ermcí/1w asocicíci c1. Brmisfllľll . 

9-21 
Daniel. J„ Fendek. M .. N01·otný. L.. Šefara. J. Grand. T.. Luč i vj anský . 

L., Máiuš. L Vika. K„ Michalko. J.. Král. M .. & Peruňský. 1.. 1998: 
Poprads ká ko tlina - regionálne hydrogeotenmílne z hodn ote nie, 
vy hľadávací hydro geol og ick)' pr iesku m. Ma11uskr i1,r - orc !iľl' 

URANPRES 5))1.(skú Noľä Ves. 195. 
Fendek. M„ 2000: Geotermálna energ ia I III. tisícročí. Pod;emnä ľoda, 

6, 2. 42 -5 ! 
Fende k. M„ Bodi š. D .. & Král. M„ 1994: Geoter:nálne vod) Popradskej 

ko tlin y Medzinárodné sym pózium Minerá lne vody výc hodného 
Slovenska. Sloľenskcí l/Wciúc ill !,_1drogeo/!Ígoť . Brc1ti,/oľ(I . 

113-120. 



140 Mínera/ia S!oľarn. 37 (2005) 

Fendek. M., Hanzel. V„ Bodiš. D .. & "iemčok. J.. 1992: Hydrogeoter
málne pomery Popradskej kotliny. Zdpad. Kurparv. Sér Hvdmgeol. 
in::. Geol.. IO, 99-/29. 

Fendek. M .. Rem šík, A„ Polák. M„ Krá\. M .. Boorov á . D .. Siráňová. 
Z .. Gross, P„ Karoli, S .. Michalka. J.. Z linská. A.. & Snopková, P„ 
1996: Záverečná s práva za geotermálny vrt FGP-1 Stará Les ná 
v Po pradskej kotline. Man uskripr - archÍľ Geofímd Bm1islal'Cl. 99. 

Franko. O„ Remšík. A.. & Fende k. M. eds .. 1995: Atlas geotermálnej 
energie Slov enska. Brmis/am. GÚD.5, 267 

Jetcl. J.. \10\nár. .1.. & Vranovs ká. A.. 1990: Hydrogeologický výskum 
Hornádskej kotliny. Manuskripl - orch /\' Geofo11d Bruris/al'O. 2f/8. 

Máiuš. J.. et al.. 1994: V ýsledky hyd rogeotermálneho I rtu PP- 1. Mo II u
skripr - orch iľ GeofiJ11d Bľ/lrisioľll 

Šindl ár. V„ Holuša. J.. Fial olá. Z. Krejčí. P .. fv1u sil. H. Pauková. V„ 
Mrogala. E.. Hradilová. M .. & HolubOI á. S„ 1982: Záverečná správa 
Vrbov - jímací vrt- VR-\ Geol Prú;k. Osrm rn. 25. 

Valíček . Š„ 1989: Vrbov - vrt Vr-2. Monuskripr - arc!riľ Geofimd 
Broris/arn. 

Valíček. S„ Hečka . .1.. \1atoušek. V .. Krá\. M .. Jan čí. .1 .. Fendek. M„ 
Šilar. J.. Mi čan ík. T.. Prokop. M .. & Musil. H .. 1989 Vrbo1 -jímací 
vrty Vr-2 a Vr-2a. Záverečná sprá1 a. Mwlllskripr - orchiľ Ceofr!l/d 
Bmris/orn. 

Hydrogeothermal conditions in Poprad Basin 

The obj ec ti ve of reg ional hyd roge othermal eva luatio n of 
the Poprad Basin was delimitation of prospectiv e structures, 
determi nation of na tura! amounts of geothermal waters wi th 
the possibility of their energetic ulitization and determ111ation 
oť ecological effects of water take off as well a thc possibil1-
ties of their disposal after utili zation. 

In the pre-Tertiary substratum the collectors of geothermal 
waters are ťormecl by Triassic carbonates (dolomites, lim e
stones) of the Choč and Krížna nappes. In th e centre of the 
Poprad Basin thicknesses of the Choč nappe vary from 200 m 
to 1 100 m. Uncommon large thicknesses of the Choč nappe 
1200-2000 m are in the area E and SE of the Vrbovo ťault at 
transition to the Levočské vrchy Mts. In the Hornád Basin, 
in its western part in the Vernár nappe the proclucing forma
ti o n is 800-900 m thick. in the Muráň nappe 500- 790 m 
and along the northern margi n of the Vo lovské vrchy Mts. 
carbonates reach thickness 200-400 m. 

On the basis of geothe rmal e\ aluation it has been es tabli shed 
that geothermal activ ity of the territory 1s favourable for obtai
ni ng geothermal \ľaler sources . The a1 erage tern perature gradi 
ent here vanes within the 1nten al of 32.6-3-L5 °C/ krn and the 
average heat ťlow density 1s 67 m W/mc The ternperature at the 
top of geothermal waters collectors 1s 50-85 °C in the Poprad 
Basin and 30-35 °C in the Hornád Basin. Little perspectiYe areas 
from the viewpoint of temperat ures are 111 close prox1m1ty oť 
the Vysoké Tatry Vlts. and Kozie chrbty ridges. The elevation in 
continuation of the Kozie chrbty ridges 1n eas tern di rect ion and 
a part of the Hornád Basin belong a111ong non-perspective areas. 

Total natural am ou nt of geothermal 1\ ater of th e te rri to ry is 
evaluated to 232.9 lis, correspond1ng to a total a mount of 
th ermal energy 34.8 MW,. Tota l a mount 128.5 1/s of geo
thermal water with temperature al borehole coll ar 24-59 °C 
ha ve been proved by geot her111al we lls , co rre spon ding to 
18.94 MW, of ther111al energy. 
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Využiteľné množstvo geotermálnej vody z vrtu OZ-2 Oravice 

MARIÁN FENDEK 1• ROMAN BRICHTA' a MIRIAM FENDEKOVÁ' 

'Štátny geologický ústa\' Dionýza Štúra. Mlynská dolina I. 817 04 Bratislava 
'Slo\'enský plynárenský priemysel. a. s„ DSP. Vl\) nské l\i"Y --Wla. 825 1 1 Bratislava 

-'Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK. Mlynská dolina. 842 15 Bra tislava 

( Doruc'ené 24. 2. 2005) 

Usabie amount oť geothermaI water from the well OZ-2 Oravice 

Geothermal wel\ OZ-2 was drilled in Skoruš ina depression in 1991 The we \l brought details on geo
thermal water aquifers. which consist of Triassic limcstoncs of the Krížna nappe. The initial free 
outflow discharge reached 121 \/s of geotherrna\ water \\Íth the ternperature oť 53.6 °C on the well 
head in 1991 Well discharge was tested again by long-term hydrodynarnic tests in 1997 Based on their 
rcsu\ts. the usable amount of geothermal water II ith the value of 65 \/s was es timated using anal) tica\ 
mode l This amount could be withdrawn during 30 years of continual exploitation. 

Key words: geotherrnal well. hydraulic parameters. analytica\ model. usablc geothermal water amounts 

Úvod 

Geologický projekt geotermálneho vrtu OZ-2 Oravice 
na objednávku Okresnej správy cestovného ruchu v Dol
nom Kubíne v roku 1990 vypracoval ŠGÚDŠ v Bratisla
ve (Fendek a Bál int, 1990) a na jeho základe Geologický 
prieskum v Ostrave pripravil technický projekt realizácie 
vrtu. 

ŠG ÚDŠ v zastúpení objednávateľa 
- vykonával pravidelnú kontrolu technických prác 
- zabezpečoval odber vykonaných technický,ch prác 

na vrte a kontrolu správnosti ich fakturácie podľa 
schváleného projektu 

- navrhoval zmeny technického profilu vrtu v závislosti 
od skutočne prevŕtaného geologického profilu tak, aby sa 
finančné prostriedky na vrt využili racionálne 

- viedol technické práce tak. aby nevznikali zbytočné 
prestoje pre nepredpokladané udalosti spôsobené geologic
kou stavbou na mieste vrtu 

Okresná správa cestovného ruchu v Dolnom Kubíne 
1.anikla v roku 1991, čím sa priamy zmluvný vzťah medzi 
ňou a ŠGÚDŠ prerušil. 

Hydrogeotermálne poznatky z geotem1álneho vrtu OZ-2 

Na severnom úpätí Západných Tatier v oblasti Oravfc 
sú oddávna známe tri pramene s teplotou vody od 15.0 do 
18,3 °Ca s celkovou výdatnosťou 201/s. Vyvierajú na sj. 
poruchovom pásme z triasových dolomitov krížňanského 
príkrovu na styku s ílm·covou litofáeiou (hutianske sú
vrstvie) vnútrokarpatského paleogénu. 

Pri hydrogeologickom výskume západokarpatského 
mezozoika sa vo výveroľej oblasti v roku 1979 vyhÍbil 
hydrogeologický vrt OZ-1 s cieľom zachytil vodu s vyššou 
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teplotou, ako vyviera\ prameňoch. Vrt na ústí meril vý
datnosť 35 I/s \Ody s teplotou 28,5 °Ca h)draulickú spo
jitosť iba s jedný·m prameňom - Uhličitým, ktorý má 
najteplejšiu vodu (18.5 °C) aje \'O \Ztahu k vrtu situova
ný polohovo najnižšie (Zako\ ič. 1981 ). 

Geotermálny vrt OZ-2 je situovaný na južnom okraji 
osady Oravice v mieste križo,ania sa ciest vedúcich Bob
rovskou dolinou a Mihulčím asi 150 mod pravého brehu 
recipientu Bystrá. Je v tej istej štruktúre ako OZ-1 a je od 
neho vzdial,ený asi 1300 m. 

Vrt má hlbku 1601 ma v intervale 0-908 m zabudova
nú oceľovú pažnicu priemeru 9 5,3· a \ hÍbke 870-160 l 
m oceľovú pažnicu priemeru 6 18' . ktorá je\ intenale 
955-1566 m perforovaná vŕtanou perforáciou pripravenou 
na povrchu v celkovej dÍžke 168 m (Fendek. 1997) 

Vrt prevŕtal nasledujúci geologicko-tektonický profil: 
paleogénne sedimenty podrmranskej skupim· 
0-380 m - hutianske sú vrstv ie - ílovcová litoťácia 
380--1-20 m - borovské SÚ\ rst\ ie - bazálne karbonatic-

ké zlepence 
me::.oz.oické sedirnentv - kľí'!.ľíansk_ľ príkrov 
-l-20- 790 m - spodná krieda - vrst\ y lavicovitého 

až doskovitého sivého slienitého vápenca a slieňa s 1 až 
2 cm hrubý:mi kalcito1ými žilami a zhlukmi. ako aj 
s decimetrovými polohami endostratických brekcií 

790-1601 m - trias - tmavosivý celistvý až masívny. 
miestami brekciovitý dolomit 
Vŕtanou perforáciou pripravenou na povrchu bol 

v krížňanskom príkrove zabudovaný hÍbkov ý interval 
955- 1566 m v celkov ej dÍžke pe1forácie 168 m. Na vrte 
boli projektované hydrodynamické skúšky trvajúce 70 dní 
(Fendek a Bálint. 1990). Pre finančné ťažkosti sa na vrte 
OZ-2 v tom čase urobila iba prelivová skúška pri maxi
málnej výdatnosti trvajúca 1.375 diía (33 hodín). Výdat-
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nost vrtu nameraná pred jej skončením bola pri exploatá
cii voľným prelivom 121 1/s s teplotou 53,6 °C na ústí 
vrtu. V hÍbke 1-1-00 m sme namerali teplotu 56,3 °C. Sta
tická hodnota hydrostatického tlaku nameraná pred hydro
dy namickými skúškami bola 1,11 MPa na ústí vrtu 
a 14.607 MPa v hÍbke 1400 m. Obsah voľného plynu 
sa pohyboval od 0,014 do 0,018 m3/m3 Najvyššie zastú
penie v celkovom plyne mal N2 (67,57 obj. %) a CO2 

(29.43 obj. %) a celková mineralizácia exploatovanej 
geotermálnej vody bola 1,2-1,5 g/1. Geotermálna voda 
je Ca-Mg-Na-SO4-HCO3 typu (Fendek, 1997). 

Aj krátka a na hodnotenie nepostačujúca prelivová 
skúška ukázala, že medzi vrtom OZ-1 a OZ-2 je hydrau
lická spojitost. Dlhodobá hydrodynamická skúška prebie
hala koncom roka 1997 v rámci regionálneho hydrogeo
termálneho hodnotenia skorušinskej depresie (Bajo et al., 
2004). 

Využiteľné množstvo geotermálnej vody 

Hydraulické parametre kolektorov geotermálnej vody 
sme počítali z priebehu stúpacej skúšky v geotermálnom 
vrte OZ-2, počas ktorej sa zmena hydrostatického tlaku 
merala v hlbke 1400 m. Vrt OZ-1 sme pri prelivovej 
a stúpacej skúške použili ako piezometer. 

Parametre sme vypočítali zjednodušeným Jacobovým 
riešením Theisove_j rovnice podľa metodiky. ktorú publi 
koval Fendek (1997a). Výsledky sú v tab. 1 a je z nej 
zrej má veľmi dobrá zhoda parametrov vypočítaných 
z nameraných výsledkov hydrodynamických skúšok. Veľmi 
blízku hodnotu koeficienta absolútnej prietočnosti 

1,21 3-1 O 10 m3 vrtu OZ-1 na základe merania ložiskového 
hydrostatického tlaku urči I aj Rernšík in Zakovič ( 1981 ). 

Tab. 1 
Hydraulické parametre vrtu OZ-1 a OZ-2 

Hydrau lic parameters of the wells OZ-1 and OZ-2 

Dátum Koeficient abs. Koeficient Koeficient Koeficient 
merania prietočnosti priepustnosti prictočnosti filtrácie 

(m-'J (m 2 ) (m 2/s) (m/s) 

vrt OZ-1 

7 11 1997 1.563· 10· 10 1,756· 10· 12 3.0921 O-' 3.47410 5 

12. 12. 1997 1.626·10·10 3.218· 10" 3.218·10·-' 3.61610 5 

vrt OZ-2 

12.12.1997 l .561· 10 111 1,754-IO·" 3.088· IO 3 3,470· l o-s 

Hodnoty namerané na vrte OZ-1, ktorý pri hydrodyna
mických skúškach vrtu OZ-2 slúžil ako piezorneter, umož
nili vypočítai aj koeficient storativity, a to pri stúpacej 
skúške 1,8-104 a pri prelivovej 2,6-10 4. 

Na výpočet využiteľného množstva geotermálnej vody 
z geotermálneho vrtu OZ-2 srne zostavil i analytický 
model verifikovaný na nameraných hodnotách hydrodyna
mických skúšok vrtu OZ-1 a OZ-2 a pomocou neho sme 

dosiahli veľmi dobrú zhodu medzi nameranými a modelo
vanými hodnotami depresie. ModelOI aný priebeh stúpacej 
skúšky vo vrte OZ-2 bol v počiatočnom úseku strrnší 
ako nameraný. ale v zá\ erečnej fáze sa priebeh krivky 
modelového riešenia a skutočne nameranej depresie zho
doval. Odlišná situácia bola pri modelovom riešení a na
meraných hodnotách na vrte OZ-I počas stúpacej skúšky 
vo vrte OZ-2. Tam sa dosiahla veľmi dobrá zhoda medzi 
obidvoma krivkami v počiatočnom úseku. ale v konco
vom bol priebeh nameraných hodnôt depresie o niečo 
strrnší, čo mohlo vyplynút aj z prerušenia merania. Veľmi 
dobrá zhoda medzi modelovaný rn a nameraným priebe
hom depresie vo vrte OZ-I sa získala pri prelivovej skúške 
vrtu OZ-2, pri ktorej vrt OZ-1 sl úžil ako piczometer. Pre
l ivová skúška trvala 34. stúpacia iba IO dní. Správnosť 
zvoleného modelu aj pre dlhší čas po stúpacej skúške 
dokumentuje veľmi dobrá zhoda priebehu záverečného 
úseku meranej depresie pri prelivovej skúške a pri mode
lovom riešení. 

Z uvedeného vyplýva dôležitý fakt, že sa na priebehu 
hydrodynamických skúšok neprejavil vplyv nijakej okra
jovej podmienky a že sa počas nich zabudované kolektory 
geotermálnej vody z hľadiska hydrauliky podzemnej vody 
prejavovali ako nekonečná zvodnená vrstva. 

Takto zostavený model srne použili na \)' počet exploa
tačného množstva geotermálnej vody z vrtu OZ-2. Vypo
čítaná a nameraná výdatnosť voľného prelivu Htu OZ-2 
je na obr. 1 a ten dokumentuje, že sa v čase hydrod1 na
rnických skúšok vý'datnosť voľného prelivu vo vrte ani 
meraná depresia neustáli Ii. 

Priebeh nameranej depresie a výdatnosti vrtu OZ-2 bol 
ovplyvňovaný spôsobom exploatácie. Pre nerovnomerný, 
odber geotermálnej vod::, z vrtu OZ-2, čo spôsobila regu
lácia voľného prelivu, sú hodnoty depresie a \ýdatnosti 
veľmi rozkolísané. Na grafe priebehu nameranej depresie 
(tenká plná čiara na obr. 1) ako keby v j ednotlivých cyk
loch chý·bali minimálne hodnot:::,, ktoré sú zreteľné z prie
behu nameranej výdatnosti. Tomu potom zodpovedá aj 
modelovaný priebeh výdatnosti pre nameranú depresiu 
(hrubá plná čiara na obr. 1 ). Priebeh modelovanej výdat
nosti konštantnej depresie zodpovedaj úce_j hodnote name
ranej na konci stúpacej skúšk) (0,331 M Pa) a zohľadňu
júcej priebeh stúpacej skúšky na obr. 1 znázorňuje 
hrubšia prerušovaná čiara a priebeh modelovane_j výdat
nosti konštantnej depresie zodpovedajúcej hodnote name
ranej na konci preli vovej skúšky (0J3 l MPa) na tom 
istom obrázku hrubšia viacnásobne prerušovaná čiara. 
Z porovnania modelovaného priebehu výcdatnosti namera
nej a konštantnej depresie vidieť priamoúmernú zá\ islosť 
priebehu výidatnosti od priebehu depresie. 

Pri výpočte využiteľného množstva geotermálnej vody 
geotermálneho vrtu OZ-2 srne vzali do úvah::, depresiu na
meranú pri prelivovej skúške a predpokladaný čas exploa
tácie tohto vrtu 30 rokov. Pretože srne nemali k dispozí
cii dlhodobý režim exploatácie vrtu, pri výpočte využiteľ
ného množstva geotermálnej vody sme vychádzali z rov
nomernej exploatácie \' takom množstve, aby sa za 30 ro
kov neprekročila depresia nameraná pri prelivovej skúške. 
Tejto podmienke vyhovovala\ ýdatnosŕ 65 I/s. 
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Obr. l. Nameraná a vypočítaná výdatnosi voľného prelivu geotermálneho vrtu OZ-2. 

Fig. 1. Measured and calculated free outflow discharge for geothermal well OZ-2. 

Záver 

Na výpočet využiteľného množstva geotermálnej vody 
sme použili analytický model dôsledne vychádzajúci z vý
sledkov hydrodynamických skúšok vo vrte OZ-2. pri kto
rých sa vrt OZ-1 používal ako piezometer. Stanovené 
využiteľné množstvo geotermálnej vody 65 I/s zodpovedá 
dlhodobému priemernému množstvu exploatovancj geo
termálnej vody z vrtu OZ-2 pri jeho rovnomernej exploa
tácii a zabezpečen iu depresie nameranej pri prelivovej 
skúške (0,33 1 MPa). 
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Usable amount of geothermal water from the well OZ-2 Oravice 

Geothermal well OZ-2 Oravice was drilled 111 Skorušina depres
s1011 in the distance of 1300 m from the existing well OZ- 1. 
Geotherma l water aquifers consist of Triassic limeston es and 
dolomites of the Krížna nappe. They were reached at the depth 
ot 790 m and continued to the final depth of the well ( 1601 m) . 

The temperature of 53.6 °C was documented at the we ll 
head by the free ou tfl ow di sc hargc of 121 lis. The maximum 
mineralizati o n reached 1.5 g/1, geothermal water was of the 
Ca-Mg-Na-SO4-HCO3 chemical type. 

Later on, in 1997. new senes of long-term hydrodynamic 
tests was performed. Tests were done on OZ-2 well. The well 
OZ-1 was used as observation wel l during hydrodynam1c 

tests. Hydraulic parameters of the aqu1fers were estimated from 
Lhe measurement results us111g Jacob transformation. The value 
of the transmissivity coefficient was 3.1· 10-.1 mc/s, hydraul1c 
conductivity reached the value of :\ .'i· 1 0- 5 m/s and the storati 
vity coefficient was est imated on 2.6· I 0--1_ 

Analytica l model was used to estimate the usable amounts 
of geothermal water. The input data fo llowed resu lts of hydro
dynamic tes ls performecl on the wel I OZ-2. Esti mated usable 
amount wi th the va l ue of 65 1/s correspo11cls Lo the long-term 
average amount of geothermal water exploitecl from the well 
OZ-2 by 1ts uniform exp loi tation maintain1ng the sa me 
depress ion as measurecl b) the free outflm, test (O .. D I MPa). 



Mine mlia S!ornco. 37 (2005). /44- /46 

Možnosti likvidácie geotermálnych vôd Popradskej kotliny 
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Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Kornenského. 
Mlynská dolina. 8-!2 15 Brati slava 

( Doruťené / 1 3. 2005 J 

Options of used geothermal waters disposal in Poprad Basin 

Geotherrnal waters because of their ternperature and total dissolved solids co ntent represent a poten
tial pollution. Therefore it is neccssary to pay enough attention to their disposal after utilizati on. Thei r 
direct discharge to a surface watcr s trearn is tcchnica lly and econ o mica lly the easiest form of the 
disposal. In Poprad Bas in all gcothcrrnal bo rcholes are situa ted close to surface water streams. so the 
distance is satisfactory for this purpose. The question is whethe r are surface \\aters capablc to receive 
the po llution provided by geotherrnal waters to ke e p quality of surľace waters legal regulations. In thi s 
area questionable elernents are Fe. Se. As. N-NH.j, SO/ and dissolved solids. Some of chem are rern o
ving frorn the water in a natural way and are not tox ic (e. g. SO/. di ssolved solids ). To re rnove further 
elements would need additional treatment of the water (e. g. Se. As). 

Key words: geotherrna l water. surface wate r. water interfus ion. disposa l. chemical compositi o n. irnpact 
on the environment 

Úvod 

Geotermálna energia patrí spolu s vodnou, veternou 
a solárnou energiou medzi čisté a obnoviteľné zdroje ener
gie. ale jej využívanie má aj napriek tomu istý negatívny 
vplyv na životné prostredie. Jedným z probl émov je lik
vidácia využitej geotermálnej vody, lebo je teplá a má 
spravidla pomerne vysokú minerali záciu. Spôsoby likvi
dácie vyhovujúce platnej legislatíve (Nariadenie vlády 
č. 491/2002 Z. z.) sú: 

- priame vypúšťanie do recipienta 
- priame vypúšťanie do povrchového toku, v ktorom sa 

prívodom vody z iného toku zlepšuje prietok alebo kvalita 
vody 

- vypúšťanie do recipienta po fyzikálnochemickej úprave 
- riadené vypúšťanie podľa prietoku v povrchovom toku 
- demineralizácia 
- reinjektáž 
Technologicky a ekonomicky najjednoduchším spôso

bom likvidácie využitej geotermálnej vody je priame 
vypúšťanie do recipienta. ktorým je ponchový tok. 
Vhodnosť toku na vypúštanie geotermálnej vody sa posu
dzuje na základe zmiešavacej rovnice, ktorá má tvar 

kde 
Qr je 355-dňový prietok na povrchovom toku v l-s -1, 
q, odporúčaný odber geotermálnej vody v 1-s 1, 

144 

cr smerný ukazo1 ateľ kvality ponchmej vod y - c90 

v mg-1 ·1. 
cg smerný ukazovateľkvalit) geotermálnej vody v mg-1 ·1. 
c; výsledný ukazovateľ, reci piente po zmiešaní pmrchm ej 
vody s geotermálnou, mg-1 -1 

Hodnotenie možnosti likvidácie geotermálnych vôd 
Popradskej kotliny priamym vypúšťaním 

do povrchového toku 

V Popradskej kotline sú štyri zdroje geotermálnej vody: 
vrt PP-1 v Poprade. FGP-1 v Starej Lesnej, VR-1 a VR-2 
vo Vrbove. 

Geotermáln) vrt PP-1 je situovaný pri Velickom potoku 
v Poprade. je hlboký 1205 m a má výdatnosť 6 I, 19 1-s 1 
(Máŕuš a Daniel, 1997). Celková mineralizácia ním 
zachytenej geotermálnej rndy je 3267,25 mg-1 1. Je to voda 
základného nevýrazného Ca-Mg-HC'O:, typu. Najvhodnej
ším recipientom na jej likvidáciu z hľadiska pozície je 
Velický potok. 355-dňový prietok na ňom je 240 l-s-1. 
Chemické zloženie povrchO\ ej aj geotermálnej rndy 
uvádza tab. 1. 

Geotermálna voda zachytená vrtom PP-1 po zmiešaní 
s povrchovou vodou z Velického potoka prekračuje hodnoty 
stanovené zákonom v prípade celkového Fe a Se (tab. !). 
Pri Fe je prekročenie iba nepatrné. Obsah Fe vo vode 
klesá pri jej styku so vzduchom, keď dochádza k oxidácii 
Fe2+ na Fe3 + a Fe sa ľ)zráža rn forme hydroxidu železi
tého. Se má veľkC1 schopnosť akumulovať sa v rastlinných 
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Tab. 1 
U kazovatel e kvality geotermálnej vody z vrtu PP- 1 (c,). povrchovej 
vody z Velického potoka (c,). výs ledné ukazovatele v reéipiente po ich 
zmiešaní (c,) a limitné hod no ty stanovené Nariadením vlády 491 /2002 
Quality indexes of geotherrn a l water from borehole PP- 1. (c,) quality 
indexes of surface water of th e Velický brook (c,) . resultant indexes 
in rece iving s tream after their interfusi on (c, ) and th e limit va lue of 

the su rface wate r quality set by statute No. ,.Nl/2002 

Ukazovateľ Recipient Geotermál na Voda po Limitná 
voda zmiešan í hodnota 

c, (m g· I ' ) c~ (mg 1-1) c , (mg·I ') (mg-1 ·1) 

Teplota vody ťC ) -1.6 48.0 13.-12 26 
Cl 5.32 266.4 58.36 200 
SO_ľ 20.5 500.0 117,92 250 
Mn'- 0,01 0.1 0,028 0.3 
Ca' - 21.6'-+ 478. 1 114.38 200 
Mg> 6.32 149.9 35.49 100 
N-NH. 0.1 17 1,281 0.353 1 
"!-NO , 1.435 0.56 1.257 5 

Feľt'lkovť 0,22 9,0 2,004 2 
Rozpustené látky 116.0 2128.0 524 ,76 1000 

ChSK" " 7.88 0.72 6.425 15 
Aa 

" 
0.001 0.001 0,001 0.005 

As 0.001 0.001 0.001 0,03 
Cd 0,001 0.001 0.001 0.005 
Cu 0,005 0,05 0.01..i 0.02 
Se 0,001 0,184 0,038 0,02 
v 0.005 0,0005 0.004 0,02 
Cr 0,001 0.04 0.009 0,1 
Hg 0.0001 0.0005 0.0002 0.0002 
Pb 0.001 0.002 0.001 0.02 
Zn 0.001 0.1 0.021 0.1 

a živočíšnych organizmoch. Pôvodne sa považoval 
za veľmi toxický. ale neskôr sa zistilo, že patrí medzi 
prvky potrebné pre organizmus a že škodlivé účinky má 
iba pri vyššej koncentrácii (Pitter, 1999). Na odstránenie 
Se z vody by bola potrebná jej náročnejšia úprava. 

Geotermálny vrt FGP-I je situovaný medzi Veľkou 
Lomnicou a Starou Lesnou. má hÍbku 3616 m, jeho 
,Jdatnosi bola 22,2 1 • s 1 (Fendek et al.. 1996), ale 
v súčasnosti sa nevyužíva. Celková mineralizácia vody 
je 3130.31 mg· 1-1 a je to voda základného výrazného 
Ca-Mg-HCO3 typu. Najvhodnejším recipientom na likvi
dáciu geotermálnej vody zachytenej vrtom je Studený 
potok, ktorého 355-dňový prietok je 107 1 • s 1• Chemické 
zloženie povrchovej aj geotermálnej vody uvádza tab. 2. 

Geotermálna voda zachytená vrtom FGP- I zmiešaná 
s povrchovou vodou odobratou zo Studeného potoka pre
kračuje hranicu stanovenú zákonom iba v prípade As 
(tab. 2). As je toxický a karcinogénny a zlúčeniny Aslll 
môžu byt až dvadsaťnásobne toxickejšie ako zlúčeniny 
Asv As sa dá odstránil z vody využitím jeho schopnosti 
sorpcie najmä na hydrátovaných oxidoch Fe. pričom sa 
Asv sorbuje v podstatne väčšej miere ako A sm, takže 
je vhodné najprv vodu upraviť oxidáciou, keď sa oxiduje 
forma Asm na Asv. As sa akumuluje v riečnych sedimen
toch. ale nehromadí sa príli š v rybách, takže otrava 
pri ich konzumácii nehrozí (Pitter, 1999). Studený potok 
nie je vodárenský tok. a preto sú podmienky na likvidáciu 
geotermálnej vody priamym vypúšťaním do povrchového 
toku pomerne dobré. 

Tab. 2 
Ukazovate le kva li ty geo term álnej vody z vrtu FGP-1 (c,). povrchovej 
vody zo Studeného potoka (c, ). výs led né ukazovatele v recipiente po ich 
z miešan í ( c,) a limitné hod noty stanov cné Nariadením vlády 49 l /2002 
Quality indexes of geothermal water from borehole FGP- 1 (c,). quality 
indexes of su rface wate r of the Stude ný brook (c , ). resultan·t indexes 
in receiving st ream after their interfusion (C, ) and th e limit value of 

the surface water quality se t by statute No. -19 l /2002 

l l kazovateľ Recipient Geotermál na Voda po Limitná 
, oda zmiešaní hodnota 

c, (mg· l 1) c ~ (mg 1 ' ) c, (m g 1· 1) (mg ·l ' ) 

T e plota vody ( 0 ( ) 4.2 58.0 Ll-14 26 
o 7.27 78.4 19.-19 200 
SO_ľ 20.5 3-18.0 76.77 250 
Mn' " O.OJ 0.0-1 0.015 0.3 
Ca' ' 19.24 -146, 1 92.59 200 
Mg2+ 4.86 1-16.3 29. 16 100 
N -N H. 0.039 2.7 18 0.499 1 
N -NO , 1.005 0.02 0.836 5 

Fe,,"""' 0.1 .n 0,65 2 
Rozpustené látky 92.0 3086.15 606.47 1000 

ChSK, 1" 1.76 -1.12 2.166 15 
Ag 0.001 0.002 0.00 1 0.005 
As 0,001 0,961 0,166 0,03 
Cd 0.001 0.00 1 0.001 0,005 
C:u 0.003 0.1 0.0197 0.02 
Ni 0.01 0.07 0.02 0.02 
Se 0.001 O.OJ 0.003 0,02 
C r 0.001 o.os 0.009 0.1 
Hg O.OOO! 0.001 0.0002 0.0002 
Pb 0.001 0.00-1 0.002 0.02 
Z n 0.003 0.2 0.037 0.1 

Vrty VR-! a VR-2 sú situované pri Vrbove. VR-I bol 
odvŕtaný do hÍbky 1742 m a jeho ma,imálna výdatnos ť 
bol a 28.3 l•s 1 (Sindlái' el al.. 1982). Celko\á minera-
1 izácia ním zachytenej geotermálnej vody je 3882 mg-I 1 • 

HÍbka vrtu V R-2 je 2502 m, ,Jdatnost 32 l-s- 1 (Valíček 
et al., 1989) a ním zachytená geotermálna voda má 
celkovú mineralizáciu 3891 mg·I -1 • Voda z vrtov VR-I 
aj VR-2 je základného výrazného Ca-Mg-HCO3 typu. 
Najvhodnejším recipientom na jej lik\ idáciu je Vrbovský 
potok. ktorého 355 -dňový prietok je 79, 1 l- s·1• Chemické 
zloženie vody z týchto vrtov, ako aj zloženie povrchovej 
vody uvádza tab. 3. 

Voda po zmiešaní povrchovej a geotermálnej vody z vrtu 
VR-I a VR-2 prekračuje limitné hodnoty v prípade 
amoniakálneho dusíka (N-NH_t) . síranového iónu (SOi) 
a rozpustených látok (tab. 3). Rozpustenými látkami sú 
prevažne hydrogénuhličitany a sírany Ca a Mg, ktoré nie 
sú toxické pre faunu a llóru. a preto nepredstavujú väčšie 
nebezpečenstvo. Problémom je amoniakálny dusík, ktorý 
pôsobí veľmi toxicky na ryby (Pitter, 1999). Geotermálna 
voda sa využíva v termálnych bazénoch. čím sa značne 
eliminuje nepriaznivý vplY" látok a fyzikálnych vlastností 
na životné prostredie. V bazénoch sa ochladzuje, tak klesá 
podiel rozpustených síranov . obsah CO2 a tým aj rozpus
tených látok a rastie obsah nerozpustených látok vo forme 
sedimentov a inkrustov. Časi amónnych iónov sa oxiduje 
pri dezinfekcii - chlorácii (Daniel et al.. 1998). Zvyšná 
čast amónnych iónov by sa dala odstrániť dalšou oxidáciou, 
pri ktorej by sa zmenili na stabilnú formu dusičnanov 
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Tab. 3 
L kazovatele kvality zmiešanej geotermálnej vody z vrtu VR- ! a VR-2 
(c,). povrchovej vody z Vrbovského potoka (c,). výsledné ukazovatele 
v 1:ecipiente po ich zmi ešaní (c,) a limitné hodnoty stanovené Nariadením 

vlády 49 1/2002 
Quality i ndexes oľ mi xed geothennal wa ter from bore hol es VR-! and 
VR-2 (cJ. qua lity indexes of surface wa ter of the Vrbovský brook 
(c, ). res ~ltant indexes in receiving stream after their in te rfusion (c,) 

and the limit va lue of the surface II ater qual ity set by statute 
\'o. 491/2002 

Ukazova te ľ Recipient Geotermálna Voda po Limitná 
voda zmi ešan í hodnota 

c, (mg· J· ') c, (mg·J -1) c, (mg·J-1 ) (mg!· ') 

Teplota vody (°C) 5Jl 33.0 l?J 1 26 
o 26.06 79.38 49.12 200 
SO/ 128,0 426,6 257,17 250 
Mn' · 0,08 0.06 0.07 1 03 
Ca2+ 125,05 278.5 191.43 200 
Mg2+ 30.16 125.1 7 1.23 100 
N-:'.\'H4 0,513 2,15 1,221 l 
i\ -i\O , 0.0904 0.57 0.298 5 
Fe,_ ľ l k,né 0.2 2.72 1.29 2 
Rozpustené látky 564,0 1622,0 1021 ,66 1000 
ChSK"" 4.48 0.45 2.737 15 

(N03 ) . Zákon pnpus ta konce ntráciu 5 m g -1 -1 dusična

nového dusíka v povrchovej vode. Pri oxidácii amónnych 

ió nov na dusičnany by v z niklo 1,22 mg-1 1 dus ičnano
vého dusíka, čo spolu s množstvom, ktoré sa už vo vode 

nachádza, predstavuje 1,52 m g -1- 1 N-N03 a to _je hodnota 

hlboko pod prípus tn ý m limito m . 

Záver 

Najvýhodnej šou form o u zneškodňovania geotermálnych 

vôd je ich pri a me vypú š ťanie do povrchového to ku. 

V šetky geoterm á lne vrty v P o prads kej ko tline sú blíz ko 

tokov , a tak sú z hľadiska v zdi a lenosti od toku podmienky 

na lik v idáciu využ itej geotermá lnej vody tý mto s pôsobo m 

v e ľmi dobré . Z hľadi s k a potenci á lneho zneč i s tenia, 

ktorý m je tepl o ta a minerali zácia geo termálnej vo dy, nie 

sú ti e to recipi e nty schopné prijím a ť geo te rmálnu vodu 

bez úprav y . Probl e matickou z lož kou j e Fe a Se vo vrte 

PP-1 . A s vo vrte FGP- 1 a SO} ·, N-NH4 a roz pustené látky 

vo vrte VR- l a VR -2. N iekto ré z týchto z ložiek - Fe, 

SO/ a rozpustené lá tky - sa z \Od) odbúrarnjú prirodzeno u 

cestou - j ej \ y už ívaním, kým na o d s tránenie o s tatných 

(Se, As a N-N H 4). ktoré m ô žu m a t \eľmi ne priaz nivý1 

vply v na faunu a flóru.j e po tre bná úprava vody . 

V ýsledk) m ed e né\' to mt o príspevku sa dosiahli vdaka 

finančnej podpo re Univerz itJ Kamen s ké ho \ Brati s la ve 

(grant U K /23 l /200-l-). 
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Nariadenie vl ády č. 49 l /2002 Z. z .. ktorým sa ustano1 ujú kv alitatívne 
ciele pov rchových ľôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečis te nia 

odpadových vôd a osobitných vôd . č:iastka 188. Mini sterstvo spra
vod livosti Slovenskej republiky . Bratis lava. 

Options of used geothermal waters di sposal in Poprad Basin 

In Po prad Basin four sources of geothe rmal water - boreho le 
PP-1 in Poprad, FG P -1 in Stará Les ná and bore ho l e s VR- l 
a nd VR-2 in Vrbov are situated . 

Considerin g the ir locat io n c l ose to sU1face water strea ms the 
form of their di s posal by direct di scharge to surface water 1s ve ry 
adv antageo us. Res ult s of the --mi xing waters eq uati o n" (c,). the 
a vail a bili ty appra1 sal of thi s d is posal form s ho w that th ese 
waters a re conditiona ll y convem e nt. It mean s that al! of them 
need som e treatment fo r a corresponding surface wa te r quality 
o btaining whi c h fulfils the demands of the statute "Io . 49l /2002. 

Th e ge o thermal water fro m bore hol e PP- 1 mi xed wi th 
s ur face water fro m Veli c ký brook exceeds the rate defined 
b y the statute m Fe and Se. Iron wi thout a ny ha rmful effec ts 
on the environm e nt is naturall y degradin g by prec1pita tio n. 
Seleniu m is capable . to accumul a te in ve ge ta l an d ca rn a l 
o rgani s ms and in b igger concent ra ti o n s might have harmful 
e ffects . To di s pose i t wo uld need a trea tment of the water. 

The geot he rmal 1v a ter fro m bo re ho le FGP- 1 mi xed w ith 
s urface wate r ťrom Stude ný brook exceeds th e ra te clefine d 
by the statute 1n As. A rsen ium doe s no t accum ula te 111 fish 
ex te ndingl y so co nditi o ns fo r the d ire ct d ischarge to the 
broo k are re la ti1ely c o n1 e n1e n t. Ar se n1um mi g h t be 
removecl from th e water by th e so rption o n hyclra te d fer ro 
o xid es . 

Mos t of the rate s defi ned by the sta tu tc a re exceeded 111 the 
c ase oľ geothe rmal waters ťrom bo re ho les VR - 1 a nd V R-2 
be ing m ixed w ith the s urťace wate r fro m Vrbo vský broo k . 
It concerns di ssohed so lids. SO/ · and N-NH4 . Di ssolved solids 
an d su lphates a re no t tox ic and harmf ul to the en viro nment. 
Th e problern 1s re p rese nted b) amo111 aca l n i trogen wh1 c h 
ac c umulates in fi sh, but m1ght be rern oľ ed from water by 1ts 
oxidat io n . 

Re s u lts present ed m th is pape r we re ach 1eved owmg to 
s uppor t of Comeniu s Un ive rsity (proj ec t No. U K/23 l /2004) . 
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Využívanie geotermálnej vody v Thermal parku Bešeňová 

NODARI GIORGADZE a FRANTIŠEK BUJALKA 

Thermal park. 034 83 Bešeňová 136 

(Doruľené 2/. 3. 2005) 

Utilization of the geothermal water in Thermal Park Bešeňová 

Geothermal water in Bešeiíová was captured by geothermal well ZG L- 1 Water temperature reaches 
61.5 °C and the recommended discharge is 27.0 li s. Besi des the existing complex of the Thennal Park 
and greenhouses. new objects are planncd to be built. Among them. ncw boardingho use . pool hall with 
3 new pools. restaurant and conference facilities are the most irnportant. 

Keywords: geothermal water. recreational centre. swimming pools. greenhouses. space heating. Liptov Basin 

Úvod 

Slovensko, krajina ležiaca v srdci Európy , je mimoriadne 
bohatá na prírodné krásy. ktorými vynikajú najmä Vysoké 
a Nízke Tatry. Ich priaznivé klimatické podmienky sa už 
dávno využívajú na prevenciu a liečbu rozličný1ch chorôb 
v mnohých rekreačných a kúpeľných strediskách. 

Oblasť medzi Nízkymi a Západnými Tatrami - Liptovská 
kotli na - sa vyznačuje osobitnými prednostami, pretože 
sa v nej spájajú už spomenuté klimatické podmienky s vý
skytom zdrojov geotermálnej vody s liečivými účinkami. 
To poskytuje optimálne možnosti využívať tento ojedine
lý fenomén na veľmi účinnú prevenciu. liečbu a zdravotne 
orientovanú rekreáciu a turistiku. 

The rmal park v Bešeííovej spÍňa všetky požiadavky 
z hľadiska geografický·ch a klimatických podmienok. ako 
aj výskytu liečivej geotermálnej vody. Blahodarné účinky 
teplých prameňov v Bešeňovej využívali už starovekí Kelti, 
čo potvrdzujú aj archeolog ické nálezy v tomto regióne. 
Prvý písomný dokument o Bešeňovej je z roku 1279. 

Zdroj geotermálnej vody 

Zdrojom geotermálnej vody využfvanej v T hennal parku 
Be šeňová je geotermálny vrt ZGL-1. Geologický· projekt 
vrtu vypracoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
(Zembjak et al. , 1986). Vrt je situovaný na sv. okraji 
Bešeňovej na pravom brehu potoka Potok. 

Vrt vyhÍbil VIKUV Budapešť vrtnou súpravou F- 100 
rumun s kej výroby . Úvodnou kolónou priemeru 1331~· sa 
odizolovali polohy strednotr iasového dolomitu a vápenca 
chočského príkrovu prevŕtané v hÍbke 96 až 210 m. Tech
nická kolóna priemeru 9 51 w bola zabudovaná do hÍbky 
800.8 m v slieňovci. slienitom. hľuznatom. kalovom 
a škvrnitom vápenci spodnej jury až strednej kriedy. 

Pri vŕtaní valivým dlátom s priemerom 81/ľsa od hÍbky 
1540 m blokovalo a uchvtávalo vrtné náradie v horninách 
karpatského keuperu. V hÍbke 1785.5 m sa vykonala 
i 11 š trumentácia uchyteného vrtného náradia. ktoré bolo 
napokon uvoľnené mechanickou manipuláciou v kombinácii 
s kyselinovaním. Po vytiahnutf náradia sa urobilo karotážne 
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meranie a jeho výs ledky sa použili pri návrhu na zabudo
vanie dolomitu karpatského keuperu a stredného triasu 
krížňanského príkrovu 7" perforovanou pažnicou zapustenou 
do hÍbky 1785.5 m. Celková dÍžka vŕtanej perforácie tejto 
kolóny je 102.5 m a bola osadená v hÍbke l 5c+7 .0-1782.5 m 
(Fendek. 1998). Plášťová ce mentáci a kolóny sa urobila 
cementovaným mostíkom cemen tačným oknom umiestneným 
v hÍbke 1420 m. • 

Po odvŕtaní cementového mostíka sa samovoľne oživil 
vrt. a preto sa prešlo z I ŕtania ílovým výplachom na vŕtanie. 
pri ktorom sa ako ľýp l achové médium použi la ložis ková 
voda bez akýchkoľvek ďalšíc h prísad . ale pri zvý0 šenom 
tlaku výplachového čerpadla. Vŕtanie sa skončilo v hÍbke 
1987 m. Úsek vrtu v hÍbke 1733.2- 1987.0 m je zabudov a ný 
oceľovou pažnicou priemeru ...J. 1 2 . Ce lková dÍžka vŕtanej 
perforácie tejto kolóny je 99,0 m a bola osadená v hÍbke 
1772-1984 m. 

Pri prelivoveJ skúške. ktorá sa na n te Z GL-1 vykonala 
2.-2...J.. marca 1987. sa výdatnosť pohybovala okolo 30 ]/s 
s teplotou na ústí vrtu 6 1.5 °C. V hÍbke 1400 m sa nameralo 
6...J..3 °C a v hÍbke 1985 m 71.2 °C. Výdatnosti 30 ]/s zod 
povedala nameraná depresia 1.3...J.9 MPa. Celkový o bsah 
plynu sa pohyboval od 0 ....J.I do 1.31 mi / m3 . 

Na základe komplexného hodnotenia hycl rod) namických 
skúšok sa odporučila exploatačná I ýdatnosť vrtu ZGL- 1 27 1/s, 
čo zodpovedá tepelnému výkonu 5.3 M W, (Fende k et al„ 
1988). 

Súčasné využívanie geotermálnej vody v Bešeňovej 

Geotermálna voda sa v Bešcľíovej vy užfva na vy k uro
vanie objektov. ohrev vody. prevádzk u bazénov v T her
mal parku Bešeňová. ako aj na prevád zku skleníkového 
hospodárstva. 

Výmenník tepla. ktorý sl úži na odber tepla z geotermálnej 
vody na ohrev úžitkovej a pitnej vody, sprchy a vykurovanie 
objektov. je súčasťou systému úpravne vody. 

Geotermálna voda v bazénoch prechádza dvojstupňovou 
úpravou v úpravni vody s cieľom eliminovať inkrustačné 
a korozívne účinky vod) na zariadenia (bazény. výmennfky. 
čerpadlá. potrubia atď.) 
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Úpraví'ía vody zabezpečuje kvalitu vody v bazénoch 
v zmysle hygi e nických pož iadaviek na areál y termálnych 
kúpalísk a prevádzku bazénov s recirkuláciou vody a záro
veľí v ce lom rozsa hu plní funkciu recirkulačnej úpravne 
bazé novej vod y . 

Vodná plocha bazénov je 2217 m2 a ich celkový obj e m 
3260 m3 Detský bazén sa plní úžitkovou a geotermálnou 
vodo u uprav enou vo výmenníku na 33 °C. Viacúčelový bazén 
pre neplavcov sa skladá z troch častí, a to z časti s atrakciami. 
zo s trednej a z výcvikovej časti. Tieto bazény sa zásobujú 
vodou recirkulačným spôsobom. Plavecký bazén sa plní vodou 
teplou 22-26 °Ca prevádzkuje sa ako rccirkulačnf Sedacie 
oddychové bazény sú plnené geotermálnou vodou ochladenou 
na 37 °Ca voda sa v nich vymieňa prieto kov ý m spôsobom. 

V s kleníkovom ho s pod á r s tv e sa geotermálna voda 
v yu1.íva na vykurov anie j ednopodlažné ho objektu skl eníka 
s plochou 1.5 ha vysokého 6. 1 m. Vo vykurovanom skleníku 
sa toho času cel ý rok pestujú rajči aky. 

Súčasiou skleníkového hospodárstva j e aj tec hnol ogická 
hal a . v ktorej sa produkcia triedi a pripravuje na expedíciu. 
V ha le sú aj iné pomocné prevád zky a sociálne zariadenia. 

Perspektíva ďalšieho využívania 

Pripravovaný projekt na rozšírenie jestvujúce ho komplexu 
T hermal parku Be šeňov á počíta s vybudovaním bazénovej 
ha ly s tro ma bazénmi a vodnými atrakciami. vitálneho sveta 
s re laxač nými kúpeľmi. masá žou a soláriam i. rešta urác ie 
s barom . jeho potrebným zázemím a s vonkajšou te rasou . 
ako aj ša tní a kance lárie pre zamestna ncov prevádzky. 

Ce lková plocha nových bazénov bude 289 1112 a ich objem 
317 m3 . Komplex Thermal parku bude doplnený aj o nový 
trojpodla ž ný p e nz ión s kapac itou 68 IM.ok. Ubytovanie 
b ude v dvojlôžkových izbách a v apa rtmánoch. 

Reštauračná čast bude slúžiť vonkajším náv š tevníkom. 
ako aj náv š tevníkom Thermal parku. Okrem kuchyne bude 
k nej patriť aj zázemi e s grilovací mi roštami určené pre 
návš tevníkov Thermal parku . Pre host í Thermal parku bude 
k di s pozícii aj konferenčná sála a s poločen s ké mie s tn os ti. 

Potrebu geotermálnej vody pre v še tky nové bazény. 
vykurovanie prevádzkových objektov a penzión po kryje 
vrt ZGL- 1 Be šeňov á. 

Záver 

Na ex is tenciu zd roj ov geotermálnej vod) , Beše ľíovej 

v Liptovskej kotline poukazm al , Ssky t prirodzenS·ch 
výverov podzemnej vody s teplotou 7 .5-2:\.8 °Ca s výdat
nosťo u od 0.002 d o 3 . .5 1/s. Geotermálny vr t ZGL - 1. 
vy hÍben)°· v roku 1987. zachytil geotermálnu vodu viažue u 
sa na triasové karbonáty krížiíanské ho príkrovu. Jej kolek
to ry boli zabudované prvou ta žob nou kolónou priemeru 7" 
v hÍbke o d 1547 .0 clo 178 2.5 111 a druhou priemeru 4 i<!" 
v hÍbke od 17 72.0 do 1984.0 m. Celkov á dÍžka perforova
ný c h úse kov je 201 . .5 111. 

Podľa vfsleclkm hydrod3/,-0 amick5ch skúšo k sa na dlho
dobú exploatáciu Htu ZGL-1 odporučila v)°datnosť 27.0 1/s 
pri teplote 61.5 °C na ús tí vrtu. čo zodpoHdá tepe lnému 
vfkonu 5.3 MW ,. 

Po dobudova ní Th e rmal parku Be še íío d s celoročnou 
prev ádzkou vznikne , . Liptove nm é centrum ces tov ného 
ruchu a rekreácie. Komplex s účasne , požado,·a nom rozsa
hu a kvalite vytvorí podmicnk) na modernú starostlivosť 
o zdravie č lov eka V) uží, aním zdroJO\ geotermálnej vody 
Liptovskej kotliny. 
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Utilization of the geothermal water in Thermal Park Bešeňová 

Natural springs with the temperature ra ng ing from 7.5 up to 
23.8 °C were the evidence of gco thermal wate r occurrence in 
the surroundings of Bešeňovä village in the Liptov Basin. The dis
charges of natural springs amounted from 0.002 1/s up to 3.5 1/s . 

Geo th e rm a l waters were reached by the geoth e rm a l well 
ZGL- 1 drilled in 1987 . Waters were bounded to T riassi c carbo
nates of th e Krížna nappe. Geothe rmal water aquife rs were 
captured by the explo itation casing with the diameter of 7" at the 
depth interval of 1547.0-1 782.5 m and by di ameter of 41/2" at 
the depths f rom 1772 .0 to 1984.0 m. The total perforated casing 
length was 201.5 m. 

The discharge of 27.0 lis at the temperature of 61.5 °C on the 
well head was recommended ľor long-te rm exploitation. based 
o n the results of hydrodynamic tes ts . This amount is equal to 
thermal power of 5.3 MW,. 

Proposed proJect fo r extending of the exi sti ng Thermal Park 
Beše ňová com pl ex includes bui ldi ng of fo ll ow ing objects: 

- poo l hall with three pool s and water attrac ti ons . 
- vital wor ld with re laxation bath es. massage rooms and 

sol ar ium s. 
- restaurant with the bar. its hin terla nd and outer terrace. 
- dressi ng rooms and offices for the em ployees. 
The tota l area of the new poo ls will reach 289 m 2 with the 

volume of 317 m3 . Thermal pa rk complex will also be compl e
me nted by a new three -floor boardin ghouse w ilh the capac ity 
of 68 beds . The accommodation will be offered in doubles and 
apartments . C:onference and social rooms will bc availabl e. as 
we ll. 

The need of geot herm al wate r for al! new pool s. he at ing of 
service bui ldings and the boardinghou se will be co, ered by the 
well ZGL-1 Beše ň ov,í . 

Fl ow ingl y. the whole-year round ce nter of th e Therm al Park 
Bešeňová based on utilization of geothermal water will serve as 
a new center of the recreatio n in the Liptov Bas in area . 
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Využívanie geotermálnej vody v Aquaparku Tatralandia 

MILAN GEMZICKÝ a MARTINA KRAJČIOVÁ 

Tatra Development Group, a. s., Bellova 696/2. 031 O I Liptov ský Mikuláš 

(Dornl"ené /5. 3. 2005) 

Utilization of geothermal water in Aquapark Tatralandia 

The paper brings first results from operati on of th e biggest \\•ater resort in Slovakia. "hich the Aqua
park Tatralandia recentl y is. This area was opened in July 2003 for public use. and it uses geothe rmal 
water from research geothermal well ZGL-2/A Liptovský Trnov ec. 

Key words: technol ogical modification and gcothermal water use. Aquapark Tatraland ia. Tatra-Therm
-Vital. Holiday Village Tatralandia. tubes. pool s, technological operati o n 

Úvod 

Hlavný·m investorom a majiteľom Aquaparku Tatralan
dia je spoločnosť Tatra Development Group a. s. (dalej 
TDG , a. s.). Spoločnosť bola založená v decembri 1999 
a je majiteľom geotermálneho vrtu a 38 ha pozemkov 
v bezprostrednej bi ízkosti vodnej nádrže Liptovská Mara. 

Vrt ZGL-2/A sa do začatia prevádzky Aquaparku Tatra
landia, t. j. vyše 12 rokov nevyužíval. Výstavba akva
parku sa začala 14. novembra 2002 a mala dve etapy. 
Prvá sa mala skončiť 30. júna 2003, ale pre dlhotrvajúcu 
zimu (až do polovice apríla) sa čas využiteľný na výstavbu 
skrátil a od prvého výkopu po otvorenie uplynulo 7,5 
mesiaca. Akvapark bol otvorený 4. júla 2003 a areál je 
doteraz otvorený bez prestávky. 
Cieľom prvej etapy bolo vybudovať obslužnú budovu 

s technologickou častou, šesť bazénov, dva celoročné 
a štyri letné tobogany, trojdráhovú šmýkačku. športový 
a detský areál. Prvá etapa si vyžiadala investičný náklad 
145 mil. Sk. 

Výstavba druhej etapy sa začala 1. apríla 2004 a prebie
hala pri prevádzke Akvaparku a nijako ju neobmedzovala. 
Skončila sa po troch mesiacoch 30. júna 2004 a rozšírila 
ponuku Aquaparku Tatralandia o tri bazény, tri tobogany, 
päťdráhovú šmýkačku, komplex sáun Tatra-Therm-Vital, 
o dalšie prevádzkové a hygienické zariadenia a okrem 
iného sa v nej vybudovali aj ubytovacie priestory pod 
názvom Holiday Village Tatralandia so 700 lôžkami. 
Náklad) na celú druhú etapu dosiahli 366 mil. Sk. 

Jednotlivé etapy vý1stavby možno vidieť na obr. 1. Zľava: 
tri bazény druhej etapy napÍňané pitnou vodou, šesť bazé
nov prvej etapy s trojdráhovou šmýkačkou napÍňané geo
termálnou vodou, toboganová veža z prvej etapy napojená 
na geotermálnu vodu, raftária z druhej etapy, zásobovaná 
pitnou vodou, a obslužná budova. 
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Údaje z geotermálneho v1iu ZGL-2/A 

Jadrom celého projektu je geotermálny vrt ZGL-2/A 
Liptovský1 ľrn01ec s teplotou 1od'., na ponchu 61 °C. 
Chemické zloženie geotermálnej vody tohto vrtu uvádza 
tab. 1. 

Geotermálny 1rt ZG L-2/A vyhÍbil Geologický ústav 
Dionýza Štúra v Bratislave systémom Rotary s bentonito
vým výplachom I čase od 25. augusta 1990 do 30. marca 
1991. Cerpacia skúška prebiehala od 21. mája 1991 
do 18. júna 1991. Otrnrené intervaly ( vŕtaná perforácia 
na povrchu) sú v hÍbke od 1624.5 do 2486 m s celkovou 
hrúbkou produkčných horizontO\ 305 m. Litostratigrafický 
profil a tepelný potenciál uvádza tab. 2 a 3. 

Aquapark Tatralandia 

Celý areál akvaparku je štýlovo zameranf obslužná 
budova, ako aj exteriéry sú vybudované v keltskom štýle. 

Tah. 1 
Chemické zloženie geotermálnej vody vrtu ZGL-2/A 

(Frli čková a Vandrová. 2001) 
C hemical composition of geothermal water from the drill ZGL-2A 

Prvok 

Vápnik - Ca 
Horníčk - Mg 
Stroncium - Sr 
Bárium - Ba 
Lítium- Li 
Sodík - Na 
Draslík - K 
Mangán - Mn 

Hodnota mg/1 

617,20 
168.30 

7.08 
0.04 
1.40 

41 2.50 
103:50 

0.06 

Celková mineralizácia 

Pnok Hodnota mg/! 

Železo - Fe 
Hl iník -Al 
A mónium 
Fluoridy - F 
Chloridy - Cl 
Bromidy-B 
Síran y - SO-1 
Hydrogénuhličitany - CO, 

2,07 
0. 14 
2.29 
2.90 

218.40 
1.00 

1011,00 
2233.30 

4.7 g/1 
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Tab. 2 
Litostratigrafický profil (Remšík ct al., 1998) 
Li thogeolog ical profile (Remšík et al„ 1998) 

0-4m Kvartér - hlina. štrk 
4--- 1470 m Paleogén - llovec. pieskovec 

1470-\ (125 ITI Bazál ny paleogén - bazálna karbonatická brekc ia. 
zlepenec 

1625-2500 m Mezozoikum (c hočský príkrov) 
l625- l877 m vrch ný trias - dolomit . vápenec 
1877-2233 m vrchný trias (lunzské vrstvy) -

ílovi tá bridlica 
2233- 2500 ITI vrchný trias (karn) - ílo vitý 

a slienitý vápenec 

Tab. 3 
Parametre a tepelný potenc iál (Remšík et al„ 1998) 

Parameters and thermal potential (Remšík et al., 1998) 

Výdatnosť, teplota 
Tepelný výkon 

40 lis, 60 °C 
5.8MWt 

Obsl užná budova je v štýle dobových pevností, nízka 
a rozľahlá, s dvomi vežami. Stavebný mate riál je účelovo 
skombinovaný - nad betónom prevažuje drevo. Drevené 
materiály dominujú v celom areáli, a to vo forme det
ských p re l iezačick, bufe tov , la v iči ek ale bo oplotenia 
a poet. 

Zák ladom prevádzky je clvojposchoclová obslužná budo
va. V jej podzemí, rozdelenom na dve čas t i , je vitálny 
svet Tatra-Therm-Vital a technologická časi s riadiacim 
clispeč i ngom, na ktorý je napojený bazén I až 6 a štyri 
celoročné tobogany. Na prízemí sú vstupné a výstupné 
pokladnice. 

Na jeseň 2004 zaviedol Aquapark Tatralandia turniketový 
systém a bezhotovostný styk, čo zvýšilo komfort zákaz-

Ta b. 3a 
Technické parametre bazénov (Drábiková a Krajč i ová. 2003) 

Technical parameters of swimming pools (Drábiková & Krajčiová. 2003) 

Bazé n Objem Plocha Použi tá voda Teplota Objem 
(m ' ) (m2) (OC) VI\ (m'J 

1 165 149 geotermálna 28 30 
2 165 149 geotermálna 38 
3 165 149 geotermálna 38 
4 165 149 geotermálna 38 
5 533 500 geotermál na 28 30 
6 468 400 geotermál na 26 37.8 
7 437 312.5 pitná 26 30 
8 344 312.5 pitná 28 45 
9 63 315 pitná 28 30 
dojazdov·ý 232 226 pitná 26 

VN - vyrovnávac ia nádrž 

níkom pri platení v rámci areálu. Z priestorov pokladníc 
je vstup do priestorov šatní a hygienických zariadení, ktoré 
ústia clo rotundy v zadnej časti budovy, kele je reštaurácia. 
vstup clo podzemia k vitálnemu svetu Tatra-Therm-Vital, 
výstup do veže k celoroč n5'·m toboganom. vstup do bazénov 
a priechod do presklenej časti solária určenej na konzumá
ciu jeclál, ako aj na vstup clo bazénov. Na prvom poschodí 
je relaxačná zóna s barom. masé rne a admi nistratívne 
pri estory. 

Tatra-Therm-Vital, vybudovaný v podzemí obslužnej 
budovy, je kompl exom šes tnást ich vodn5'1ch , pa rn ých 
a masážnych kúpeľov . sáun a proced úr vybudovaných 
podobne ako exteri ér s prvkami kel ts kej kul túry. Celá 
prevádzka Tatra-Therm-Vita l je riadená softvérom a vlast
nou technológio u. 

V priestoroch technológie prebieha technická a chemická 
úprava geotermálnej vody pred jej distribúc iou sústavou 
če rpad ie l do bazénm a atrakcií. 

Obr.1. Pohľad z lietadla na a reál Aq ua 
park Tatralandia. 

Fíg. 1. Air- view to re sort of Aquapark 
Tatral andia . 
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Aquapark Tatralandia má v súčasnosti desať bazénov. 
Boli vystavané tiež\' dvoch etapách: v prvej bazén I až 6 
a v druhej 7 až IO. Bazény prvej a druhej etapy sa od seba 
odlišujú nielen zameraním, a le aj konštrukčne. Bazén 1 až. 
6 sa napÍňa priamo geotermálnou vodou cez vyrovnávacie 
nádrže, majú celoročnú prevádzku a sú priamo napojené 
na obslužnú budovu, bazén 7 až IO sa plnia pitnou vodou 
ohrievanou výmenníkmi a vy užívajú sa iba v letnej sezóne. 
Podobne sa vybudovali aj tobogany (v prvej etape dva 
zimné a štyri letné) a trojdráhová šmýkačka ústiaca do 
bazéna 6. Tobogany sa plnia geotermálnou vodou, ký1m 
raftária s tromi toboganmi a s päťdráhovou šmý1 kačkou, 
postavená v druhej etape, ohrievanou pitnou vodou. 
Posledné dva tobogany (s celoročnou prevádzkou) boli 
otvorené na jeseň 2004 a sú napájané geotermálnou vodou. 

Spolu sa vybudovalo jedenásť toboganov s celkovou 
dÍžkou vyše 750 m a osem dráh šmýkačiek s dÍžkou vyše 
240 m. Celková okamžitá kapacita akvaparku po prvej 
etape vzrástla z 2500 návštevníkov na 4000 a zimná je 
1000 návštevníkov. 

Prevádzka Aquaparku Tatralandia 

V súčasnosti sa geotermálny vrt exploatuje približne 
na 30 % a geotermálna voda sa primárne využíva v bazé
noch. V rámci využívania energetického potenciálu geoter
mál neho vrtu sa vybudoval aj systém ohrevu vykurovacej 
a teplej úžitkovej vody z geotermálnej vody s plynovou 
kotolňou ako záložným zdrojom tepla, ktorý sa využíva 
le n v kritických obdobiach zimy. Geotermálna voda sa 
transportuje z vrtu cez odplyňovacie nádrže do primárneho 
o kru hu vo vý·menníku, v ktorom ohrieva vykurovaci u 
vodu v sekundárnom okruhu a tá sa vháňa do obsluž.nej 
budovy Aquaparku Tatralandi a, do budovy reštaurácie 
a recepcie v Holiday Village Tatralandia. Z primárneho 
okruhu sa vracia do vyrovnávacích nádrží a odtiaľ sa na
púšťa do bazénov. 

Voda vystu pujúca z geotermálneho vrtu ZGL-2/A je 
silne mineral izovaná, a tak vyžaduje náročnú technickú 
a chemickú úprav u. Prvá úprava prebieha priamo vo vrte 
primiešavaním inh ibítorov brániacich tvorbe inkrustu. 
Prvotne uprav ená geotermál na voda prechádza dvo mi 
odplyňovacími nád rž.ami , tam sa z nej odstredí kysličník 

uhličitý a takto upravená sa \ lieva do vyrornávacích 
nádrží. Posledná chemická C1prarn sa I ykoná\ a priamo 
vo vyrovnávacích nádržiach pridávaním chemikálií určených 
na dezinfekciu vody a vyrovnávanie pH. 

Technologické zariadenie Aquaparku Tatralandia je 
v dvoch budovách. Jeho prvá časť (,,hlarná strojovií.a'') je 
v suteréne obslužnej budm), druhá (,,nová strojovňa'") 
bi ízko bazéna 7 až 9. Celú technologickú prevádzku riadi 
softvér z dispečingu v obslužnej budove. Podrobné technické 
a pre\'ádzkové parametre o bazénoc h, teplote, ploche, 
objeme a o napájaní sú v tab. 3. 

Odpadová geotermálna voda sa pred definitírnym vy
pustením ochladzuje a dechlóruj e. Ochladzuje sa najskôr 
vo vyrovnávacích nádržiach a z nich odpadová geotermál
na voda priepadom prechádza do chladiacich nádrží, v kto
rých sa ešte mieša so studenou vodou čerpanou zo studne. 

Záver 

Aquapark Tatralandia sa po necelých dvoch rokoch pre
vádzky stal turistickou atrakciou Liptova, a to nielen vda
ka výhodnej polohe a ce l oročnej prevádzke. ale aj širokej 
ponuke služieb a atrakci í. V súčasnosti má desať bazénov, 
jedenásť toboganov s celkovou dÍžkou \ yše 750 m, osem 
dráh šmýkačiek s dÍžko u vyše 240 m a vodné atrakcie. 
Vitálny svet ľatra-ľherm-V ital , ktorý j e organickou 
súčasťou areálu, zahŕňa 16 1 odných. parný1ch, masáž.nych 
kúpeľov, sáun a procedúr. 

A trakciu Aquaparku ľatralandia znáso buje samotná 
geotermálna voda, ktorá pre zvý šený obsah marinogénnej 
zl ožky (Na-C l) patrí medzi v ý ni moč né doteraz známe 
druhy geotermálnej vody v ce lom Li ptove. 
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Utilization of geothermal water in Aquapark Tatralandia 
Aq uapark T atralandia is a co m plex buil t near geothermal 

borehole ZGL-2/A Liptovský Trnovec It 1s the biggest waler 
attraction 111 Slovakia at present. 

The borehole ensures feeding of six thcrmal pools. warming 
up oť heatcr water for four pools with drinkable water and 
operation oľ tubes, slides and water attractions. 

W ith regard to high incrustation and carbon dioxide content 
therrnal water is chemically and technologically modifíec!. 

Wastc watcr, beťore lcaving the geotherma l water park, 
1s moc!ifiec! - cooled and dechlorinated. Operation center of 
Aquapark T atralandia 1s a two-floor service building. Cash-

-d esks, wardrobes, restaurant are on thc g ro und fl oor. Vital 
world T atra-Therrn- V ita l is i n the basem ent. Re lax ba r. 
rnassage-rooms and adm111istration oťťices are upsta1rs. 

Technical operalion control center 1s situated in the base
menl. Tcchnical operation is controlled by soľlware, witch 
controls besides ťilling up pools as well as warming up a nd 
operation so tubes and water attractions. 

Aquapark Tatralandia 1s the most prog re ss 1ve pro_iect in 
Liptov region at present, what reťlects a numbcr of visitors. 
240 OOO people visitcd Aquapark Tatralandia in summer 
2004. 
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Využívanie geotermálnej vody na vykurovanie v Galante 

JÁN TAKÁCS 1 a ŠTEFAl\l GRELL' 

'Katedra technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU. Radlinského 11. 813 68 Bratislava 
2Galantaterm. s. r. o .. Vodárenská 1608/ 1, 92401 Galanta 

(Doruľe11é 21 J. 2005) 

ľhe utilization of geothermal water for heating in town Galanta 

In the town Galanta an open geothermal energetic system is applied. in wich geothermal energy 
gradually passes through plate heat exchangers and secures delivery for heating and preparing of hot 
water for the housing cstatc North and near hospital The system is unique of its kind in Slmakia as \\e l! 
as close neighbourhood. [nevery case it serves as an examplc of the possibility to utilize a rcncwable 
kind of energy represented by geothermal energy 

Key words: town Galanta. heating. heat exchanger. geothermal encrgy 

Úvod 

Okresné mesto Galanta patrí do Trnavského kraja. Leží 
približne 55 km na JV od Bratislavy a má okolo 16 OOO 
obyvateľov. 

O možnosti využívať obnoviteľnú energiu geotermálnej 
vody sa uvažovalo pri budovaní sídliska Sever. V roku 1983 
a 198-1- sa vyhÍbili dva geotermálne v1ty - FGG-2 a FGG-3 
tak, aby sa získaná energia využívala na zabezpečenie 
tepla pre vykurovacie sústavy (VYK) a prípravu teplej 
vody. Pôvodná výdatnos( vrtov bola po m0 = 25,0 1-s 1, 

spolu m0_1_2 = 50,0 l-s· 1• Teplota geotermálnej vody na 
hlave vrtov t 1 = 78 °C pri mineralizácii od 4300 až do 
5900 mg-1· 1 • Hlavné parametre pôvodného stavu sú v tab. 1. 

Pôvodný· využiteľný energetický potenciál obidvoch vrtov 
(pri ochladení geotermálnej vody na teplotu tv = 25 °C) 
predstavoval Q = 11, 1 MW [l]. 

V súčasnosti celková výdatnosť obidvoch vrtov klesla 
na m1.2.skw = 33.0 až 35,0 l·s 1, a tak poklesol aj využiteľný 
potenciál. Hlavné C1daje o súčasnom stave sú v tab. 2. 

Reálne využiteľný energeticky, potenciál obidvoch 
\ rtov (pri ochladení geotermálnej vody na tv = 25 °C) bol 
7,77 MW [l]. 

Tab. 

Teplo sa z netradičného obnmiteľného zdroja tepla -
geotermálnej vody - odovzdáva\ energocentrále doskovými 
výmenníkmi tepla usporiadanými za sebou. Na sídlisku 
Galanta-Sever sa vykuruje 1236 bytm. Teplonosná látka 
do vykurovacej sústav) sa pripravuje v troch protiprúdo
vých doskových výmenníkoch tepla. Výpočtový teplotný 
spád teplmodncj dvojrúrovcj vykurovacej sústavy pre 
sídlisko s núteným obehom je 77/52 °C pri strednej tep
lote t5 = 6-1-,5 °C. Pre nižší u strednú teplotu vykurovacej 
vody sa vykurovacie telesá museli zväčšiť asi o 33 %. 

Po roku 1989 vznikla spoločnosť GALANTATERM, 
ktorá zabezpečuje dodávku tepla na v) kurovanie a teplej 
vody pre byty, občiansku V) bavenosi sídliska Galanta
-Sever a nemocnicu s poliklinikou. Hlavným energetickým 
zdrojom je geotermálna energia z vrtu FGG-2 a FGG-3 
a záložným zdrojom tepla plynová kotoli'la. ktorá sa uvádza 
do činnosti, ak energia z vrtov nepostačuje alebo ak sa 
preruší dodávka geotermálnej rndy. 

Skladba geotermálneho energetického systému 

V Galante ide o otvorený geotermáln) energetický systém 
(ďalej GES). Jeho technologická schéma je na obr. 1. 

Hlavné energetické parametre vrtov v Galante (pôvodnf stav) 
Main energetic parameters of boreholes in Galanta (original state) 

Označenie vrtu 

Jednotka 
FGG-2 
FGG-3 

Spolu 

Teplota na hlave 
vrtu to 

oc 
78 
78 

Výdatnosť voľným 
prelivom m0 

lis 
25.0 
25.0 

50.0 

Referenčná teplota 
vychladenia t, 

oc 
15 
15 

152 

Reálna teplota 
vychladenia t" 

oc 
25 
25 

Teoretický V)UŽÍteľn;" 
potenciál 

MW 
6594.5 
6594.5 

13 189.1 

Reálny využiteľný 

potenciál 

MW 
5547,8 
5547.8 

11 095.6 
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Tab. 2 
Hlavné energe tické parametre vrtov v Galante (súčasn)' stav) 

Main energe ti c parameters of boreholes in Galanta (present state) 

Označenie vrtu Teplota na hlave Výdatnosi voľným Refe renčná teplota Reálna teplota Teoretický vyu ži teľni" Reáln ) využiteľni' 
vrtu t,1 prelivom m0 vychladenia t, vyc hladenia t,, potenciál potenciál 

Jednotka 'C lis 'C 
FGG -2 78 17.5 15 
FGG -3 78 17.5 15 

Spolu 35,0 

Mož.no na ňom rozlíšiť štyri základné časti. Je to zdroj 
tepla. odovzdávacia stanica tepla. vykurovaci a sústava 
sídliska Galanta-Sever a vykurovacia sústava v areáli 
nemocnice s poliklinikou. 

A. Zdroj tepla. Geotermálna voda sa faž.í hlbinnými 
ponornfmi čerpadlami poháňanými elektromotorom 
s frekvenčnfm meničom otáčok. Za každých podmienok 
sa z \ rtov odoberá len také množstvo vody. aké GI::S 
práve vyžaduje. Prevádzku riadi počítač a všetky dôležité 
údaje (výdatnosi, teplotu \' jednotlivých stupňoch) sa za
znamenávajú v databáze počítača. 

Pri poruche je k dispozícii záložný zdroj tepla, v ktorom 
sú osadené štyri teplovodné stacionárne oceľové kotly 
na zemn5' plyn s tepelným výkonom Q = 2.5 MW pri 

G_ VSGEOTERMKOPIA.PIC 

_., 31) 1 rj) 
FGGl <1-

~1~ ?' 
ii-

PTJ.1(, v~, v ..._, 
. y '· / <1- ➔ PU-! PU 9 

'18 '· llO 

FGG2 

• r,3 
Tfľv jm 

HXl ➔ 

'C MW MW 
25 --1-616.2 3883.--1-
25 --1-616.2 3883.--1-

9232.3 7766.9 

výpočtm om teplotnom spáde l l 0/70 °C. Celkový inšta
lovaný tepelný výkon zá ložného zdroja _ie Q = 1 O.O MW. 
Teplonosná látka pre sídlisko sa ek\ itermicky uprav uje v 
tlakovo nezávislej odovzdávacej stanici tepla na výpočto 

vý teplotný spád 77/52 °C. Teplá \Oda sa získava v dvoch 
protiprúdových doskových výmenníkoch tepla s IO OOO 
1 vyrovnávacou akumulačnou nádržou. Záložný zdroj a 
odovzdávacia stanica tepla sC, v jednej budove a sú vzá
jomne prepojené, aby sa zabezpečil a dodá\ ka tepla za kaž
dého prevádzkov ého stan1. L j. aj pri výpadku jedného 
alebo aj obidvoch ntm. 

Hlavy vrtov sú prekry té prístreškami. \ edľa ktorých 
sú priestory, kde prebieha odplyňovanie a dávkovanie 
inhibítora. Po odplynení sa geotermálna voda dopravuje 

➔ 
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Obr. l. Technologi cká schéma GES v Gal an te . 

Fig. 1. Technological sc heme of geothermal energy sys tem (GESJ in Galanta. 
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do energocentrály predizolovaným oceľovým potrubím 
uloženým v bezkanálovom vyhotovení v nezamŕzajúcej 
hÍbke. . 

B. V odovzdávacej stanici tepla sú osadené doskové 
proti prúdové rekuperačné výmenníky tepla s nasledujúcim 
označením a tepelným výkonom: 

• HX-1 , s tepelným výkonom QvYK 1 = 1800 kW, 
pripravuje vykurovaciu teplonosnú látku pre vykuro
vaciu sústavu v nemocnici s výpočtovým teplotným 
spádom 90/70 °C 

• HX-2, s tepelným výkonom QvvK.z = 4000 kW , 
pripravuje vykurovaciu teplonosnú látku pre vykuro
vaciu sústavu sídli ska Sever s výpočtovým teplotným 
spádom 72/52 °C 

• HX-3, s tepelným výkonom QvvK.J = 2300 kW, 
pripravuje vykurovaciu teplonosnú látku pre sálavú 
vykurovací u sústavu v nemocnici s vý·počtovým tep
lotným spádom 52/42 °c 

• HX-4, s tepelným vý konom QTV.t = 1550 kW , 
zabezpečuje konečný dohrev teplej vody 

• HX-5, s tepelným výkonom QTv.2 = 81 O kW, zabez
pečuje predohrev teplej vody 

V opísanom otvorenom GES sa geotermálna voda 
v zimnom období vychladí z to= 78 až 77 °C na t,_. = 23 až 
25 °C. V odovzdávacej stan ici tepla sa na strane vykuro
vania aplikuje trojstupňový kaskádový spôsob využívania 
(geotermálna voda postupne prechádza výmenníkom tepla 
HX-1, HX-2 a HX-3). Na strane prípravy teplej vody sa 
využíva dvoj stupňový kaskádový spôsob využívania geo
termálnej energie (geotermálna voda postupne prechádza 
výmenníkom tepla HX-4 a HX-5) a vychladená sa spoloč
ným odpadovým potrubím vypúšťa do Váhu. 

V lete sa využíva len dvojstupňový kaskádový spô
sob prípravy teplej vody vo výmenníku HX-4 a HX-5. 
Geotermálna voda má po výstupe z výmenníkov ešte 
teplotu --l-5 až 55 °C, ktorá by bola vhodná na plnenie 
prietočného re kreačného bazéna. Spracovaná je projek
tová dokumentácia na vychladzovací bazén, s ktorým sa 
počíta do budúcnosti, čím by sa podstatne zlepšila ener
getická bilancia využívania obnoviteľného zdroja energie 
v lete. V druhom variante sa uvažuje o prepojení energo
centrály s kotolňou K 12, pre ktorú by sa pripravovala 
teplá voda. 

QvYK.2 = 6,5 MW a na prípravu teplej Qn = 0,8 MW. 
Teplonosná látka sa rozvádza po sídlisku potrubím 
umiestneným v neprielezných teplorndných kanáloch. 

D. Vykurovacia sústava v areáli nemocnice s poliklini
kou. Teplo pre nemocnicu zabezpečujú nasledujúce odberné 
miesta: 

1. teplovodná dvojrúrová vykuro\acia sústava so spodný1m 
rozvodom a s núteným obehom teplonosnej pracovnej látky 
pri teplotnom spáde 90/70 °C: potreba tepla predstavuje 
Ovv K.I = 2,73 MW, 

2. ve ľkoplošná stropná sálavá vykurovacia sústava 
s teplotným spádom 52/42 °C: potreba tepla na sálavé 
vykurovanie je On•,u = 2,74 MW. 

3. potreba tepla na prípravu TV je Ow = 1,06 MW. 

Hodnotenie geotermálneho energetického systému 

Pri otvorenom GES v Galan te sa používa monitorovací 
systém zaznamenávajúci všetky dôležité parametre geo
termálnej vody (hmotnostný prietok, množstvo a teplotu) 
na každom stupni využívania, a to od zdrojov až po vy
pustenie do odpadového potrubia. Tak je možnosť aj spätne 
hodnotil účinnosť využí\ania obnoviteľného zdroja tepla 
na báze geotermálnej vod). Odoberané (čerpané) množstvo 
geotermálnej vod) pre GES sa pravidelne zaznamenáva 
od 17. januára 1997 a registruje v databáze počítača. Tab. 3 
uvádza množstvo čerpanej geotermálnej vody z vrtu FGG 2 
aj FGG 3. 

Tab. 3 
Čerpanie geotermálnej vody v Galante od roku 1997 do roku 2002 
Main data about clrawed arnount of gcotherrnal wate r ín Galanta 

frorn 1 997 to 2 002 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

24546 100 467 94 119 80 219 81 280 76 761 
2 50 087 80 390 82 935 71 637 67 522 67 470 
3 75319 88 039 70 239 68 271 63 629 61 258 
4 66 746 52 045 45 790 41 338 51 355 48 OOO 
5 39 601 24025 24 256 2 1 070 18 882 22 104 
6 39 423 22 124 20 939 21 063 17 456 20 093 
7 40 933 21 775 19 971 21 889 17 998 17 244 
8 35 399 20 999 20 200 21 478 17 446 20 675 
9 38 540 33 665 19 303 22 269 33 686 26 486 

10 51 967 51 881 46 893 36 849 42 467 51 518 
11 7440 1 85 580 7 1 903 53 005 68 219 55 769 
12 98 386 97 172 79 348 77 920 81 708 79 786 

C. Vykurovacia sústava sídliska Galanta-Sever. Byty 
sídliska sa vykurujú teplovodnou dvoj rúrovou vykurovacou 
sústavou so spodným rozvodom a s núteným obehom 
teplonosnej látky s výpočtovým teplotným spádom 
77/52 °C. Maximálna potreba tepla na vykurovanie je 

Spolu 635 348 678 161 595 896 537 008 561 648 547 164 

Výroba tepla 

Energocentrurn (V YK + TV) 
Balené kotoln e (para) 

Výroba tepla 
(GJ ) 

88 907 
16 166 

Tab. 4 
Množs tvo dodaného tepla do odbernej sústavy 

Arnou nt of delivered heat to the systern 

2000 2001 2002 
Spotreba plynu Výroba tepla Spotreba plynu Výroba tepla Spotreba plynu 

(m' ) (GJ ) (rn-') (GJ ) (rn') 

209 400 
638 739 

98 789 
16 034 

353 953 
656 094 

94 801 
14 730 

191 277 
580 354 
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Množstvo tepla 

Zo zemného plynu 
Z geo te rm álnej energie 

Spolu 
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CO,: 1 920 kg/ 1 O" m' ZP 
NO 120 ko/ 10'' m' ZP 
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Tab. 5 
Prehľad výroby tepla v G ES , Galante 

Overview of heat production in GES Galanta 

2000 2001 

(G Jl (%) (GJ) 

614! 6.9 10380 
82 766 93. 1 88 409 

88 907 100,0 98 789 

2 745 140 2 932105 

5270.7 5630,0 
878.4 938.3 

6149.1 6568.3 

...... 
o 
"Q'" L() O) 

O) 
ex:> 

O) 

L() 

2002 2003 

(%) 

10.5 
89.5 

100.0 

Časové obdobie v rokoch 
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Obr. 2. Odber geotermálnej ,·ody z vrtu 
FGG 2 a FGG 3 pre GES, Galante. 

Fig. 2. Draw -off o f geothermal "ater 
ťrom the boreholes FGG 2 a nd FGG 3 
for GES in Galanta . 

2002 

(G J l (%) 

5609 5.9 
89 192 9..i.1 

9480! 100.0 

2 958 275 

5679.9 
9..i6.6 

6626.5 

Obr. 3. Podiel ctodá,ky tepla pre GES 
,, Galante. 

Fíg. 3. Proportion of heat del ive r) for 
GES in Galant a. 
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Čerpania geotermálnej vody pre otvorený GES v Galante 
graficky znázorňuje obr. 2. Z tab. 1 a obr. 2 je zrejmé, že 
sa najmenej geotermálnej vody čerpalo v roku 2000. lebo 
išlo o najmiernejšiu zimu v sledovanom období, a najviac 
v roku 1998. 

Primárnou energiou GES v Galante je geotermálna 
energia. V čase. keď obnoviteľný1 zdroj nepokrýva potrebu 
tepla, sa uvádza do činnosti doplnkový - špičkový zdroj 
tepla na zemný plyn , ktorý potrebné množstvo energie 
doplní. Množstvo dodávaného tepla do sústavy centralizo
vaného zásobovania teplom z GES odbernej siete sídliska 
Galanta-Sever. nemocnice s poliklinikou a občianskej 
vybavenosti znázorňuje tab. 4. 

Z obr. 3 vidno, že s kutočná v51roba tepla v roku 2000, 
2001 a 2002 mala stúpajúci trend a potom mierny pokles. 
V roku 2001 zvýšenú spotrebu plynu si vyžiadalo od
straňovanie poruchy na vrtoch. Balené kotolne (vyrábajú 
paru pre nemocnicu s poliklinikou) mali v poslednom 
sledovanom roku pokles spotreby. 

Tab. 6 
Účinnosť využívania geotermálnej energie v GES v Galante 

Thc efficiency of gcothermal energy utilization by GES in Gal anta 

Sledovaný rok 2000 2001 2002 

Množstvo geotermálnej (m') 537 008 56 1 648 547 164 
vody 
Využiteľné množs tvo (GJ) l 16 920 122 284 119 ]31 
energie - potenciál 
Účinnosi využívania GES ( % ) 70.8 72.3 74.9 

Prevádzkovaním GES sa ušetrilo veľa primárneho 
energetického paliva v podobe zemného plynu, a preto sa 
clo okolitého životného prostredia nevypustilo veľké 
množstvo škodlivín v podobe NOx a CO,. 

V tab. 5 je vyčíslený podiel dodávky tepla z geotermál
nej vody a š pičkovej kotolne, ako aj ušetrené škodliviny. 

Sledovanie odberu geotermálnej vody je veľmi dôležité 
a po ňom treba vyčísliť účinnosť využívania geotermálnej 
energie v GES. Účinnosŕ využhania geotermálnej energie 
by sa mala vypočítať pri kažcle_j lokalite. Množstvo čerpa
nej geotermálnej vody sa ochladzuje z teplot) asi 77 °C 
na pribli žne 25 °C. Podľa týchto preclpoklaclov priemernú 
účinnosť GES ilustruje tab. 6. 

Z tab. 6 vidieť. že , yužívanie geotermálnej energie 
v Galante má stúpajúci trend. Je to výsledok opatrení 
technického charakteru. ktoré pomohli zvýšil hospodár
nosí a efektívnost využívania dostupného energetického 
potenciálu a to viedlo aj k zvýšeniu Ctčinnosti využívania 
obnoviteľného zdroja energie. 

Záver 

Geotermálny energetický sys tém , Galante je na Slo
vensku ojedinelý a hodný nasledovania. Prvýkrát sa pre 
sústavu CZT zvol ila dvojica geotermálnych vrtov. Vrty 
sa v závislosti od miesta využívania zvolili optimálne. 
Celý otvorený GES riadi počítač , stále sa monitoruje, 
zlepšuje a všetky dôležité údaje sa zaznamenávajú v data
báze počítača. V sústave CZT v Galante jednoznačne 
cbminuje obnoviteľný zdroj energie. Záložný zdroj, ktorým 
je plynová kotolňa , dodával 5,9 až 10,5 %, kým ostatné 
množ.s tvo tepla pochádza z geotermálnej energie. 

Ušetrené množstvo ze mného plynu pomohl o zvýšit 
podiel dodávky tepla z obnoviteľných zdrojov energie 
a prispelo k ochrane okolitého životného prostredia tý,m, 
že sa cloň nevypustilo značné množstvo NO, a CO,. 
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The uti lization of geothermal water for heating in town Galanta 
1 n th e district town of Galanta the open geothermal ener

get ie system (GES) is used. lt is unique of its kind 111 Slovakia 
as w el l as c lose neighbourhood. In every case it serves as 
a clear example oť the possibility of utili za tion of a renewable 
ki nd of energy on the basis of geothe rm a l e nergy. 

For the first tím e ťor the system of centralized heat (SC H) 
sup pl y of the urban part North a couple of geo thermal bore
ho les was chosen. Locati on of geothermal boreholes FGG -2 
and FGG-3 , depe nding on the site of utili za tion, was chosen 
optimally. The whole open GES is directed by computer and 
al ways monitored a nd improv ed by evaluati ons. Al! impor
tant energetic <lata are recorded into the database of computer. 
In the SCH 111 Galanta unam biguou sly the rene wable sou rce 
oť energy domi nates and re se rve - peak source of heat - the gas 
boiler house su pplied 5.9 to 10.5 %. the rem ainin g a mount 
of heat was secured by geothermal ene rgy. 

All machine devices in the energetic power station are pro
posed in accordance a nd taki ng 11110 account the circumstances 

of geotherma l boreholes (heat exchangers . tube sw1tc hin g 
slati o ns, pumps. fittings as well as lake-off sys tems - hea
ting a nd preparation o f warm wa ter ťor ho us ing estate an d 
hospita l) . 

With utilization of geothermal e nergy it has been contri 
buted es sentially to save a considerable amount of earth gas 
and to protect of surround ing environment by not releasing 
a considerable amount of NO, and CO,. Wi th appli cat ion of 
thi s energetic syste m 1l has been contributed to a share of 
heat del ívery ťrom renevva ble energy source from all-Slovak ian 
point o f view. 

From a perspec ti ve lon g-te rm it wil l be necessary 111 ťuture 
to adjust the sys tem to a closed one , 1. e. not to remove the 
util1zed cooled geothermal water to the rec1p1ent Váh. but 
to return to o rigin a l rock enviro nment. With re inject111g 
the utiliza ti on ba lance oť geothermal energy wi ll be 
1mproved in the sense that durability of the w ho le sys tem 
will be prol o nged . 
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Využívanie geotermálnej vody v Liptovskej Kokave 

VLADIMŕR PAŠKO '. PETER ABONYF, MARKO FRONK01 a JÚLIUS PORUBÄ i\/0 

'Tulská 97. 974 O I Banská Bystrica 
'Mos tová 16. 034 00 Ružomberok 

' Roľnícke družstvo. 032 44 Liptovská Kokava 
"Obecný úrad. 032 44 Liptovská Kokava 

( Doruc."elle 21 3. 2005) 

Utilization of the geothennal water in the Liptovská Kokava village 

The paper brings proposal on holiday and sporty use of geothermal waters. in the frame of the general 
city pian of the zone Liptovská Kokava. desi gned in thc year 2004. For this use the gcotherma l water 
from the geothermal we ll ZGL-3 Liptov ská Kok ava will bc pumped. 

Keywords; gcneral city pian. holiday, tourism, thermal a rea. geothermal source 

Úvod 
pešo 

V katastrálnom území Liptovskej Kokavy pri rieke 
Belá v rokoch 1988-1990 vyhÍbil výskumný geotermálny 
vrt ZGL-3 Liptovská Kokava Geologický ústav Dionýza 
Štúra v Bratislave. 

obyvateľov 

V roku 2004 bol spracovaný územný plán zóny Lip
tovská Kokava a navrhol využíva( vrt na rekreačnošportové 
účely a vybudovať rekreačnošportový komplex s doprav
nými plochami , technickým zázemím, komplexnými 
službami, ako aj s príslušnou technickou infraštruktúrou. 
V roku 2002 bola spracovaná správa o hodnotení podľa 
zákona 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. Záverečné stanovisko Ministerstva ži volného 
prostredia SR k nej z 25. októbra 2002 má číslo 

2932/02-4.3. 
V rámci hodnotenia urbanistickej štúdie a potom správy 

o hodnotení sa na dalšie riešenie vybrala lokalita B pri 
ceste Liptovská Kokava - Pribylina. Toto územie je 
na východnom brehu Belej, na J ho ohraničuje katastrálna 
hranica Liptovskej Kokavy, na S štátna cesta Liptovská 
Kokava - Pri bylina a na V orná pôda. 

Riešenie širších vzťahov 

do 2 km (30 min.) Liptovská Kokava 1128 
Prih)lina 1347 

do 4,5 km (60 min.) Vavrišovo 

na bicykli 

do 5 km ( 15 min.) Liptovská Kokava 
Pri bylina 
Vavrišorn 

do IO km (30 min. ) Konská 
Jakubovany 
Liptovský Ondrej 
Jamník 
Liptovský Peter 
Liptovský Hrádok 
Liptovská Porúbka 
Kráľova Lehota 
Hybe 
Východná 
Beňadiková 

2475 
554 

1128 
IJ-1-7 
554 

251 
539 
596 
370 

1368 
8261 
1010 
701 

1652 
2406 
429 

lôžok 
50 

200 
250 
250 

50 
200 
250 

50 
250 

15 
20 
20 

150 
20 
80 
40 
40 
10 

Okres Liptovský Mikuláš má silný potenciál na letnú 
aj zimnú rekreáciu a cestovný ruch a jeho centrom sú 
severné svahy a predhorie Nízkych Tatier a južné svahy 
a predhorie Západných Tatier. 

23 641 1745 

V území je pomerne veľa ubytovacích kapacít, zimných 
rekreačných zariadení, sieť turistických chodníkov a cyklo
trás, ale málo vhodných plôch na kúpanie, a to napriek 
veľkému potenciálu geotermálnej vody. Pri výstavbe 
kúpaliskového areálu by boli dostupné. 

157 

K tomu možno ešte pripočítať lôžka \ nasledujúcich 
rekreačných lokalitách. 

Račkova dolina 
Podbanské 

600 
700 

lôžok 
lôžok 



158 Mine mlia Slornca. 37 (2005! 

Hrdovo 
Spolu 

1750 
3050 

lôžok 
lôžok 

Okrem toho možno počítať s rastom rekreačných lôžok 
po zvýšení kategórií a komplexnosti rekreačného územia 
najmä v samotných sídlach. 

Vzťah záujmového územia k okoliu 

- Lipto,ská Kokava bola v minulosti zaradená medzi 
strediskové obce so štruktC1rou základnej vybavenosti 
a je prístupná 
- cestou II. triedy Liptovský Hrádok - Podbanské 

s odbočkou cesty III. triedy pri Pri byline 
- cestou III. triedy Liptovský Hrádok - Dovalovo -

Liptovská Kokava 
- Diaľničná križovatkaje pri Liptovskom Petre 
- Obec je napojená 

- na skupinový vodovod Suchý Hrádok - Liptovská 
Kokava - Pri bylina - Jamník - Jakubovany 

- na elektrickú energiu vedením 22 kV z rozvodne 
110/22 kV pri Liptovskom Mikuláši 

- na plynovod VVTL cez regulačnú stanicu pri obci 

Výstupy z územného plánu VÚC Žilinského kraja 

- ÚPN-VÚC navrhuje využiť geotermálny 1droj a vy
tvoril medzinárodné stredisko turizmu I j eho okolí. 

- Územie je zahrnuté do rekreačného priestoru vyššieho 
významu. 

- V súčasnosti sa rieši územie v ochrannom pásme 
TANA Pu. 

- Obec je plynofikovaná cez regulačnú stanicu plynu 
z VVTL plynovodu Se, erné Slovensko. 

- Sídlo telefónneho obvodu MTO je v Pri byline. 
- Na J od územia prechádza VVTL plynovod a 400 kV A 

1 zdušné vedenie. 
- Obec je napojená na skupinový vodovod Suchý Hrádok 

- Liptovská Kokava - Pri bylina - Vavrišovo - Jamník 
- Jakubovany s potrebou zvýšiť akumuláciu nad Lip-

tovskou Kokavou. 
- Územie je v inundačnom území. 
- Obec je odkanalizovaná do vlastnej čističky odpado-

vej vody. 

Súčasné využívanie územia 

V území sa nachádza 
- rodinný dom s hospodárstvom - neodkanalizovaný, 

ale so žumpou 
- rekreačná chata so žumpou 
- tri malé vodné elektrárne s vodný·m náhonom s priro-

dzenou úpravou koryta a s postupným zapojením 
brehových porastov 

- tréningové futbalové ihrisko (bez majetkového vyrov
nania pozemkov) bez stav ieb 

- areál dvoch lyžiarskych skokansl-.jch mostíkov s lyžiar-

skym vlekom, objektom pre rozhodcm a s inými 
objektmi - bunkami typu UNIMO: areál je schátraný 
a v s účasnos ti nevyužívaný 

- ZV) šné územie je pokryté trvalým trá, 11) m porastom 
nízkej kvality. pretože humusm á zložka nad štrkovým 
podložím je plytká 

- v južnej častí C1zemía sú močiaťlle spoločenstvá 
- orná pôda nad terénnou hranou. pôvodne veľkoplošná, 

bola rozparcelovaná na menšie častí: zatiaľ chýba 
zeleň remízkach 

- územím prechádza 22 kV 1zdušné I edenie na betóno
vých stožiaroch bez C1pra1) proti sadaniu nákov 

- hospodárska komunikácia j e štrkmá z od1odňornc ími 

jarkami. svahy okolo cest) majú silné známky erózie 
(nie sú povrchovo stabílízm ané) 

Nadväznosť areálu na širšie územie 

- Kúpali skový areál by zvýšil rekreačnú ponuku širšieho 
územia. a preto bude možno počítať s istým oživením 
cestorného ruchu I území. najmä Io V) uží1 aní zariadení 
ICHR na Hrdme a v Račkmej doline. ale aj ubytova
cích kapacít na Podbansku. 10 ValTíšove a v Liptovskej 
Kokave. 

- Rekreačnú činnosť bude možno V)konárnť v areáli 
kúpali ska. Rieka Belá sa V) užíva na vodnú turisti ku 
a v poslednom čase aj na rafting. 

- V území sú vytýčené cyklotras) a dalšie sa navrhujú. 
Variabilnosť poh) bu umožňuje aj sieť poľnohospo
dárskych a lesných ciest. 

- Turistické tras; sú väčšinou v Západných Tatrách. 
ale navrhujú sa aj doplnkm é trasy v smere 
- Liptovská Koka1a - Podbanské 
-- Liptovská Kokava - Račkova dolina 
- Liptovská Koka,a - H)be 

- Územie je vhodné na h;poturistiku, zimnú turistiku 
na bežkách a čiastočne aj na agroturistiku. 

- V najblí ž.šom okolí sú zastúpené všetky druhy ubyto
vania pre turistov: 
- hotely - Račkova dolina, Podbanské. Pri bylina 
- chaty - Račkova dolina. Hrdovo 
- autokempingy - Račkma dolina, Vavrišmo 
- na súkromí - okolité obce 

- Územný plán obce Jamník navrhuje 
- dobudornt letisko pre malé športm é a dopravné 

lietadlá (nálľh bol pre1zatý aj do ÚPN-VÚC Žilin
ského kraja); zariadenie bude napojené na štátnu 
cestu Liptovský Hrádok - Podbanské. a tak aj na 
rekreačný areál v Li plm s kej Koka, e 

- vybudmať golfové ihri sko v blízkostí Račkovej 
doliny (mimo ochranného pásma T ANAPu) 

- Na lyžovanie je I ybudm aný· areál na Podbanskom 
a v Račkovej doline_ ale obid1 a majú ne, ýhodu , orien
tácii na svetmé strany . ako aj na možnú dÍžku tratí. 

V časti A sa sústrecľujú funkcie termálneho kúpal iska, 
hotela, bytový-ch objektov a parkoviska a v časti B sú 
technické zariadenia, a to geotermálny vrt. zmiešavacia 
nádrž, čistiareň odpadovej vody a tech nologický objekt. 
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Opis areálov v časti A 

AREÁLTERMÁLNEHO Kl'.fPALISKA 

Areál je dominantou celého záujmového územia. Má 
celoročnú a letnú prevádzku - celoročná sa predpokladá 
" krytých objektoch, letná na ot,orených plochách 
a priestoroch. Tomu zodpm edá aj skladba objektov, zaria
dení a funkcií v nich. 

Dominantným je polyfunkčný objekt, \ ktorom je 
centrálny vstup do areálu, informačné centrum, kon
gresová sála, stravovacie kapacity a hygienické zaria
denia , a ďalším krytá kúpalisková hala s vodnými 
plochami, šatňami, fitcentrom. masážami, občerst\e
ním a s hygienickými zariadeniami. Na celoročnú 
prevádzku budú slúžiť aj oddychové bazény s vodný·mi 
plochami, šatňami, hygienickými zariadeniami a sob
čerstľením. Šikmá strecha nad objektom bude v lete 
slúžiť ako solárna terasa. Na celoročné využívanie je 
určená aj krytá toboganová veža. V objekte okrem to
boganov a vodných plôch bude aj občerstvenie a hygie
nické zariadenie. Na kryté oddychové bazény nadväzuje 
súbor otvorených bazénov a extenzívnych športových 
plôch. 

Severnú stenu otvorených plôch tvorí sústava sezónnych 
zariadení, a to šatní, hygienických zariadení, bufetov, 
požičorní, ako aj sezónneho vstupu do areál u. 

Východná časť areálu - priestor kumulácie objektov -
bude dopÍňať solárna terasa. Tá bude nad parkoviskami, 
obslužnou komunikáciou, ako aj nad technickými zariade
niami slúžiacimi všetkým areálom. 

AREÁL HOTELA 
Areál hotela priamo nadväzuje na areál termálneho 

kúpaliska a doplľía ho o dalšie funkcie. 
Dominantou je viacpodlažný objekt s vnútorným pre

svetleným dvorom. Na základný objekt nadväzujú otvorené 
terasy na sezónne posedenie. Hlavnou funkciou areálu 
bude ubytovanie a stravovanie, ale nie sú v ylúčené ani 
sprievodné služby. 

AREÁL POHOTOVOSTNÉHO BÝVANIA 

Tento areál sa skladá z troch bytových objektov, 
obslužnej komunikácie a z parkovísk. 

AREÁL PARKOVÍSK A DOPRAVY 

Dominantnou je jestvujúca cestná komunikácia Liptov
ská Kokava - Pribylina, ktorú dopÍňa kruhový objazd 
a autobusové zastávky. Z objazdu vychádzajú miestne 

komunikácie, ktoré napájajú parkO\ iská osobných áut 
a autobusov. 

Celok dopÍňajú pešie komunikácie a priestor). medzi 
ktorými dominuje pešia komunikácia Liptovská Kokava 
- Pri by Ii na. Areál doprarných zariadení dopÍňa parkO\ á 
úprava tlmiaca negatívn) pohľad na množstvo spernených 
plôch a motorO\ ý ch \ ozidiel. Parková ze leň umocňuje aj 
pohľad z areálo\ na okolité pohoria. ale aj z okolia na ar
chitektúru objektov. Súčasťou parku sú aj ot\'Orené vodné 
plochy a fontána tvaru \ odného stí pa. 

Opis areálov v časti B 

AREÁL GEOTERMÁLNEHO VRTU 
Priestoru dominuje geotermáln) zdroj s príslušným zaria

dením na čerpanie a úpravu geotermálnej vod1. V jeho jz. 
časti sa navrhuje objekt technického zázemia areál O\, v kto
rom budú skladové priestor1, dielne, garáže pre záhradnú 
techniku, ako aj sociálne zariadenia. 

AREÁL ČISTIČKY ODPADOVEJ VODY 

Čistička odpadovej vody sa navrhuje v jz. polohe tak, 
aby sa mohla od\ádzať splaškmá \Oda a potom čistiť aj 
z existujúcich zariadení a areálov. Areál čističky odpadovej 
vody bude vybm ený technológiou, objektom na obsluhu 
s priestorom pre techniku. 

AREÁL ZMIEŠA VACEJ NÁDRŽE 

Zmiešarncie nádrže budú slúžii na miešanie teplej \Ody 
z bazénov po úprave ionizačným žiarením so studenou 
\ odou z Belej a ochladením do atmosféry. Jazero bude 
pl) tké. 

Záver 

Územný plán zťíny LiptO\ská Kokava V)praco\aný 
v roku 200-1- nanhuje využívať ju na re kreačnošportO\ é 
účely. Termáln) areál bude \)Užíval geotermálnu \Odu 
z geotermálneho ntu ZGL-3 L ipto\ ská Kokava a podľa 
funkcie sa rozdeľuje na časť A a B. V čast i A sa sústredi.1jú 
funkcie termálneho kúpaliska, hotela, bytových objektov 
a parkoviska, v časti B sú technické zariadenia, a to geo
termáln) vrt, zmiešavacia nádrž, čistička odpadovej vody 
a technologický objekt. 

Predpokladaný termín začatia stm by je september 
2005 - inžinierske siete a apríl 2006 - areál rekreačno
športového komplexu a predpokladaný· termín ukončenia 
stavby október 2008. 

Utilization of the geothermal water in the Liptovská Kokava village 

General cit y pian of the zo ne Liptovská Kokava, \\·h,ch 
was prepared in 2004, s ugges ts the zone use for sport and 
recreation activities. The pian 1ncludes sport-rec reati o n 
complex wi th transpo rtation, tec hnical background, com-

plex serv,ces . as \1ell as proper techn, cal ,nfras tructure. 
Th e geothe rma l area will be usin g the geothermal water 
from the well ZGL-3 Liptovská Kokarn and accord ing 1ts 
f uncti o n s it is split o nto pan A and B. In part A th e re will 
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be thermal po o l, ho tel, private hou ses and parking lots. 
In the part B there will be tcchnical facilities - geothermal 
wel l. mix1ng rcservoir, sewage tank and technological 

objects. The supposed term oť the co nst ructi on beginning 
1s September 2005 and the p lanncd e nd oť the construction 
is October 2008. 
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Využívání tepelných čerpadel na Slovensku 

MIRKO VANE('.EK a EUGEN BEI\ČAT 

Hennlich Industrietechnik. spol. s r. o„ odštepný závod G-term. Českolipská 9. CZ 412 01 Litomerice 
vanecek@hennlich.cz. bencat@g-term.sk 

( Doruťené 4. 3. 2005) 

Heat pumps applications in Slovakia 

Excel lent conditions of the territory of Slovakia for the heat pump applications are given by a relati
vely high level of the heat flow pattern and favourable hydrogeological conditions. Despite suitable 
conditions. the number of the heat pump installations is low A rapid development of the heat pump 
applications is expected in Slovakia in the next future. 

Key words: heat pumps. heat llow. hydrogeological conditions 

Úvod 

Počátky instalací kompresorových tepelných čerpadel 
využívajících zemské teplo spadají v USA do roku 1945 
(Crandall, 1946), v Evrope je dokumentováno první te
pelné čerpadlo zeme/voda z Nemecka z roku 1969 (Water
kotte. 1972). Nejvíce jsou tepelná čerpadla rozšífena 
v USA, Kanade, Japonsku a ve Skandinavii. V současné 
dobe jsou napríklad jen ve Švýcarsku a Nemecku ročne 
instalovány desítky tisíc kompresorových tepelných čer
padel. která využívají zemské teplo pro vytápční a ohrev 
teplé vody (Sanner, 2001 a). Celkový počet instalací te
pelných čerpadel ve svete se dnes odhaduje na více než 10 
milionu. Pres pfíznivé geotermální a hydrogeologické 
podmínky území Slovenska je zde využívání nízkopoten
ciá! ní energie Zeme pomocí tepelných čerpadel zatím 
nedostatečné rozvinuto. 

O tepelných čerpadlech všeobecne 

Tepelná čerpadlajsou schopna využíval nízkopotenciál
ní tepelnou energii podpovrchových vrstev Zeme a trans
formoval ji na vyšší teplotní úroveň, která je využi tel ná 
pro vytápéní objektu a ohrev teplé užitkové vody. Tuto 
ťunkci plní kompresorová tepelná čerpadla systému 
voda/voda a zeme/voda. Podrobnosti o jejich aplikacích 
lze najít v odpovídající literatufe (napr. Sanner, 2001 b). 
V prípade tepelných čerpadel voda/voda protéká podzemní 
voda o teplote kolem IO 0 c, získávaná z čerpacího vrtu, 
výparníkem tepelného čerpadla, kde se ochladí o 4 °C 
a vrací se zpet do horninového kolektoru pomocí vsako
vacího vrtu. U tepelných čerpadel zeme/voda se pfenáší 
teplo podpovrchových horninových vrstcv pomocí nemrz
noucí smesi, kolující v hadicových výmenících ulože-
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ných horizontálne v zemi anebo spuštených do vertikál
ních vrtú, hlubokých až 120-140 m. 
Účinnost tepelných čerpadel je charakterizována tzv. 

topným faktorem. t. j. pomerem topného výkonu k elek
trickému príkonu potrebnému pro pohon kompresoru. 
lJ tepelných čerpadel uvedený ch systému dosahuje top ný 
faktor v pruméru hodnot 2,5 až 5, pfi čemž je vyšší 
u tepelných čerpadel systému voda/voda. Pro praktické 
využívání tepelnými čerpadly jsou zajímavé zdroje prostých 
podzemních vod o stálé vydatnosti kolem 0,5 1/s a vetší. 

Geologické podmínky území Slovenska 

Ve srovnání s Českým masívem jsou geologické pod
mínky území Slovenska z hlediska možného využívání 
tepelných čerpadel pfíznivéjší. Zatímco prumčrná hodnota 
zemského tepelného toku v Českém masívu je udávána 
ve výši 67,8 m W m 2• v západní ch Karpatech je podstatne 
vyšší a dosahuje 78 mWm 2. Prechodnou pozici má kar
patská predhlubeň, kde je uvádčna prômčrná hodnota 72,2 
mWm 2 (Čermák et al., 1991). Celkove hodnoty tepel
ného toku v západních Karpatech narústají od vnejších 
zón karpatského oblouku smerem k vnitrním strukturním 
jednotkám a intramontánním depresím. Nejvyšší hodnoty 
regionálních anomálií jsou známy ve \ ýchodoslovenské 
nížine a na území stredoslovenských neornlkanitú a pfe
sahují 100 mWm 2 (Franko et al., 1995). Podpovrchový 
teplotní gradient v techto oblastech narôstá od hodnot 
20 rnKm 2 až do 50 mKm 2 (obr. 1). Tyto podmínky jsou 
velice príznivé z hlediska možností instalace velkých 
tepelných čerpadel s výkony i nad 100 kW. 

S geotermálními anomáliemi souvisejí prostorove 
i výskyty termálních vod na Slovensku. Jde o vícc než 20 
nadejných oblastí a struktur, které byly slovenskými 
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Obr. l. Porovnání mapy teplotních tokô na Slovensku a v České republice. Prevzato č:ermák et al. ( 1991 ). 

Fig. 1. Comparison of heat flo" maps of Slovakia and Czech Republi c. After Čermák et al. ( 1991 ). 
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Obr. 2. Schématická mapka výskytu vodonosného kvartéru prvoradého víznamu na Slovensku. Z ruznfch podklac!ú sestavil M. Vaneček. 

Fig. 2. Schematic map of the fir s t importance aquife rous Qua ternary in Slovakia. Compiled by M Vaneček. 1 - Quaternary. Neogene and Meso

zo ic. 2 - Neovolca ni c rocks. 3 - Centra! Carpathian Paleogene. 4 - Kli ppen beli. 5 - Flysch bei t. 6 - ľatricum. 7 - Veporicum. 8 - Gemericum. 
9 - Aquiferous Quaternary of the first importance. 
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geology vytypovány již v roce 1971. Nejperspektirnčjší 

je centrál ní deprese Podunajské nížiny. Dále jsou to Šaš
tínská a Lakšárská elevace ve Vídeňské pánvi, Komáren
ská vysoká kra, Trnavský záliv a Levická kra v Podunaj
ské pánvi. Z ,nitroslovenských kotlín mezi perspektivní 
oblasti patrí z tohoto hlediska Hornonitrianská, Rajecká, 
Turčianská, L iptovská, Žilinská a také I peľs ká oblast 
mladotr-eti horních v ul kani tô. 

Podstatná část území Slovenska je pokryta kvarterními 
štérkopískovými vodonosnými sedimenty. namnoze 
s prítoky dosahujícími rádové desítky vterinových litru. 
Jde pfedevším o údolní terasy Dunaje a jeho levostranných 
prítoku , počínaje na západč rekou Moravou pres Váh 
a Hron až k Ipdu ve východní části Podunajské nížiny 
a v Ipeľské kotline. Menší svým rozsahem jsou údolní 
terasy tokú v Lučenské, Ri mavské a Košické kotline. 
Plošné rozsáhlejší jsou vodonosné štérkopísky Východo
slovenské nížiny. V Borské nížine j sou krome zmínčných 
štčrkopískových sedirnentú perspektivní i nékteré polohy 
zvodnélých vátých pís ku. Vydatnč zvodnelé šterkopískové 
sedimenty vetšinou dnových akurnulací ríčních toku jsou 
známy rornež v Turčianské , Hornonitrianské. Žilinské, 
L iptovské a Hornádské kotline. Vysokými prítoky se vy
značují také glacifluviální uloženiny na úpatí Vysokých 
Tater (obr. 2) . Další príznivé možnosti pro nasazení 
tepelných čerpacie! poskytují zejména v horských oblastech 
zdroje puklinových vod, výrony v suťových uložcninách 
apod. Jak vyplývá z tohoto stručného nástinu, využitelné 
vodní zdroje umožňují rovnež instalaci velkých tepelných 
čerpacie! o výkonech nékolika stovck kilowat. 

Využívání všech téchto vodních zdroju môže být limi
továno jcjich nepfíznivýrn chemi srnem a omezenými 
možnostmi zasakování značných čerpaných množství. 

Tab. 1 
Prípustný chemismus vody (podl e katalogu firmy Waterkotte) 

Limited chemical compositi on of water (after catalogue 
of the firm Waterkotte) 

Ociolnost dcskových výmčníkô tepla proti korozi ,· ôč i obsahu látek ve vode 

Desko vý . Deskový 
Ukazatel .Jedn otka výrnéník výmt'.ník_ 

letovaný medí le tov aný niklem 

Hodnota pH 7- 9 6- 10 
(s ohledem na Sl) 

0.2 < O<+ 0.2 není stanoveno 
6 - 15 6-15 

1 O ... 500 ne ní stanoveno 

S l - index nasycen í 
Celk ová tvrdost 
Vod ivost 
Filtrovate lné látky 

8 ho dno ta pH 
0 dH 

µSiem 
rng/1 podle di agramu pfi více než 100 'C 

js ou chlorid y neprípustné 
Volný chlór 
Sírovodík H2S 
Amoniak 1N H,I NH 0 -) 

Sulfát 
H 1 cl rogen ka rboná t 
H ydroge nkarbonát/s ul fár 
Sulfi d 

rng/1 
mg/1 
mg/1 
rng/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

Nitrát rng/1 
Nitrit mg/1 
Fe rozpuštené mg/1 
Mn mg/1 
Volný agres ivn í C02 mg/\ 

< 0,5 < 0.5 
< O.OS není stanoveno 

< 2 ne ní stanoveno 

< 100 < 300 
< 300 nen í stano ve no 

> 1.0 není stan oveno 

<1 < 5 
< 100 není stanoveno 
< 0.1 není stanoveno 

< 0,2 není stanoveno 

< 0.1 není stanovene 

< 20 není stanoveno 

Vetšina výrobcú tepelných čerpacie! doporučuje jako nej
\) ŠŠÍ prípustnou celkovou minerali zaci \yuží,aných vod 
300 mg/1 a ornezeny jsou i obsahy nekterých prvku, jako 
napr. železa a rnanganu (tab. 1 ) . 

Pfi vyšších obsazích je nutno pro1ádčt bud· úpravu 
vody anebo pfistoupit k technickým opatrením _jako jsou 
napr. predsazené a rozebíratelné \ ýmeníky. sedimentační 
nádrže apod. Obtíže se \ sakováním se \ yskytují nejčas téji 

v prípadech vysokých hladín podzemní vody. Nejsou fíd-
1-;é prípady. kdy na jedno čerpací dílo je nutno vystrojit 
nékolik vsakovacích objektú. V prípade možnosti využí
vání hloubé_ji uložených zdrojú podzemních vod vy vstává 
otázka. z jaké hloubky je ješté energeticky únosné vodu 
čerpal. U tepelných čerpacie! o výkonech do 30 kW , 
používaných napr. v rodinných domech je pornž01ána 
za limitní 15 metrová hloubka. Pri projektování instalací 
vétších tepelných čerpacie! je nutno zálež.itost posoudit 
s využitím energetické bilance navrho\aného systému. 

Tepelná čerpadla na Slovensku 

Na Slovensku b) la po druhé S\ étové válce instalována 
tepelná čerpadla, která byla z hlediska ekonomiky pro\0-
zu víceméné úspešná. Hlarní aplikační oblasti by ly tyto: 

- vytápéní léčebných lázní v T určianských Teplicích. 
kde zdrojem tepla byly horké prameny. které až po ochla
zení v tepelných čerpadlech zásobornly lázeňské bazény . 

- vytápéní prostoru vodních elektráren na vážské kaskáde 
(Sučany, Lipovec, Skalka), 

- výroba teplé vody pro technologické účely v papírnách 
Ružomberok. 

Po roce 1990 došlo 1-;e sporadickým instalacím tepel
ných čerpacie! na Slmensku. K pnním inspirujícím 
príkladum v tomto období patril) instalace tepelných 
čerpacie! v Bojnicích-Hlbokom a\ Podhájské. 

Tepelné čerpadlo\ Bojnicích-Hlbokom (červ enec 1992) 
vytápí rekonstruovaný drnupodlažní obj ekt s podlahovým 
vytápením o ploše 150 rn 2. Zdrojem tepla jsou dva vrty 
hluboké 125 a 132 m. Tepelné čerpadlo CWP 150 WW 
sys tému voda/voda s freonmým chladivern R 22 má kon
denzační výkon 21 kW a elektrický· príkon 5,5 kW. 
V objektu se nachází dal ší tepe! né čerpadlo I zduch/voda 
s elektrickým pfíkonem 1,9 kW , které ohrí, á 1odu v 300 
litrovém zásobníku maximálne na 65 °C (Fi.iri et al., 
1995). 

Tepelné čerpadlo v Podhájské je umísténo \ zatepleném 
prízemním rodinném dome s obytným podkrovím. Pú
vodné byl instalmán radiátorový topný systém se spádem 
80/60 °C Zdrojem nízkopotenciálního tepla je odpadní 
termální voda o teplote 40 °C. Bylo instalmáno tepelné 
čerpadlo OWWP 27 V 2 s topným faktorcm od 3.5 do 4.5. 
Tepelné čerpadlo 1ytápí dan5 objekt s tepelným spáde m 
55/49 °C Príprava teplé užitkové vody je rešena samo
statné bez použití tepelného čerpadla (Fliri et al.. 1995). 

V současné dobč je na Slovensku instalováno nékolik 
dcsítek tepelných čerpacie! v rodinných domech. Z ostat
ních instalací je nejvýznamnčjší tepelné čerpadlo reali zu
jící ohrev užitkové rndy v hotelu Partizán v Tálech. Jde 
o tepelné čerpadlo OS 5161.-1- S) stému \ oda/voda s tepe!-
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ným výkonem 103, 1 a elektrickým príkonem :n,7 kW. 
Roční úspora vyplývající z provozu tohoto tepelného čer
padla činí 711 tis. Sk, takže prostá návratnost této inves
tice dosahuje 2,5 roku. 

Záver 

Jak je videe z uvedených skutečností ze sveta i z prv
ních zkušeností ze Slovenska osvedčily se stávající insta
lace tepelných čerpadel jak z hledisek energetických a eko
no mických, tak i vzhledem k rostoucím s polečenským 

požadavkum na ekologizaci zdrojú tepl a. Vzhledem k mi
morádne príznivým podmínkám daným geologickou stav
bou území Slovenska lze odôvodnene očekávat podstatný 
rôst využívání tepelných čerpadel jak v domácnostech, tak 
zejména ve vetších objektech jako jsou školní budovy, 
ne mocnice, hotely a horské chaty a prômyslové objekty 
rôzného charakteru. 
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Heat purnps applications in Slovakia 

Slovakia has geol ogical and hyd rogeological condition s very 
favourable ťor installation oľ heat pumps water/water a nd 
earth/ water. It is given by the high average value oť heat fl ow as 
well as considerable groundwate r aftluents on large parts of the 

Článok nebol korigovaný v českom jazyku. 

terr i tory , especia l I y 111 Quaternary , al ley sedi ments of g reater 
ri, e r strea ms. So far Lhe number oľ hea t p u mps rn s tallations 
does not correspond to thcse conditions . In near ľuture an essen

tial 1nc rease In use of h ea t pumps may be expected in S lovakia. 
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Metamorfóza industriálneho a postindustriálneho veku 
technometamorf óza 
DUŠAN HOVORKA 

Univerzita Konštantína Filozofa. Trieda A. Hlinku 1. 949 74 Nitra 

Využívanie rozličných minerálov a hornín sprevádza lo vývoj 
rodu Homo už od staršej doby kamennej. V posledný•c h dvoch sto
ročiach veľmi vzrástlo, a to nielen z hľadiska kva ntity . a le ustavičný 
ľývoj mentálnych a fyLických schopností č l oveka podm ieni l použí
vanie stále nových prírodných anorganických surovinových druhov. 

Kým v predhistoric kých dobách (neplatí to, prirodzene. abso lútne) 
a v ich predľžení al do neskorého st redoveku sa minerály a horniny 
zužitkúva li prevalne v stave. v a kom sa v1skytova 11 v prírode a lebo 
sa le n troc ha upra vovali , v posledn ýc h sto roč iach vo vy už ívaní 
a no rganických surovín nastal zvrat - zača li sa navzájom miešal, 
(najmä tepel ne) upravovať a v mnoh ý•c h prípadoch z anorgan ických 
i o rgani ckých vstupných surovín aJ sy nteti zovať. 

Technologické procesy majú svoje názvy (vypaľovanie keramic
kého črepu a porcelánu, pálenie vápna, tavba surovín vhodného zlože
ni a na výTobu skla. tavenie hornín vhodného c hemické ho zloženia, 
potom ich riadená kryštalizácia - petnirgia . atd : ). no chýba termín 
na pomenovanie technologických procesov, pri kto rých sa mení 
podstata anorganicke,1 suroviny. 

Mne _je na OLnačeme minerálnych fáz vznikajúcich v rôznyc h 
technologických procesoch sympatický te rmín 1ec/m o lit, kto rý 
navrhla Gregerová ct al. (2002). Pre jeho s účasné používanie sa žiada 
vytvoril a.1 termin súborne pomenúvajúci procesy vedúce k vzniku 
teJt0 skupiny minerálov. Nav rhujem termín technometa11101i·óza. 

'.Ja to. aby sa niektoré z techn ologických procesov mohli zaradiť 
do navrhov ane.1 kategó rie, mu sí spÍňať nasleduj úce základné pod
mienky metamorfózy. 

Na rozdiel od atmosférických podmienok medzi základné fak tory 
me tamorfneJ rekryš ta li zác ie patrí zvýšená teplota a zvýšený tlak . 
K 111111 treba pnpočít ať aj úč in o k fl u1d neJ fázy na Jednej a čas 
na druheJ strane. Sú to premenné funkcie a v istých procesoch 
_1edna alebo aJ v iace ré z ni ch môž u c h5"·bat. C ha rak te ri stické _je, 

že metamorfné procesy, t. J prechod medzi protolitom (eduktom) 
a produktom metamorťľiL), prebiehajú iba I pevnom sta1e. Keď sa 
už minerál/hornina ta\'Í (čiže sa mení skupenstvo reagujúceho mate
riálu). ide o ultramctamorfózu. Deter1111nujúc1 aspekt metamorfnej 
ľekry š talizácie vtláča jej produktu základné znaky priestorového 
usporiadania fáz. veľkosť. chemické zloženie a mnoho dal ších. 

Geológovia majú už z univerzitných posluchární v pamäti roz li čné 

základné t) py metamorfných procesa\'. ako _1 e kontak tná a ľegionálna 
metamoľťóza, hydrotermálna. al oc he1111cká. ale a_1 1zochemická pre
mena. 1111 paktová. no a.1 u ltraľysokotl aková (coesi tovo-pyropová) 
metamorfóza. metamorfóza hornín oceáns keho dna atd: Ab) sme 
tieto od či nnos ti človeka nezá1 islé typy 111eta111 01-fózy ,.\')-Vá žili " 
typmi vyvolanými _1 eho cieľa1 edomou č innosťou. uvedieme aspoľí 
niektoré z nich. 

Názorným príkladom technometamorfózy Je V) paľovan ie kera
mi cké ho črepu. Podobá sa term ic kej premene íloľ_ých sedime ntov 
prebiehajúcej v prírode pri norn1áln o111 tlaku. Eš te pred tepe lným 
účinkom žiaru časť vody mechanicky sa viažuceJ v keram ickom 
ceste zo sústavy umká vysušovaním keramických výrobkov na 
vzduchu za zmenšovania ich objemu (úloha ostriva) na ľýpal pri 
praveného predmetu. Pri postupnom prehrie1aní surového výrobku 
v ľíom nastáva clehydroxyli zác ia (strata chemicky viazaneJ vody). 
nad 650 °C postupné vyháranie organi ckej hmoty . ox idác ia sírni 
kov (pyritu a markazitu) Fe a disociácia karbonáto1 a pri teplote 
približne nad 750 °C, no najmä pri ešte 1 ) ššej te pl ote sa tvoria 
nové metamorfné minerál) - mullit. silli mani t. pyroxén, spinel 
alebo a_j iné. Postupné sl inovanie kernmického I ýrobku sa začína 
až pn teplote nad I OOO 0 C. 

Je logické , že uvedený základný sled premien ovply1ňujú oxr 
dačnoredukčné podmienky pn výpale , z loženie keramic kého cesta. 
tepl o ta I ýpal u a dal šie faktory. 

Odlišný ty p tec hnome tamorfózy - pres nejš ie technoultrameta
morfózy - ponúka petrurgick:-" priemysel. Jeho základným tec hno
log ic kým procesom _1e „ výroba" t aľen1n) z pťl neJ vsádzky do 
tav iac ich pecí. V prípade Kerka v NO\eJ Bani Je to alkalický čad i č -



prod uk 1 , t'ľm1 mladého I okolo 100 OOO rok o\ l , ul kánu Puli ko1 1 rch. 
Ta1t'n1na ,a 11 uíí1a na \ýrobu 11árn1c 1e,1rémne l)SOká odolnmľ 
1né'1 k), t' l111ám d zasadám a suéasnc' ')'>Oká 11rdo,ľl1 a ,klent'ho 
(·ad1éo1 t'ho I l.1kna 1„nobasiJu--1 

Pra1 dt'pc)Johne _1edn)·m L naľ;tarsľch leľhnolog1ľk).ľh p1oct'so1. 
pri kiorom ,a men1 zloíernc a technolog1ľkť \ lastnosu ano rgarnckeJ 
prľr\)dnr n). _ie pákrne I ápna. Tá10 1c:clmológ1a bola Lnáma u2 náro
dom I puéiatl-.u h1s1ónť - Či)) planom. Bab) lončanom. 1--é'n 1 čanom. 
ale a.1 Cľ1íanom a po nich aJ Grekom r Rimanom. Pnncľp 1y"rob) 
pált'nE'ho I ápna ,a ani po ll s1croé1ach rn:1me111I. Spoé'1\ a I pô,oben1 
lt'pla 11100-1100 °CI na kuSOI) 1ápC'ílťC (dolom11rcky" 12ípenťľ. lC'íl 
zrrťdl-.a a1 na dolomili I mrľach alebo I pecraľh ro1l1čne.1 kon~trukc1e. 
Pľ!lom nastáva J1soc1ác1a kalcrtu podla reakcie 

CaCO1 + kal = CaO + C0 2 

l l hličitan vápenatý uniká do priestoru a oxid \ápenat)' tvorí kusy 
„vypáleného vápna'" z drobných kryš tálov CaO resp. aj MgO. Oxid 
1 ápenatý sa na používanie musí zmiešal s vodou ( čo je výrazne exo
termická reakcia). Vzniká pritom hydroxid vápenatý podľa reakcie 

CaO + H:D - kal = CaOH2 

Až hydroxid vápenatý po zmiešaní s rôznymi plnidlami ( naj čas

tejš ie s pieskom. ale aj s priemyse lnou troskou , vulkanickým tufom 
a i.) dáva hmotu (maltu) vhodnú na praktické používanie. Ak tuhne 
na vzduchu. je to „suchá" maltovina. ak aj pod vodou, je to hydrau
lická malta. 

Iným procesom technometamorfózy Je vypaľm·anie cementárskeho 
slinku. Keďže vstupná suro1·ina má pestrejšie chemické zloženie 
ako vápenec.\ tomto tepelnom procese vzniká pestrá skupina 
minerálnych novotvarov - alit (k remičitan trojvápenatý - C3S). 
belit (kremičitan dvojvápenatý - C2S), celil (hlinitoželezitan štvor
dpenatý - C4AF). hlinitan trojvápenatý (trikalciumaluminát C3) 

a dalšie fázy. 

Do ,kJmanťJ ,kurrn1, metamor1n)ľh p1,,cť,n1 patn a1 1y"r0ba 
páknt'ho nrngnc111u. samot u. dma,u. ,i--l01 ,m a roLl1én)·,h 1) pOI 
t ro,I,.) S1ák é·a,lc', ~lét _1ť 1 \ ľOba ') nlc'I Jľk) ch drnhy" ľh kamt'1io1 
1d1a111a111u. ,af1ru. 1Ub1nu. korundu a ,rna1agdu1 a Jal,ťch mrrwrál 
ll) ch dru hm 

Ciel t).C'hlo P"lnamnk nre _1ľ 1 ,ľ,rpá1 d_l llľ 1 p1ľhlaJ , '-ctl-.)·ch 
technolog1cký,h pmťe,01. p11 1-.tuJ)ľh 11n,l-.a1u n,11,i m1nnalnľ 
la/) 1 = l eľhno l, t) 1. 

Na Lak ladt' u1 ťLkn).ľh pnllaJn, Jťl 1nu1en1 lťťl111',mťl8mort,,Lu 

tal-.10: 
rt>ch110metam0rľ,va Jť l<'ch110lo§'1ľl-.\ 1 alťh,, ldhorn1ón1ť real1 1,)-

1 an) 1 p1oľe, pr,mt>n: _1eclne1 ano1:2anrcl-.,_1 pn1od111n: ak ho anc,rga 
n1ck)ch 1.111cSi, alebo LJnt'.'1 .rno1gan,ckych a.1 u1gan1ch.1ch p11rod 
ných hmôt. Proccs1 premen) ( rekr) štal i zác1e) prebiehajú účinkom 
tých ,st)°ch agensm (z1 )'šená teplota, z1 ýšený Llak, účas t vodných 
roztokoľ a čas ) . ktoré spôsob u_1ú metamorľnú rekryštali záciu v prí
rode. Ich uplatnenie Je ľeľrni premenli,é. Kecľ sa pri týchto proce
soc h mení skupenst10 reagujúcich hmôt. treba hovoril (a písal) 
o ul trnlechn ometamorfóze. 

Jednou z podmienok „prežitia"' geo1 ied I budúcnos ti bude ich 
schopnost prispôsobil sa aktuálnym potrebám roz\·oja ľudske.1 spo
ločnosti a _1ednou z čiastkOI ých tíloh v tomto smere _1e V) tvorerne 
vhodne.1 (a neodborníkom zrozumiteľneJ) ter1111nológie. V takomto 
kontexte treba chápal aJ tento príspevok. 

Literatúra 

Gregerová. M„ Fojt. B .. & Vána. V . 2002. Mikroskopie horninotvorných 
a technick)°'ch minerálu. Bmo. Morov ,1-é :.<'111ské 111u:.ew11 o Phrodovedeckcí 
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Ortoruly, integrálny element kryštalinika tatrika, veporika a bázy fatrika 
prehľad poznatkov 
MILAN KOHÚT 

Štátny geologický ústa, Dionýza Štúra ľ Bratislave 
(abs trakt prednášky v SGS 25. marca 2004) 

Felzické, pôvodne magmatické horniny - strižne. dynamicky 
rnetamorfované na ortorulové horniny - tvoria z geodynamického 
hľadiska významnú zložku kryštalického sokla Západn ých Karpát. 
tatrika a veporika. ale sú známe aj v alochtónnej pozícii - na báze 
fatrika ( krížňanského prľk.rovu). Vyskytujú sa vo väčšine Jadrových 
pohorí (Považský Inovec, Tri beč, Malá a Veľká Fatra. Západné 
a '-Jízkc Tatry. Branisko), v Starohorských vrchoch, na mnohých loka
litách veporskeJ časti Slovenského rudohoria, ale a.1 v kryštalických 
ostrovoch stredoslovenských neovulkanitov (Vyhne). Petrograficky 
sú tieto horniny väčšinou zastúpené biotitickými a rnuskoviticko
-biotitickými monzogranitmi až granodioritmi. Geochemicky repre
zentujú typické vysokodraselné rnagmatity vápenato-alkalicke.1 séri e 
subaluminózneho až výrazne peraluminózneho charakteru s ASI 0,9 
až 1,5. Vyrnačuj ú sa uniformnými , nevý razne frakcionovanými 
záznamami REE s výrazne negatívnou Eu anomáliou. lniciálne Sr 
hodnoty maJÚ zvýšené lsr (0,707 až 0,725). indikuj úce dominanciu 
kôrového zdroJa. kým rekalkulované iniciál ne Nd hodnoty E pouka
zujú na mierne ov plyvnenie zdroja spodnokôrovým materiálom 
(ENu(, 1 = -2.7 až -8,4), čo podporujú 3J hodnoty neodýmového kôro
vého mdexu NCI (0.68-0.96). Zdanlivý '-Jel kôrový rezidenčný vek 

z týchto ortorúl si gnalizuje, že magrnatick)' Rrekurzor t)'chto hornín 
generoval z ranoprolerozoického až stľednoproterozoic kého kôrového 
zdroja toM:,, = 1263 = 1728 Ma. Celohorn1noľé Pb/Pb izotopické 
charakteris ti ky ei16 Pb/2" 4Pb = 17,9995 až 20,-+876. 207Pb/2"4 Pb = 
15,6065- 15,7470 a 20"Pb/'114Pb = 37.9630--40.7-180) podobne prezrá
dzajú kôrový zdroJ týchto pôvodne magmatických hornín s Jeho 
ovplyvneným Pb, pochádzajúcim 1. obohateného \itosférického 
plášťa (I:::M !!). Ojedinelé kyslíkoľé izotopické dáta obdobne indiku_1ú 
dominanci u kôroľého zdroja s 8 I ťO1 s\1DWJ = 1 1 .0- 1 1.70 %o. Geo
chronolog1cké úda_1e - LI/Pb clatornnie zi rkónov, ako aJ CH!ME 
datovanie monazitov - poukazu_1ú na pné 1ndikác1 e k)slého 
granito1dného magmatizmu I Západných Karpatoch od ordovika 
(450-430 Ma), pričom väčš ina ortorulm ých hornín vykazuje 
devónsky vek magmatizmu (400- 370 Ma). Dukti lná. strižná deformá
cia a metamorfizmus týchto hornín boli pr3\depodobne synchrónne 
s presunom hercýnskych kôrových príkrovov (360-350 Ma). resp. 
mierne predchádzali intrúziám mladších spodnokarbónskych grani toľ 

typu S (350-340 Ma), pľičom Je deformácia fixoľaná synchrónnym 
vychladnutím biotitov pod 300 °C pred 332 Ma. Ortorulové relikty 
v herc ýns ke.1 a alpínskej s taľbe Západn)'ch Karpát vykazujú 
podobnosť vo vývoji s in)'m1 reliktnými oblasťami Európy, najmä 
so soklov)"m1 oblastami A1alónie a sje.11,chodným1 v)°bežkami až 
do mtraalpínskeho teranu ako Sť\ erného v)'bežku Gondwany resp. 
hun ského k.ompozičného teranu. pľičorn tieto ťel z ické magmatity 
predstavovali typické produkty magmatického oblúka. 



35 rokov Katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 

or-.,oRU ÓI ,RZA 

Katedra gPo,ht'm1E' P1irodo,E'dt'Ci,.<'1 fakult, l 1K. Ml,n,ka d,1l1 11a. 
8--12 15 Bratbl a1 a 

Vznik a história 

Hne, 1 (eľhach boli na ,, ,tc>mauci,.,' roz1 0_1 /!ťochán 1e kp~,e 
pr,JpoklaJ) a\,.o na Si o1 en, \,.u I d1c-lo "c>1oznámeho frs\,.ého /!<'ológa 
a montan,stu J--ran11,\,. a Po~c>pnc'ho. o,o bn é pľedná;i,.) a ná1 ,tc>1) 
V. l. Vernadského a A. E. Fersmana v Prahe a Brne poé1atkom 
20. rokov). pn:ý raz sa tcľmín geochémia obj av il v názv e katedry 
Prírodm edeckeJ fakulty UK v Bratislave roku 1963. Vtedy pre 
významný podiel katedry nera stný c h surovín v pedagogickej 
a výskumnej činnosti v odbore geoc hémi a kated ru premenovali 
na Katedru nerastných surovín a geochém1e Prírodovedeckej fakulty 
UK a prof. B. Cambel sa stal profesorom geochémie. V daka jeho 
iniciatíve a diplomacii bola 1. decembra 1969 založená samostatná 
katedra geochémie. ktorá ok rem rokov 1981-1985, keďJu spojili 
s katedrou mrneralógie a kryštalografie. bola a doteraz Je Jedinou 
sa mostatnou geochem1ckou katedrou na Slovensk u (p redt;m aj 
v Česk os l ovensku ) . 

Pri vzniku základ katedry tvori li traja uč ite li a vyčlenení z Katedry 
neras tn ých surovín a geochém ie PríroclovecleckeJ fak ult y, a to 
prof. RNDr. B. Cambel. DrSc., ini ciáto r založen ia katedry a jej 
pn ,'· 1 edúc1. cl va_1a odborní as istenti - RNDr. E. Mecháček, CSc., 
a RNDr. J. Veselský, CSc., a šesť technických pracoľllíkov. Z nich 
na katedre aktívne pôsobí už len jeden - doc. M. Khun , CSc ., 
re sp. doc . ./. Veselský, CSc., ako externý učiteľ dôchodca. Keďže 
išlo o nový od bor, kated ra sa rýchlo rozras tala a roku 1975 na nej 
pôsobilo už 14 vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov . Rozhodujúci 
význam pre v,;'·chovu geochemikov mal i a.1 ďalší pracovníci: 
RNDr. J. Jarkm~ký. Ing. J. Babčan. RNDr. .1. Čurlík , Rl\Dr. J. Forgáč, 
Rl\1D1·. M. Khun, ale aJ spolupracovníci z Čiech , z Prahv. napr. 
RNDr. T. Pačes. RNDr. P. Jakeš. RNDr. J. Čadek. RNDr. M. P~livcová, 
z Brna Ing. V. Širnánek. RNDr. P. 'Vhiller, prof. B. Fojt a mnohí iní. 

Vedúcimi katedry postupne boli: prof. RNDr. Bohuslav Cambel, 
DrSc. (1969-1981). prof. Ing. Ján Babčan , DrSc. (1981-1988), 
doc . RNDr. Jozef Veselský, CSc. ( l 988- 1 990). RNDr. Vojtech 
Vilinovič. CSc. (1990-1992). doc. RNDr. Mil oslav Khun, CSc . 
( 1992-1999) a doc. Rl\Dr. OnclreJ Ďurža. CSc. (od roku 1999). 

Na katedre od roku 1969 pôsobili títo profesori (resp. pracovníci 
s vedecký m stupňom !*) a docenti (resp. pracovn íci s vedeckým 
s tu pňom II a*): 

Meno Nástup Odchod 
na katedrn Docent Prof. z ka tedry 

Ján Babčan 198 1 1973 198 1 1996 
Bohuslav Carnbel 1969 1953 1957 1981 
Ján Čurlík 1974 1987 1990 
Ondrej Ďurža ]974 2002(1991*) 
Jozef Forgáč 1978 1971* 1989* 1999 (2000t) 
Peter Ivan 1976 2002 
Ján Jarkovský 1970 1972 l 986 (1994 t) 
Mi loslav Khun 1969 1995 ( 1990*) 
Ernest Mecháček 1969 1977 (1977+) 
Ján Mili čka 1986 2000 
.Jozef Veselský 1969 1979 ( 1992*) 2004 

Pedagogická činnosť katedry 

l, dtťdrav gť,tor0m <'.tud1 1nc'ho rn>)!rJmu gc•,,chc·m ,a I gťo!og1c \,.c•_1 

,,\,.ľ11 lak ult) a ľn111 0nmťnt alnc1 ~,,,,·hc',n1a 1 ,n111,,nrnťnláln,1 
,é'\,.ľll 
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Tento smer sa študLijť v rámci študij ného odboru geológia. 
Druhý smer sa zamc n ava na I šeobec nej šie otázky vztahu ži1 e.1 

a neživc.1 prírody ako aJ na spoloče n s k é dôsledk) tohto vzťahu. 
Študuje sa v rámci študijného odboru en1 ironmentalistika. Študenti 
okrem poznatko\· z geologických. a na.1ma geochemických predme
tov získavajú aJ rozšírené poznatk) z b1olog1cký-ch. chernick,'ch, 
geografických. právnickS·ch a ekonomických odborov. 

Počas existencie kateclr) štúdium štátn) mi skLiškam1 (do konca 
letného semestra šk. roka 2003-2004) skonč il o 229 absoilentm 
(traja s cenou ministra). ŠtlÍclium LÍspešne skončilo a1 pät zahranič 
ný·ch študento\ (z Madarska . Kub:,. a Etiópie). Na základe rigoróz
ne ho pokračm an1a. ako aJ zákona č. 39/1980 o I ysokých školách 
titu l RNDr. celkmo získalo 1-B uchádzačo1. Katedra ako školiace 
pracm isko v1chovala 20 kanclicláto1 1iecl a cl1aja č l enov ia obháji li 
doktorské diiertác ie. Štúdium vedecke.1 ašp1ľantú ry úspešnou obha
jobou kandidá tskych dizertáci í skonči l i a.1 traJ a zah raniční študenti 
(RNDr. J. Zeman, ČR: Santosh Kumar. M. S .. Indi a: MeJeecl Salem 
Yasccn, M. S„ Irak ). Mnoh í z abso l ľento1 sa osvedč ili pri zahra
ničných expertízach. plnili a plnia významné úlohy v ri ad iac ich 
fu nkciách v štátnych a sú krom n,'ch inšt itúciách . 

Pn zabezpečornn ( výučb:,. geochémie ako 1101 ého odboru sa kládol 
dôraz na prípravu učebnej li tera túr). Noľý, progresii 11) predmet 
nemal tradíciu a okrem ,ysokoškolske.1 učebnice geochémie od A. A. 
Saukova ani študijnú literatlÍru. Učebnice 3J v angl i čtine sa začali 

objavovať až v 70. rokoch 20. stor. a pre potreby študentov a ašp1-
rantoľ ich clo slovenčiny prekladali členo1 ia katedr). Do súčas n os ti 

č lenovia katecil) preložili alebo napísali 31 skrípt. 
Y,'učba geochémie prebieha v geologicke.1 sekc ii ľ odbore geológia 

a študi_1ného programu geochémia. ŠtucliJn) program env ironmentálna 
geochém ia sa študuje v rámci študijného odboru en\·ironmentalistika 
v environmentálnej sekcii. do kt orc_1 katedra o rganizačne patrí. 
V tomto za mera ní sa \ súčasnosu s ostatnými katedrami sekcie 
koncepčne doriešila zodpovecla_1úca účast kated ry na vfučbe. 
Akceptuje sa význam nm,'ch clisc 1plín zameran,'ch na enľiron
mentálnu geochém 1u. ako _1e napr geochémia kra_j 1n y, geochém ia 
ťažkýc h kovov . medicín ska geochémia, biogeochém1a a i. 

Kated ra je v súčasnos ti tiež pracm iskom. kele sa u sku točííuje 

1 nterná a externá forma doktorandské ho štúdia z geochémie. 

Vedeckovýskumná činnosť 

Katedra sa od svojho nniku onentoľa l a na niekoľko zá kladw;-ch 
otázok. Už počas svojho pôsobenia na predcháclza_1úcom pracoľisku 
(katedra nerastných surovín) prof. Cambel s RND r. Jarkovským, 
RNDr. Mecháčkom a RNDr. Veselským ve ľm i úspešne rozvin uli 
geochem ický V)'Skum kryštalických hornín. rúd (na_jmä sulficl ických 
minerálov) a akcesorických minerá!Oľ, hypergénn yc h procesov 
a geochem ickfch metód I yhľadávania rudn ýc h ložísk. predovšet
kým v ob lasti Malých Karpát. ale a.1 v inS'ch západ okarpatskýc h 
regiónoch. V rámci tohto v,'skumu I znikol rad kvalifikačn,'ch prác 



vrátane diplomových prác vlastných študentov, ale aJ m11nokatedro
vých postgraduantov. Mnohé priniesli údaje. ktoré sú významným 
prínosom do pornania geológie Malých. ale aj celých Západných 
Karpát. Týka sa to predovšetkým zisťovania obsahu, distribúcie 
a foriem výskytu najmä geochemicky a ekonomicky významných 
prvkov. Išlo hlavne o zákonitosti hromadenia sa, ale aJ všeobec
ného správania niektorých prvkov v magmaticko-hydrotermálnom 
procese, ako aJ pod vplyvom metamorfózy a metasomatózy. 
Riešila sa I typológia, kryštalochémia a genéza akcesorických 
minerálov, ale aJ mnohých horninotvorných minerálov z hľadiska 
ich využívania na zisťovanie izotopového veku minerálov, ale aj 
na nešenie geochémie hornín, v ktorých sa tieto minerály vysky
tujú. Predmetom štúdia boli aj otázky geotektonického prostredia 
granitoidného magmatizmu prcdalpínskeho vulkanizmu, litológie, 
pT podmienok tektonometamorfózy kryštalinika, geochémia čier

nych bridlíc a rad iných. Výsledky rozsiahleho štúdia obsahu 
a distribúcie stopových prvkov v rudných, najmä sulťidických 
(pyrit. pyrotín, chalkopyrit, antimonit, galenit) mineráloch. a to 
nielen ložísk Malých Karpát, ale z celého karpatského regiónu, 
ktoré dosiahol prof. B. Cambel a doc. J. Jarkovsk), boli ocenené 
aJ štátnou cenou a mali veľký ohlas aj v zahraničí. Geochemicko
-mineralogické experimentálne bádanie pod vedením prof. J. Bab
čana bolo zamerané na štúdium podmienok vzniku, ale aj stability 
minerálov a hornín. Vykonala sa syntéza a overovala sa možnosť 
nízkoteplotneJ syntézy dolomitu, študovali sa aj podmienky 
a možnosti migrácie mnohých rudných prvkov, a to aJ za prítom
nosti rôznych typov organických zlúčenín. Práca o podmienkach 
migrácie ortuti mala priaznivý ohlas v zahraničí. 

V rámci úloh zameraných na ropnú geochémiu sa skúmali orga
nické látky v sedimentoch PodunajskcJ nížiny a dalšie práce sa 
týkali 111ých perspektívnych oblastí (napr. viedenskej panvy, flyšo
vého pásma). Tieto práce na katedre vy~onáva, doc. J. Milička 
v spolupráci s ropným priemyslom a UUG v CeskeJ republike 
(hlavne s pracoviskom v Brne). 

Štúdiom geochémie procesov zvetrávania a geochemických 12od
mienok migrácie látok v hypergénnej zóne sa získala (doc. J. Cur
lík) predstava o pohyblivosti prvkov pri týchto procesoch. Ďalšou 
rozsiahlou témou bol geochemicko-petrologický výskum sloven
ských neovulkanitov a s nimi spätých metalogenetických procesov 
(RNDr J. Forgáč). 

V)·skumné úlohy sa riešili v ráme, štátneho plánu výskumu. často 
v úzkeJ spolupráci s Geologickým ústavom SA V, a to aj vdaka 
tomu, že prof. 1:3. Cambel bol zároveň vedúcim katedry aj riadi 
teľom tohto ústavu, čo umožnilo zapojiť katedru do medzinárodneJ 
mnohostranneJ vedeckej spolupráce, napr. v rámci projektu skupiny 

.deviatich akadémií socialistických štátov pri výskume alpsko 
-karpatsko-kaukazsko-himalájskeho vyvrásneného pásma, jeho mag
matizmu a metalogenézy, ako aj do programu LITHOS. Medzi
národná spolupráca prebiehala aj v rámci KBGA a IGCP (doc. J. Jar
kovský. doc. J. Veselský) a dosiahli sa významné výsledky. V plnení 
niektorých programov sa pokračuje aJ v súčasnosti (doc. M. Khun 
IGCP č. 254 a 357. RNDr. P. Ivan a i.). 

Mnohé výskumné úlohy sa plnili v spolupráci s praxou, čím sa 
ZV)šila komplexnosť výskumu a zlepšili ekonomické výsledky. 
Výrobné podniky zasa katedre pomáhali spájal štúdium s praxou 
(diplomové a odborné práce, terénne kurzy). Medzi najvýznam
nejšie výsledky patrí monografia Rudnianske rudné pole - geoche
micko-minera!ogická charakteristika. Výborné výsledky sa dosiahli 
i pri riešení geochemických úloh na ložisku Novoveská Huta, Slo
vinky, Nižná Slaná a Pezinok. Súčasné výskumné úlohy katedry sú 
zamerané na západokarpatské orogénne pásmo a na environmentál
nu geochémiu chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a ich širšie
ho okolia. Výsledky výskumu katedra za svojej existencie zúročila 

vo viac ako 780 pôvodných vedeckých prácach a prácach zborníko
vého t1 pu. ako aj v 24 p1-ácach monografického charnkteru. 

Súčasné zameranie katedry \ ychodí z jej 1nterdiscipl1nárneho 
postavenia ako 1ntegrujúceho článku medzi geologickou a environ
mentálnou sekciou Prírodovedecke.1 fakulty UK. Tak sa napÍňa 
dávna predstava, že katedra geochémie má byt jedným z nositeľov 
a uskutočňornteľm- programu hlbokého štúdia životného prostredia 
od Jeho abiotickej zložky až po otázky vstupu prvko\ do bioty, ich 
množstva. ale aj foriem ako \ ýsledku migrácie pn ko\· \" prírodnom 
prostredí a dôsledku antropogénneJ činnosti. Aj keď sa táto predsta
va o poslaní katedry geochérnie \ čase JeJ \·z111ku dostatočne nechá
pala a neakceptovala, V)VOJ Jť.J správnosť potvrdil, a preto stíčas
ným cieľom katedry je geochemick) \ýskum abiotického prírod
ného a antropogénne ovplyvneného prostredia. a to z hľadiska geo
chémie endogénnych. a hlavne exogénnych procesov alebo envi
ronmentálnej geochém1e. Takýto \ ýskum prebieha od roku 1991 
riešením už piateho grantm ého projektu ( prof. J. Babčan , doc. J. Ve
selsk )'.', doc. M. Khun, doc. O. Ďurža) hlavne \" Malých Karpatoch 
a priľahlých podhorských a nížinných (Záhorská nížina) oblastiach. 
Katedra riešila aJ dalšie štyri grantové projekty z oblasti endogén 
neJ geochérnie týkaj úce sa spodnokôrov)ch komplexo\ Západných 
Karpát (RNDr. Š. Méres) a identifikácie reliktov oceánskej kôry 
Západných Karpát a geochem1cko-petrolog1ckej rekonštrukcie kon
vengertných pohybO\ litosťérických dosák v histórii Západných 
Karpát (doc. P. Ivan). Členovia katedry nešia aJ proJekt APVT 
Geochémia staropaleo~oick_vch vulkanickosedi111e11tärm·ch komple
xov centrcí/nvch Zäpadn/ch Karpát: protolit. ;drojová o/Jias/ a tekto
nick} v_v~1wm (RNDr. Š. Méres). ako aj projekt Vpl_, ·v geologickfch 
faktorov na kvalitu ;,ivow (doc. M. Khun) v spolupráci s pracovníkmi 
oddelenia geochém1e životného prostredia ŠGÚDŠ v Bratislave 
(RNDr. S. Rapant). 

Členovia katedry (RNDr. Š. Méres. doc. M. Khun. Mgr. L. Jur
kovič, Mgr. J. UrrninskáJ sa zúčastnili na plnení komplexného pro
.1ektu Zhodnotenie ekologickej únosnosti regiónu Žiarskej kotliny, 
ktoreJ hlavným riešiteľom bol EL s. r. o., Spišská Nová Ves. 
V súčasnosti pri plnení e1l\'ironmentálno-geochem1ckých úloh 
členovia katedry, doktorandi a diplomanti úzko spolupracujú aj 
s takými pracoviskami, ako je ŠGÚDŠ Bratislava. Výskumný ústm· 
pôdoznalectva a ochrany pôd Bratislava. HYDEKO-KV, s. r. o., 
Bratislava, Eko-konzu l tačno-expertízny a obchodný podnik Brati
slava. a 1. Poprední pracovníci týchto ustanovizní sa zúčastňujú a.1 
na výučbe študentov geochémic (doc. J. Čurlík. RNDr. S. Rapant. a i.). 

Medzinárodná spolupráca 

Medzinárodná spolupráca katedrJ bola a je orientovaná hlavne 
na geochemické pracoviská a katedry univerzít a vedeck}ch ústa
vov. V Rusku to bola hlavne Štátna univerzita v Moskve a v Petro
hrade. !GEM RA V v Vloskve. Inšlitút geochémie RAV v Jakutsku. 
na Ukrajine geochemické oddelenie Ústavu Geolog1ckeJ fakulty 
Štátnej univerzity \' Kyjeve, Inštitút geochémie a fyziky minerálov 
A V Ukrajiny v Kyjeve. v Arménsku Inštitút geologických vied 
Arménskej A V v Jerevane a pod. Osobitne významná bola spolu
práca s GÚ SAV, ktorá umožííovala a.1 bohatú spoluprácu najmä 
medzi G. P. Bagdasarjanom a R. Ch. Gukasjanom z Arménskej 
akadémie vied a 8. Cambelom a J. Veselským. Výs ledkom bol rad 
vedeckých štúdií určujúcich jadrovogeochronologick) vek granitoi
dov a metamo1fitov Západnfch Karpát. čím sa potvrdil variský vek 
metamorfózy horn ín s \·ar1ským1 granitovými plutónm1. Veľmi úzka 
a plodná spolupráca bola a JC s mnohými pracoviskami v ČR. 
s Katedrou mineralógie a geochémie Prírodovedeckej ľakulty UK 
v Prahe, ale a_J s pracmiskami ČAV. Ústredným českým geologic
kým ústavom, najmä s .1eho pobočkou v Brne. ktorá takmer 



20 rokov katedre pomáhala pri výučbe organickej geochémie 
(doc. V. Šimánek. CSc.) a v tejto činnosti pokračuje (RNDr. P. Mliller, 
CSc.). Dlhodobá bola spolupráca aj s Katedrou petrografie, minera
lógie a geochémie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity 
v Brne (prof. Fojt, doc. Zeman). 

ústav pôdnej úrodnosti Bratislava. V rámci spoločného pracoviska 
a združených investícií ide o spoluprácu so ŠGÚDŠ. GÚ SAV 
a STU. Výs ledky sú doložené množstvom oponovaných správ 
a publikácii. 

Katedra V) še 20 rokov spolupracovala s Československým urá
novým prieskumom. k. p .. Lí berec ( neskôr a \' súčasnosti Uranpres 
Spišská Nmá Ves), Geologickým pneskumom Spišská Nová Ves 
(teraz ŠGÚDŠ). Železorndnými baiía1rn Spišská 'fová Ves. Rudný
mi baiíam i Banská Bystnca. S týmito pod11ikm1 hlavne v minulosti 
spolupracovala pn riešení geoché1111e a m1neralóg1e horninových 
komplexov· a ložísk Malých Karpát (Pezinok - Pernek). Banská 
Štiavnica , Kremnica (stredos lovenské neovulkanity). L iptovská 
Dúbrava (Nízke Tatry). Rudňany. Slovink). Nižná Slaná. Novoves
ká Huta. ako aj v mých oblast iach Spišsko-gemerského rudohona. 
Spolupráca zvyšovala komple,nost v·;,skumu a využívanie moder
nej prístrojovej techniky, pomáhala pri výchove študentov odborný
mi terénnymi cvičeniami a prácami . neskôr umožňovala prípravu 
kvalifikačných - kandidátskych. doktorandských a habilitačných 
prác. Svedčí o tom množ.stvo nie iba oponman)'ch V"jskumn:;ch 
správ a kvalifikačných prác, ale aJ rad prác publikovaných v príleži
tostných zborníkoch, časopisoch. ako aJ v podobe monografií. 

V rámci zmluvy medzi Univerzitou Kamenského v Bratislave 
a Univerzitou Blaise Pascal v Clermont Ferrand doc. R'\/Dr. Peter 
Ivan, CSc., a RNDr. Štefan Méres navštívili v rokoch 1995, 1997, 
2002 a 2003 pracovisko Laboratoire de geochimie. Magmas et Vol
cans v Clennont Ferrand a francúzski pracoľníci katedrn geoché
m ie v roku 1996 (Dr. Gourgaud a Dr. Kieffer). v roku 1998 
(Dr. Bouloton a Dr. Chazot), v rokoch 2000 a 2001 (prof. Pin 
a Dr. Bouloton). v roku 2003 (Prof. Pin a Dr. Cantagrela). Odborná 
spolupráca bola zameraná na štúdium a koreláciu vulkanických 
a metamorfovaných hornín v Západných Karpatoch. v Centrálnom 
masíve a v Alpách. 

Spolupráca s inými vedeckými ustanovizňami a podnikmi 

Katedra geochémie v spoločných riešiteľských kolektívoch rozví
jala a rozv(ja bohatú spoluprácu najmä s týmito vedeckovýskumný
mi inštitúciami: ŠGÚDŠ Bratislava, GP Spišská Nová Ves (teraz 
Štátny geologický ústav D. Štúra). Geologický ústav SA V, Ústav 
architektúry SA V. Výskumný ústav inžinierskych stavieb Bratisla
va. Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu Bratislava, Výskumný 

Cieľom katedry Je okrem em·ironmentálneho a .. klasického" geo
chemického výskumu geologický·ch procesov· aj výchova komplexne 
pripravených a v praxi adaptabilných abso lventov v obidv·och 
smeroch. 

V. BEZÁK et al., 2004: Tektonická mapa Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR, 

Bratislava, 2004. 

Širš í kolektív špecialistov na geológiu lito
štruktúrnych jednotiek Západných Karpát predložil 
v Tektonickťj mape Slovenskej republiky syntézu 
stavby Západných Karpát založenú najmä 
na poznatkoch nových regionálnych geologických 
máp v mierke J 50 OOO a tematického výskumu. 
Mapa už na prvý pohľad zaujme mimoriadne dob
rou čitateľnosiou. Vhodný výber kontra stnej 
farebnej škály jednotiek aj rastrov umožňuje 
používateľovi mapy rýchlu orientáciu medzi 
základnými tektonickými jednotkami aj v ich 
rámci 

Azda najväčším prínosom recenzovanej mapy 
je dôsledný genetický prístup k členeniu jedno, 
tiek. predovšetkým sukcesívne roz líšenie ich 
štruktúracie podľa základných deformačných 
štádií orogénneho cyklu. Prvý raz sa kartograficky 
zobrazila distribúcia jednotiek variskej stavby 
tatroveporického kryštalinika. aj keď s paleo
alpínskym kontextom. ktorý navyše nie vždy 
korešponduje (napr vo veporiku Čiernej hory 
a Braniska) s doteraz prijímaným chápaním. Zobra
zenie gelnickej sekvencie gemerika ako celku 
v mape avizuje nevyhnutnosi preklenúť zásadné 
rozdiely v chápaní jej vývoja a členenia. 

Používateľa mapy nesporne zaujme aj interpre
tácia kontinuálneho priebehu ochtinskej skupiny 
v podloží gelnickej sekvencie resp. aj turnaika. 
zohrazená na schematickom reze hlavnými 
západokarpatskými tektonickými jednotkami. 
z ktorého implicitne vyplýva i pozícia domovskej 
oblasti hronika v stykovej zóne veporika a geme
rika . Rez ideovo zobrazuje aj jednu z alternatív 

absencie časti obalovej sekvencie gemerika 
a veľmi názorne pôvodné i lerajšie relácie variskej 
a alpínskej stavby tatroveporického kryštalinika. 
Tieto otázky sa riešili aj v rámci úlohy Tek//Jl{ené;.a 
sedimemdn1vc/1 punieľ Zäpadnvch K,updr a isto 
sa nimi budú zaoberať aj p1ipravované vysvetlivky 
k recenzovanej mape. 

Ako jednoznačne pozitívne hodnotíme odlíšenie 
mezohercýnskych a neo hercýnskych granitoidov 
s vyčlenením genetických typov S. I. A a SS. 
Na rozdiel od predkarhónskych metamorfilov 
tatroveporika sa pri ich členení celkom opodstat
nene upustilo od ich v yčleííovania na princípoch 
ich depozície v paleoa lpínskych jednotkách 
Deklarované genetické väzby v niektorých telesách 
bude zjavne treba ešte spresniť adekvátnym počlom 
analytických dát. 

Odlíšenie plytkovodných a hlbokovodn5'ch 
fácií v rámci superficiálnych paleoalpínskych jed
notiek interníd Západných Karpál umož11uje pri 
rešpektovaní úrovne erozívneho zreZll a typu 
štruktúr jednotky detailnejší pohľad na povahu 
synsedimentárnej tckloniky bazéna v priečnom. 
ale aj v pozdÍžnom profile jedno1ky V bradlovom 
pásme je prvý raz zobrazená priestoroľá distribú
cia trojctážového vývoja jeho sekvencií 
a čiastkových tektonických jednotiek. a tak použí
vai mapy , najmä nešpecialista. získava ucelenejší 
prehľad o základných vzťahoch jednotiek v naj 
významnejšej megaštruktúre alp(nskej stavby 
Západných Karpát. 

Pôvodným a dobrým počinom je aj kartogra
fické zobrazenie geodynamicky kontrastných 

prostredí v rámci vnútrokarpalských paleogénnych 
a vrchnokriedových paniev Spolu s rozlíšením 
základn)'ch clepoz i čn)'ch S)Stémov a šambronskej 
vrásovoimbrikačnej zóny v paleogéne podtatranskej 
skupiny posk:,tuje koherenlnejší pohľad na syn
sedimentárn y aj naložení' vývoj predmetných 
sekvencií. V paleogéne Vonkajších Západných 
Karpát je na rozdiel od doterajšieho stavu - zre
teľn)'. pokrok v štrukturácii bielokarpatského prí
krovu. v· ktorom je zobra?Cná distribúcia štyroch 
čias tkových príkrovových jednotiek. 

Prehľadne a inštruktívne je , mape zobrazený 
súbor nových poznatkov o princípoch stavby 
neovulkanických komplexov Západní ch Karpát. 
Načrtnutý priebeh vulkanicko1cktonických zón. 
ich čiaslkoľých včílane pochovaných štruklúr 
informuje o komunikačných väzbách centier 
neovulkanilov na zdedené resp. novovznikajúce 
štruktúry priľahljch paniev·. Osobitne významné je 
kartografické odlíšenie zonality produktov vulka
nických centier. ktoré fixuje jeden zo základných 
pozna1kov stavby západokarpatských neovulkani
tov v posledných dekádach. V neoalpínskych pan
ľách sa úspešne podarilo odlíšiť výplii formovanú 
v kontrastných teklonických režimoch včítane 
základných štádií ľO vývoji paniev a typy podložia 
paniev fzopachy hrúbk) sedimentárnej výplne 
paniev a neo1ektonick5,ch klenieb plaslicky mode
l ujú súčasnú morfológiu ich podložia a vhodne 
dopÍňajú priebeh zakrytých štruktúr Mapa by 
azda neutrpe la na preh ľadnosti. keby sa v nej 
farebne zobrazili vjznamné neolektonické zlomy 
a epicentrá historickj'ch zemetrasení. 



Recenzovaná Tektonická mapa Slo1enskej 
repu bi iky _je obsahom aj kartografickým spraco
vaním mimoriadne úspešné dielo. Prehľadne 
a 1)'.·srižnc syntetizuje najnovšie poznatky slo-
1enskej geo ló gie o stavbe. zložení a vzťahoch 
tektonických jednotiek Západných Karpát. Aj 
bezproblémoľá čitateľnosť mapy bude nesporne 

O premárnenej príležitosti 

dôvodom. pre ktorý sa toto dielo stane základným 
zdrojom informácií o súčasnom chápaní stavby 
pohoria. 

Tektonickú mapu Slo1enskej republiky vre lo 
odporúčam do pozornosti aktívnym členom 
geologickej obce. ale najmä študentom geológie 
a pracovníkom inf ch rezortov ako prameň I ýcho-

diskm ých informácií pre ich činnosi v západo
karpatskj'ch jednotkách. Recenzm aná mapa bude 
aj I hodnou pozornosťou pre zahraničn5ch kol ego,. 
a preto stojí za ú1ahu pripra1 it aj jej podlepen)° 
, aria11t. 

S. Jucko 

Úvaha nad publikáciou M. Baroka, V. Tichého a kol. Od drahého kameňa k šperku (Alius 2003) 

Vydanie akéhokoľ1ek knižného diela v prísluš
nej (odbornej) komunite vždy spôsobí napäté 
očakávanie zainteresovan)'ch. a to najmä ak je 
takpo,,ediac prvotinou v danej oblasti alebo vo 
sfére ľudskej činnosti. A práve preto autor/autori. 
ktorí sa podujmú vyorať takúto pnú brázdu. 
musia prekonávať aj mnohé úskalia. ktoré prináša 
neusrálená terminológia. nomenklatúra. ba dokon
ca v záujme pokrytia problematiky musia tvoril 
aj novú slovenskú terminológiu. Je zvykom. že 
do rozsiahlejšieho literárneho spracúvania nejakej 
tematiky sa púšťajú „vypísaní" autori, ktorí majú 
za sebou 1edecký výskum vyúsťuj úci do zverej
nenia originálnych vedeckých či literárnych prác. 
V opačnom prípade celé úsilie autorov (aj keď 
pri značnej dávke odvahy) môže. no aj nemusí 
1 yzniei úspešne. 

Recenzovaná knižná publ ikácia M. Baroka. 
V Tichého a kol. sa nedá zaradiť ani medzi mono
grafie. ani medzi vedecké diela. ani medzi vysoko
školské učebnice. hoci sa v podtitule za monografiu 
označuje. Striedajú sa v nej (a to veľmi neusporia
dane) rozličné obchodné. informatívne. vedecko
- popularizačné a iné aspekty. Je napísaná nekon
centrovane. veľmi rozvláčne a potenciálny čitateľ 
sa v nej dokáže len ťažko orientoval. 

Svoje úvahy začnem tennínom gemo/ôgia. ktoré 
autori píšu nekorektne ako gemmol!ígia. V pripra
vovanom 4. diele slovníka Bcliana bude slovo 
gema s jedným 111 (infonnácia PhDr. D. Dobrovod
ske_j. jednej z autoriek uvedeného slovníka). čiže 
v slovenčine je a bude termín gemoiágľa. 

Ďalej sa informatívne zmienim o formálnych. 
ale aj odborn5-ch chybách. ktoré hodnotu publi
kácie v)'razne znižujú. 

V tiráži sa u1ádza aj copyright © na fotografie 
aj text. ako aj to. že ide o archív autorov. no 
1äčšina fotografií a náčrtov je jednoznačne kópiou 
z Internetu alebo prevzatá z mnohých časopisov 
a z iných publibícií (za nerešpektovanie© sú 
v EU sankcie') , a to napriek tomu. že v titulnom 
liste autori zakazujú preberať informácie z ich 
publikácie. 

V Sim-e 1/(I 1íťl!d autori píšu ,, .. reľkä ľas( ľud
,kej popuiúcie - 11111ohých „ odbom(kor" ri ež 
nei-v11(mojúc, nemú !Íp!ne jasno r dralwkamm·ej 
prob!e111urike, hoci 111110/i(; r"vchto ľ11d( s 11011 
denno - denne prichádzajú do bií~kelw kontaku." 
Predpokladám. že v našej spoločnosti iba málo 
ľudí prichádza denno-denne do kontaktu s draho
kamami (pod ľa Mrázka. 1996. termín drahokam 
sa v súčasnosti už nepoužíva). 

Druhá kapitola má názov Úvod do ge1111110/ôgie 
a podkapitola Zcík/adne pojmy. Práve v podkapi
tole sú niektoré definície. napr hustoty. difrakcie 
a iných optických vlastností minerálov. for111ulo-
1ané nesprávne a zle sa definuje aj pojem hornina. 

minerál. vznik minerálov. láva. magma. pegmatit 
a mnoho ďalších. Napr nie _je rozpty l sve tla 
na vrstevnatej štruktúre živcov. labradorit nie je 
drase lný živce. magma nemá tep lo tu od 650 °C 
a pod„ ako autori uvádzajú v kapitole 3 (V:nik 
a l'_vskvr drahých ka111e110\' v prfrode ). Koraly 
a perly sú podľa nich biologického pôvodu (správne 
biogénneho alebo organického/organogénneho 
pôvodu) . Do tejto kap itoly autori okrem iného 
zaradili aj lokality Slovenskej republiky (podka
pitola 3.5). veľmi stručne sa v nich venujú použí
vaniu kameňa od kamennej doby. spomínajú 
_jantárovú cestu a Keltov A.i v tomto prípade 
chaoticky prebrali rozličné informácie najmä 
z archeologickfch. ale aj iných známych literár
nych prameňov a uvádzajú ich bez citácie. [)al šie 
podkapitoly (C emoiogickcí kiasifikcícia a Genetid d 
kiasifikcícia) sú takmer doslovne odpísané z I ia
cerých publikácií R. Ďudu ( 1985. 1987. 1997) 
Autori v týchto podkapitolách nesprávne zaradlljú 
serpentinit medzi magmatické horniny a tak to 
uvádzajú viac ráz aj v texte (serpentinit je predsa 
metamorfovaná hornina). 

Od kapitoly 4 sa objavujú rozličné tabuľky. 
kreslené obrázky uvádzané s opisom po anglicky. 
niekedy po slovensky. v jednej aj po anglicky. aj 
po slovensky (akje práca určená širokej verejnosti. 
ako uvádzajú autori. text k obrázkom a tabuľkám 
má byt v slovenčine). V texte je množstvo skra
tiek bez vysvetlenia. napr na s. 76 a 114 VVS. 
VVSI. GIA a i .. no autori ich vysvetľujú až na 
nas ledujúcich stranách. napr. na s. 132 a dalej. 

V celom texte _je iba štrnási citácií a z nich je 
v zozname literatúry len šesť. Zoznam použitej 
a odporúčanej literatúry I závere práce obsahuje 
až 168 titulov zoradených abecedne podľa autorov. 
ale je nepresný. neúplný a autori pre1ažnú časi 
titulov odporúčajú preštudovať' 

V publikácii je veľmi veľa forn,álnych a jazy
kových chfb. \/apr na s. 69 je Šiatorská Buko
vinka. ale má byt Šíatorošská Bukovinka (od Šia
toroš)". raz autori píšu Barma. inokedy Nyanmar. 
na s, 71. 72 a inde dávajú bodku za značkou ct. 
gr. al. na s. TJ uvádzajú skratku C. A. R. a záro
veľí ju vysvetľujú. resp . prekladajú z angličtiny 
ako Centrálna africká republika, čo je neprijateľné . 

na s. 165 tvrdia. že jantár je surovina ústrojného 
pôvodu (správne má byť organického pôvodu). 
na s. 168 píšu. že buližník je sýtočierny, na s. 
175 .. vyrobené umel ý m spôsobom ... (sprá1ne 
laboratórnym spôsobom). na s. 209 sa nejednotne 
uvádza letopočet (raz pred Kristom. raz pred Kr.. 
inokedy pred C). na s. 234 je nesprá1 ny názov 
obce Dolní Véstonice ako Vésovíce. na tejže s. sa 
tvrdí. že llldia začali obrábal suroviny pr~d 2700 
rokmi (obrába sa pôda . no ľudia začali opracú
vai/opracovávať surov iny už v kamennej dobe). 

na s. 257 autori u, áclzajú ,kratku spoločnosti SG] 
(čo znač í Slovensk5 gemologický inštitút) ako 
_jedinú akredítov anú organizáciu na hodnotenie 
drahých kameňov (S101 enskj' gernologický inštitút 
je súkromná firma bez akreditácie. ale s diplo
mami) Nie je jed iná. Jestvuje za regi s trovaná 
SGS (Slovenská gemologická spoločnosi ako 
občianske združenie). na s. 288 je tab. s textom: 
.. Indexy lomu vybratých kovov a minerálov"· 
(kovy sú predsa alebo pn k). alebo sa zúčastňujú 
na zložení minerálov). V tab. autori uvádzajú aj 
sklo. silikón. bronz (tie nie sú ani prvky. ani 
minerály) a rad dalších nepresností. 

Za nečitateľné tabuľky mapy aj nekvalitné 
obrázk) sa autori ospravedl11ujú na s. 428 takto: 
„Poznámka k farebným škálam: Prípadné rozdiely 
, publikovaných farbách sú spôsobené technoló
giou tlače ... Lenže I cele_j práci nie je ani _jeden 
farebn) obrázok a nero, nako s),te .:; i\·é odtiene 
sú spôsobené zlým skanovaním alebo prebratím 
z internetu. 

K práci je priložené C D s obrázkami be z 
akéhokoľvek opisu či poznámok a nezodpo1 edá 
ani jednoduchj',111 poži adm kám na elektronické 
publikovanie . 

Aj keď autori ďakujú za odborné konzultácie. 
predpokladám. že nebo l na ne čas alebo sa urobili 
iba v malej miere Škoda. že ani l)da1ateľ 
ALllíS nežiadal posudky reccnzentm·. ktorých 
pripomienky by boli celú prácu sbalitnili. 

Publikácia isto stála autora, 1 eľa námahy a _jej 
V)daníe bolo nákladné. ale m)slím si. že nesplnila 
očakáva nie tých. ktor5 rn je I eno, aná. teda širokej 
, erejnosti. študenta, oclbomých aj vysokých škôl 
a odborníko, zaujímajúcich sa o anorganickú 
prírodu Yôbec. o minerály alebo špeciálne o danú 
prob lematiku. 

Kniha patrí medzi tie . ktoré by sa na našom 
trhu nemal i objavo1ať. Ne1znikla totiž vlastným 
1-edccký111/odbornj'111 poznávaním pozorovaním 
či L1boratórnym výs kumom autorov. a tak je iba 
kompilátom prác tých odborníkov. ktorí sa mine
rálmi. horninami čí šperko1 ými materiálmi 
naozaj zaoberajú. Je nesúrodou zmesou údajov 
pre1zatých z najrôznejších príručiek. komerč 

ných prospektov a internetových stránok. Je pre
javom akej si „chamti, osti" po slá1 e alebo túžby 
..b) ť pr1ý111" 

Publikácia stojí okolo 500 S k a tí čo majú 
záujem o pekné minerál). drahé kamene či šperky. 
môžu peniaze použiť aj inak ako na jej kúpu. 

Ľ. I liä.foľä 

Redakénä poznámka. Pra vd u majú autori 
recenzovanej publikácie. nie autorka recenzie. Je 
Šiatorská Bukovinka. nie Šiatorošská Bukovinka. 



Igor Broska (naozaj) päťdesiatročný 
Kto by to bol povedal. že RNDr Igor Broska. CSc., náš večne usmiaty 

a vedecky zapálený priateľ a kolega .. akcesórni k Gogo". má už ctihodných 
päťdesiat rokov 0 Ale kalendár neklame. Igor sa narodil 16. júna 1955 v· Bra
tis lave. Po absolvovaní Gymnázia .lura Hronca v Bratislave (1970-1974) 
sa dal na š túdium geologických vied (špecializácie geochémia) na Prírodo
vedeckej fakulte Univerzity Kamenského. Už diplomová práca na tému 
Akcesoriľkl 1ninerúlv grwziroidnvch hornín ľeporľd naznačila fgorov životnf 
osud - štúdium akcesorických minerálov granitoidných hornín, ktorému 
ostal verný až doteraz. Igor Broska ukončil univerzitné štúdiá v roku l 979 
ako promovaný geológ a v roku I 980 obhájil titul doktora prírodných vied 
(RNDr.) 

Prvé roky svojej profesionálnej kariéry jubilant s trávil ako interný 
vedecký ašpirant na Katedre geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Kamenského v Bra tislave ( 1980-1982) a od roku 1982 až dodnes je 
pracovníkom Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. 
Tu v priaznivej pracovnej atmosfére ,.granitového kolektívu", vedeného 
riaditeľom ústavu prof Bohuslavom Cambelom. sa Igor naplno venoval 
štúdiu akcesorických minerálov západokarpatských plutónov a v roku 1985 
úspešne obhájil kandidátsku dizertáciu Akceso rické minerály vybratých 
granitoiclných a metamo1foých hornín MalS•ch Karpát a Malej Fatry a SAV 
mu udelila titul kandidáta geologických vied (CSc). V tom období sa aj 
štastne oženil. s manželkou Jarkou má dve . dnes už dospelé dcéry - Lenku 
a Zuzku. 

V rokoch I 985-1 989 bol Igor Broska vedeckým pracovníkom. v rok och 
1989-2000 samostatným vedeckým pracovníkom a od roku 2000 je vedúcim 
vedeckfm pracovníkom v Geologickom ústave SAV. Súčasne vykonával 

aj dôležité organizačné funkcie na pracovisku v rokoch 1990-1994 
a 1996-2002 bol zástupcom r i aditeľa a od roku 2002 doteraz je vedúcim 
bratislavského pracoviska Geologid:ého ústavu SAV Jeho pracovné kontakt) 
rýchlo prekročili hranice Slov-enska a Igor v roku 1995 úspešne absolvoval 
12-mesačný- zahraničný pobyt v Ústave pre mineralógiu a geológiu Salzbur
skej univ·erzity v Rakúsku pod vedením prof F Fingera (postdoktorandské 
štipendium Li ze Meintnerovej). Okrem toho absolvoval krátkodobý študijný 
pobyt v Moskve a na Kaukaze ( 1985) a v Prírodovednom múze u v Londýne 
(2001 ). 

Vedecká a publikačná činnosi Igora Brosku je veľmi rozsiahla. Hlavným 
objektom jeho výskumu ostávajú akcesorické minerály. zmeny ich chemic
kého zloženia ako indikátory PTX podmienok matersky·ch granitov . Osobitne 
treba ľ)Zdvihnúi práce t)'kajúce sa prv kov V'ZáCn)ch zemín - monazitu 
a a llanitu. ich chemického zloženia. premeny a antagonizmu. Spolu s kole 
gom Igorom Petríkom. Paľom Uherom Marianom Janákom. Milanom 
KohútZim. Vladom Bezákom. Michalom Kubišom a s dalšími sa intenz ív ne 
venoval aj geochémii a petrológii hercýnskych granitoidných hornín, určo

vaniu ich geochronologického veku (lf- Pb izotopické datovanie zirkónu. 
U-Th-Pb mikrosondové datovanie monazi tu). otázkam typológie. internej 
zonality, chemizmu a saturačnej teploty zirkónu. genéze apatitu a minerálom 
tunnalínovej skupín). Fe-Ti oxidom, granátom. v zácnoprv kov ej mineralizácii 
v granitoch gemerika a v granitov )Ch pegmatitoch tatrika. ako aj akcesorickým 
minerálom v staropaleozoickSch a permskfch ryolitoch a metabazaltoch, 
ba aj ťažkým minerálom vrchnotriasových lunzských vrstiev Igor Broska 
_je autorom alebo spoluautorom 55 článkov doma aj,. zahraničí. 27 príspevkov 
v zborníkoch. -14 abstraktov. s poluautorom monografie a v niekoľk)Ch 
prípadoch spoluautorom kapitol) v monografiách a má okolo 300 domácich 
aj zahraničných citácií. 

Igor sa nikdy nev)h)bal terénnemu vSskumu. je spoluautorom Tektonic 
kej mapy Slovenska a svoje terény má perfektne prechodené. S plecniakom 
na chrbte a s ťažkým kladivom v ruke si vždy sám či s kolegami odobral 
svoje ,.veľké vzorky .. (5-15 kg) na akcesórie, či už to bolo v Malej Fatre. 
Tri beči. \1al5 ch Karpatoch . Považskom Inovci . StrážovskSch vrchoch . 
Západných. Vysokých aj \lízkych Tatrách. vo v eporiku i v· gemeriku aj inde. 
Niet jadrového pohoria či kryštalického masívu na Slovensku. ktoré by 
nebol nenavštívil Okúsil aj geologické mapovanie v rakúskych Alpách. 
Výsledkom bolo vždy auto plné skál. velký·ch vzoriek granitoidnS•ch hornín. 
z ktorých potom Igor neraz osobne separov·al akcesorické minerály. a to či 

už v zaprášenej drviarni. pri mokrom koncentračnom stole. pri smradľavom 
a toxickom bromoforme či mety lénjodide. alebo pri piskľavom elektromag
nete. A potom trávieval celé hoclin) štLidia pri binoku lá ri či polarizačnom 

mikroskope. za obrazovkou e lektrónového mikroskopu alebo mikrosondy 
.. Akcesórničenie ... ako familiárne celú túto prácu Igor v-o lá. je síce skutočná 
drina, v·y žad uje veľa času. trpezlivosti. profes ionality aj fyzickej sily. ale 
v)'.'siedky naozaj stoja za to. Akcesorické minerály vdaka fgorovmu dlhoroč 
nému pracovnému entuziazmu napokon prehovoril i svoje príbehy a vdaka 
nim sa podstatne zmenil náš pohľad na hercSnske granitoidné horniny 
Západných Karpát. ich genézu. etapy a vek. 

lgor Broska je však nielen v·ynikajúci vedec a špičkov S odborník. ale aj 
perfektný človek a kamarát. ktorý je vždy ochotný pomôcť. poradiť a s ktorým 
je radosi ísi clo terénu. do prírody. ale aj posediei si na pive. lgorovfm koníč 

kom je aj história a pamiatky Keď má čas. nelení a sadne na bicykel. Je 
výborné. že ho nikely neopúšia optimizmus a neúnavná chui do práce a do 
života . Je preto mojím želaním aj želaním mojich kolegov. aby v takomto 
eláne. radosti z práce. a najmä v pernom zdraví uprostred rodin) a priateľov 
oslávil svoje päťdesiatiny a pokračova l aj do mnohých dal šíc h úspešn ých 
rokov ži vo ta. 

P U/1er 

Monografia 

Michalík. J. Broska. 1. , Francô. J.. Jendrejáková. Cl .. Kochanová. M .. Lint
nerová. O .. Masaryk. P .. Papšová. J.. Planderová. E.. & Šucha. V .. 1991 
Štruktúrny vrt Dobrá Vocla-1 ( 11-10.8 m. Konča skaliek) v Brezovských 
Karpatoch . Region. Geol. Í:Ú/ )(Jd. Kwpdr. 140. 



Práce publikované v periodikách 

Veselský. J.. Broska. 1., & Határ, J.. 1986: Accessory minerals in metapelites 
of the Malé Karpaty Mts. Geol. Zbor. Geol. carporh., 37. 175-1 R8. 

Broska. 1.. 1986: Tipomorphnye aktsessornye minerali granitoidov kristali 
nikuma Maloy Fatry. Geol Zbor. Geol. cwparh.. 37. 693-707 

Broska. 1.. & Caňo. F.. 1987: Genetičeskije tipy cirkonov v metamorfičeski c h 
gornych porodach : obsuždenie rezu l"ratov izučenija na ras trovom elektron
nom mikroskope. Geol. Zbor. Geol. curporh., JR. 593-599. 

Broska. 1. & Uher, P .. 1988: Accessory mineral s of granitoid rocks of 
Bojná and Hlohovec blocks. the Považský Inovec Mts. Geol. Zbor Geol. 
rnrporh, 39. 505- 520. 

Bibikova. E. V .. Cambel, B. , Korikov sky. S. P .. Broska. 1.. Gracheva. T V .. 
Makarov. V A.. & Arakeliants. M. M .. 1988: U-Pb and K-Ar isotopic 
dating of Sinec (Rimavica) granites (Ko hút zone of Veporides) . Geol. 
Zbor Geol. rnrporh .. 39. 147- 157 

Uher. P .. & Broska. 1. . 1989: Muskov iti cký pegmatit s obsahom vzácnych 
prvkov pri Moravanoch nad Váho m (Považský Inov ec) . Minerolia 5/m• .. 
2, /63-173. 

Petrík. 1.. & Broska. 1.. 1989: Mafie enclaves in granitoid rocks of the Tribeč 
Mts .. Western Carpathians: geochemistry and petrol ogy. Geol. Z/Jor. Geol. 
corparh. 40. 667- 696. 

Brichta. R.. & Broska, 1.. 1989: Nález vivianitu vo vrte HR-Z! na lokalite 
Hru šky pri Hodo níne. Minera!ia Stol' .. !, 85-R7. 

Bi bi kova. E. V. , Korikov sky. S. P .. Puti š. M .. Broska, 1. , Goltzman. Z. V .. 
& Arakeliants. M. M .. 1990: lJ-Pb. Rb-S r and K-Ar dating of Si hla tonali 
tes of Vepor pluton (Western Carpathian Mts.) . Geol. Zbor. Geol. carpCllh .. 
4/, 427--436. 

Broska. I.. Bibikova, E. V. , Gracheva, T V .. Makarov. V A .. & Caňo. F. . 
1990: Zircon from granitoid rocks of the Tribeč-Zobor crystalline complex. 
its typology. chemical and isotopi c composition. Geol. Zbor. Geol. u11parh.. 
4/, 393--406. 

Bagdasarjan. G. P .. Gukasjan. R. R.. Cambel. B .. & Broska. 1.. 1990: Rb-Sr 
isochrone dating of granitoids from Tribeč Mes. Geol. Zbor. Geol. carparh., 
41. 437--442. 

Broska. 1.. & Uher. P. 1991 Regi onal typology of zircon and its rel a tionsh ip 
to allanite/monazite antagonism (on an example of Hercyni an granitoids 
of Western Ca rpathians). Geol. CarpC11h.. 42, 271-277 

Broska. 1.. Diko v. J. P .. Čelková. A .. & Mo khov . A. V .. 1992: Dusky apatite 
from the Vari scan granitoids of the Weste rn Carpathians. Geol. Corparh.. 
43. I 95-19R. 

Uher. P. & Broska. 1.. 1992: Ti -Nb-T a minerály v leukog ranitoch Tríbeča. 
Mineru/iu Slov .. 3--4. 271-277 

Broska. 1.. & Petrík. 1.. 1993: T onalit typu S ihla sensu la to: variský plagio
klasovo- biotitický magmatit !-typu v Západných Karpa toch . Mínera /ia 
5101 .. /, 23-2R. 

Broska. 1.. & Petrík. 1.. 1993: Magmatické enklávy vo vari ských granitoidoch 
Západných Karpát. Mín era/ia 5/o\'., 2. /04- !0R. 

Petrík. 1.. & Broska. 1. , 1993: Petrol ogy of two granite types from the Tribeč 
Mou ntains. Western Carpathians: an example of allanite ( +magnetite) 
versus monazite dichotomy. Geol. J. ( Liverpool}, 29, 59- 7R. 

Uher. P .. & Broska. 1.. 1994: The Velence Mts. granitic rocks: geochemi stry. 
mineralogy and comparison to Vari scan Western Ca rpathian granitoids. 
Aera geol. Arnd. Sci. hung. , 37, 46--66. 

Petrík. 1.. Broska. 1.. & Uher, P .. 1994: Evol ution of the Western Carpathian 
granite magmati sm . age. source rocks. geotecto nic sett ing and re lation to 
the Variscan structure . Geol. Carparh., 45. 365-37/ 

Uher. P .. & Broska. l. . 1995: Pegmatites in two suites of vari scan orogenic gra
nitic rocks (Western Carpathians. Slovakia). Mineml. Perro/ogy. 55. 27-36. 

Pe trík. 1.. Broska. 1., Bezák. V., & Uher. P .. 1995: Granit typu Hrončok -
hercýnsky granit A typu v strižnej zó ne. Mínera/io Slov .. 5. 351- 364. 

Petrík . 1. . Broska. 1.. Lipka. J ., & S i man. P .. 1995: Granitoid a llanite-(Ce): 
substitution relations redox conditio ns and REE di stributio ns (on example 
of !-type granitoids. Western Carpathians. Slovakia). Geol. Cm7){l///., 46. 
79- 94. 

Uher. P .. & Broska. 1.. 1996: Pos t-orogenic Permian rocks in the Wes tern 
Carpalhian-Pa noni an area: Geochemistry. mineralogy and evolution. 
Geol. Carf)arh.. 47, 3 I 1-321. 

Zaťko. P .. & Broska. 1.. 1996: Metamo1fné podmienky vzniku bridlíc tribeč
sko-zobo rského kryštalinika . Mín era/io Slov., 4, 28l-2R7 

Broska. 1.. Petrík . 1.. & Benko. P .. 1997 Petrol ogy or the Malá Fatra granitoid 
rocks (Western Carpathians. Slovakia). Geol. Carpll!h., 4R. 27-37 

Finger. F.. Broska. 1.. Roberts. M .. & Schennaier. A .. 1998: Replacement of pri 
mary monazite by apatite-al lanite-epidote coronas in an amphibolite facies 
granite gneiss from the Eastern Alps. A111er. Minemlogisr. R5. 24R- 258. 

Broska. 1.. & Siman. P .. 1998: The breakdown of monazite in the West-Carpat
hian Vepori c orthogneisses and Tatric granites. Geol. Curporh. . 49. /6/ - 167 

Broska. 1. . Uher, P .. & Lipka . .1.. 1998: Brown and blue sc horl from the Spiš
-Gemer granite. Slovakia: composition and genetic relations . J C;ec/1 
Geol. Soc., 43. 9- /6. 

Broska. 1.. & Uher. P. 1998: Apatite in 1-. S- and A-type granites. Slovakia: dis
tribution and petrological sig ni ficance Acw Unir Carol., Geol.. 42, 20- 22. 

Bros ka. 1.. Petrík. 1.. & Si man. P .. 1 998: Akcesorick5· huttonit a dva typy 
al lani tu v granitoidoch typu S z Tríbeča. Minerulio S/0\ ·., 4. 3/ l-3/4. 

Michalka. J.. Bezák. V .. Krá!". J.. Huhma. H .. Mäntäri. 1.. Vaasjoki . M .. Broska. 
1.. Hraško. L.. & Határ. J .. 1998: U/Pb zirco n data from the ve poric um 
granitoids (Western Carpathi ans) . Krisw/ir,i/.:w11 . 24. 9/-/94. 

Broska. 1.. Chekmir. A . S .. & Határ. .1.. 1999: Allanite solubi lity and the ro le 
of accessory mineral paragenes is in the C arpathi an granite petro logy 
Geol. Carparh .. 50. Spec. /ss .. 90- 9 I 

Hraš ko. L.. Bezák. V .. & Broska. 1.. 1999: Sihla-lper granite stage in the 
frame of the Western Carpathian Hercynian magmatis m. Geol. Car;wrh ., 
50. Spec. !ss .. 103-104. 

Finger. F.. & Broska. 1.. 1999: The ge meric S-type granites in south eastern 
Slovakia: Late Palaeozoic or Alpine intrusion'' Ev idence from electron-micro
probe dating of monazite. Sch11·ei ;. 111 i11ero/. perrogr. Mirr., 79. 439--443. 

Broska. 1. . Uher. P .. & Siman. P .. 1999: Na sodík chudobný skoryl a foitit 
v spišsko-ge merských granitoch. Millero/ia S/0\'., 5- 6, 507-5 I 2. 

Bros ka. 1.. 1999: Minerálne analógy v matrixe jadrového odpadu. Minera!iu 
5/r!ľ.. 5--6. Geoľesmfk. 4- 5. 

Broska. 1.. Petrík. 1., & Williams. C. T.. 2000: Coexisting monazite and al lanite 
in peraluminious granitoids of the Tribeč Mountains. Western Carpathians. 
A111e r. Minerologisr. R5. 22- 32. 

Poll er, Li .. Broska. 1.. Finger. F.. llher. P . & Janák . M .. 2000: Permian age of 
gemeric granites constrai ned by si ngl e zircon and EMPA monazite da ting. 
Minera/ia 5/ol' .. 3, /89-/90. 

Broska. 1.. Uher. P .. & Hraško. L.. 2000: A compari son of tourmaline compo
sition from the Klenovec and Spiš-Gemer granites. Minero/ia 5/ol' .. J . 
/9/ -/ 92. 

Hraško. L.. Broska. 1.. & Bezák . V .. 2000: Upper Ca rbo niferous granitoid 
stage in the Veporic: transition from 1- to S-type magmatic events. 5/o i-. 
geol. mag .. 6, 43 ! --440. 

Broska. 1.. & Uher. P .. 2001 Whole -rock chemistry and geneti c typology of 
the West-Carpathian Variscan granites. Geol. Cw7701h., 52. 2, 79-90. 

Broska, 1., 2001 Paragenéza a typomorfi zm us vzác noprv kových akceso1ických 
mine rálov v g ran itoch Západnýc h Karpát. Mi11!'ro/ia Slol' .. 5, 462- 466 . 

Poller. U .. Uher. P .. Broska. 1., Plašienka, D .. & Janák. M .. 2002: First Pennian
-Early Triassic zircon ages from tin -bearing granites from the Gemeric unit 
(Western Carpathians. Slovaki a) : connection to the post-collisional extension 
of the Va ri scan orogen and S-ty pe gran ite mag matis m. Terra Norn, 14. 
41--48. 

Uher. P., Ondrejka. M .. Spišiak. J.. Broska. 1. . & Puti š. M.. 2002: Lower Triassic 
potass ium -1ich rhyol ites of the si licic unit. Western Carpathians . Slovakia 
geochemistry. mineralogy and genetic aspects. Geol. Cw7,orh . 53. 27- 36. 

Broska. 1.. Kubi š . M .. Williams. C. T. . & Konečný . P .. 2002: The compositi on 
of rock-forming and accessory minerals from the Gemeric granites ( Hnil ec 
area. Gemeri c superunit. Western Carpathi ans ). Bu//. C;ech Geol. Surľ .. 7. 
147- 155. 

Broska. 1.. Willi ams . C. T.. Aubin. A .. Uher. P .. & Leichmann. J.. 2002 
Apatite composition and estimati on offl uorine concentration in the Wes t
Carpathian granites. Geol. Cu rpurh .. 53. S11ec !ss .. 190- 192. 

Uher. P .. Broska. 1.. & Ondrejka. M .. 2002: Permian to Triass ic granitic and 
rhyolitic magmati sm in the Wes tern Carpathians: compos ition, evol uti o n 
and origin. Geol. Carpmh., 53. Spec. /ss .. I 8R-! 89. 

Hraško. L.. Broska, 1.. & Finger. F.. 2002: Permian graniti c magmati sm and 
desintegration of the Lower Pa leozoic Basement in the SW Veporicum near 
Klenovec (Wes tern Carpathians). Geol. Cw1J!l!h. . 53. Spec. !ss .. !85- !R7 

Finger. F.. Broska. 1.. Haunschmid. B .. Hraško. L.. Kohút. M .. Krenn. E .. 
Petrík. 1.. Riegler. G .. & Uher. P .. 2003: Electron-mi croprobe dating of 
monazites from Western Carpathi an basement granitoids : pl utonic evidence 



for an important Permian rifting event subsequent to Variscan crnstal 
anatexis. !111. J. Earrh Sci .. 92, 86-98. 

Leichmann. J.. Broska, 1.. & Zachovalová, K .. 2003: Low-grade metamorphic 
alteration of feldspar minerals: a CL study. Term Norn, 15, 104-/08. 

Broska, 1., & Uher, P .. 2003: Typologický obraz zirkónov z granitoidov 
Západných Karpát. Bu//. Minerol. Perm/. Odd. Ncír. Muz., / !, 131-136. 

Broska. 1., Williams. C. T„ Uher. P„ Konečný, P .. & Leichmann, L 2004: 
The geochemistry of phosphorns in different granite suites of the Western 
Carpathians. Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar Clze111. 
Geol. ( Amsrerdwn). 205, I 5. 

Broska, I. Vdovcová. K .. Konečný, P .. Siman, P., & Upka. L 2004: Titanit 
v granitoidoch Západných Karpát - distribúcia a zloženie. Mincm!ia S/oľ., 
3-4. 237-246 

Broska. 1.. Williams. C. T.. Janák. M .. & Nagy. G .. 2005: Alteration and 
breakdown oť xenotime-(Y) and monazite-(Ce) in granitic rocks of the 
Western Carpathians, Slovakia. Lirhos (in press). 

Kubiš. M., & Broska. 1., 2005: Role of boron and fluorine in evolved granitic 
rock systems (on example Hnilec area. Western Carpathians). Geol. 
Cll!pllih., 56 (in press). 

Práce publikované v zborníkoch 

Veselský, J.. Gbelský, J.. & Broska, I.. 1982: Characteristics of the accessory 
minerals ťrom some basic granitoid rock types of the West Carpathians. 
In: Symposium on geochenústry of endogenous and e;rogenous processes. 
Bmrislovo, Gú SA V, 41-51 

Broska. 1.. & Janák. M., 1985: Akcesorické minerály metapelitov a ich vziah 
k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty). In: Akceso
rické minercí/y ich perrogenerický o merologenerick_ý význam. Brmislarn. 
GÚDŠ, 101-106. 

Veselský, J.. Gbelský. J., & Broska, 1.. 1985: Možnosti a perspektívy výskumu 
akcesorických minerálov pre riešenie petrogenetických a metalogenetických 
otázok. /11: Akcesorické mineräfy - ich petrogenetický a mewíogenerický 
ľýznwn. Braris!ava, G ÚDŠ, I 5-26. 

Petrík. 1.. & Broska, 1.. 1985: Akcesorický allanit a monazit: význam pre 
interpretáciu zloženia granitoidných hornín. In: Akcesorické mineräl_v -
ich permgenerický a mewlogenetick_ý ,,_ýmwn. Brorislo\'a, G ÚDŠ, 31-38. 

Veselský. J.. & Broska, 1.. 1985: Hodnotenie strát pri separácii akcesorických 
minerálov metódou ťažkých frakcií z drvenej horniny In: Akcesorické 
mineräly - ich perrogenetický a mew!ogenerický v_ý;nam. Braris/arn. 
GÚDŠ, 114-126. 

Broska, 1.. Uher. P., & Makovíny. P„ 1989: Korekčné faktory pre hodnotenie 
strát akcesorických minerálov z drvenej horniny. In: Separaťné 111e1ôdv 
JJmt:'ľ\'ané ľ mineralógii. Č'STVS, Ústľ nild Labe111, 79-91. 

Petrík, 1., & Broska, 1., 1989: Mafické enklávy v granitoidoch Tri beča. In: 
B. Cwnbcl. /. Bmskil & K Vrona (eds.): Geochémiil geologických proceso\' 
a 5l'oTného prostredia. Rratis!awt. GÚDŠ. 49•-52. 

Lher. P .. Broska. 1.. & Caňo. F., 1989: Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu 
a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát. !11: B. Cambe/. I. Bros!u.i 
& K Vrana (edľ.). Geochémia geologických procesol' 11 fivorného pro
strcclia. Brarislal'/1, GÚDŠ, 83-90. 

Broska. 1.. Veselský, J., & Gbelský. J .. 1989: Raspredelenje akcesornych 
mineralov v granitoidnych porodach Zapadnych Karpat (Č:echoslovakia) 
In. IV. congress KBGA. Sofia, 139-141 

Broska, 1.. & Gregor, T.. 1992: Allanite-magnetite and monazite-ilmenite gra
nitoid series in the Tribeč Mts. In: J. Vo;cír (ed.): Wesrem C11rpmhians, 
Eastem Alf'S. Dinarides. IGCP Projecr No 276. Brmislarn, GúDS 25-36. 

Broska. 1.. & Uher. P„ 1993: Allanite-monazite antagonism and its impor
tance for solving petrogenesis problems of granitoids (on example oť the 
Western Carpathians Mts.). 111: Rare Eanh Minerals: Che111iS11)'. origin, 
and orc deposirs. London. The Nmural Hisrory Musewn. I 8-20. 

Janák. M .. Bezák. V., Broska, l.. Fritz. H., Kahan. Š„ Kohút, M., Neubauer. 
F.. O'Brien. P. Onstott, T, Reichwalder, P .. & Uher. P., 1993: Deforma
tion, metamorphosis and granitoid rnagmatism in the Tatry Mts. (Centra! 
W estern Carpathians. tatric unit): records of Variscan and Alpine orogeny. 
111: Pre-Alpine e\'ellis in the Wesrern Cwporhians rea/111. Excursion guide. 
Srarä Lesnä, 51--61 

Broska. 1., Vozár. J.. Uher, P .. & Jakabská. K.. 1993: Typológia zirkónu z perm
ských ryolitov - dacitov a ich pyroklastík (Západné Karpaty). In: Geodynwnic
k-i model II h!binncí slal'ba Z.äpadných Karpcír. Rrarislarn, GúDS 151-158. 

Petrík. I. Broska, 1.. & Bezák. V„ 1993: Príspevok ku geochémii a mineralógii 
granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria. In. Gcodynamick_v 
nwde/ a lrlbit111cí sW\'ÍJII Zä7wc!,1_vch Karpär. Rrmis/111'(1. GúDS. 207-2/R. 

Broska. I.. 1996: Monazite from the Austrian Variscan granites. In: G. Am1111n. 
R. Handier, W Kur; & H P Srner ( eds). 6. S_r111po,iw11 Tckronik -
Srrukrurgeo!ogie - Krisro!!ingeo/ogie. Sol:.burg. 5!--53. 

Finger. F.. Benisek. A., Broska. 1.. Friedl. G„ Haunschmid. B.. Schermaier. A., 
Schindlmayr. A.. Schiffer. F.. & Steyrer. H. P„ 1996 Altersdatierung von 
Monaziten mit der Elektronenmikrosonde - eine wichtige neue Methode in 
den Geowissenschaften. In: G. Anwnn. R. Handier. W. Kur; & H. P Srcver 
(eds). 6. Sy1nposiun1 Tekronik - Srrukturgeo/ogie - Krisw/lingeo!ogie 
Sa/;burg, 118-122. 

Broska. 1., & Uher, P„ 1999: Geochemical thermometers and their application 
in petrology of the Western Carpathian granite. In. Geochémia 1999. 
Prírodoredeckúfúkuliil UK, Bmtis/urn. 15-17 

Uher. P. & Broska. 1.. 1999: The geochemistry of the Spiš-Gemer tin-bearing 
granites (eastern Slovakia): new dala interpretations. In. Geoché111iC1 1999. 
Prľrodoľedeckd filku/ro UK, Brorisillľll. 109-112. 

Leichmann, J.. Matula. M , Broska. 1.. & Holeczy. D., 2002. Low-degree 
partia! melting of metapelites - another possible implement ľor selective 
concentration of uraniurn: E,ample from the Rožná uranium deposit. 
Bohemian Massif. In: Urnniwn depo,irs: fi-0111 rheir genesis IO their e11\'i
m11111enwl ospects. Progue. 75--78. 

Broska. 1.. 2002. Stabilita monazitu a xenotímu v kyslých silikátmých hor
ninách. In: Geochémia 2002. Brnris/urn. ŠGÚDŠ. 97-99. 

Holocsy. A„ Broska. 1.. Nagy. G .. & Siman. P .. 2002: Dve generácie mona
zitu v migmatitoch juhoveporidného kryštalinika. 1n. Geochémio 2002. 
Brorisfilrn, ŠGÚDŠ, l l l-113. 

Dianiška, 1.. Breiter, K .. Broska, 1., Kubiš. M .. & Malachovský. P„ 2002: First 
phosphorus-rich Nb-Ta-Sn specialized granite frorn the Carpathians - Dlhá 
Dolina valley granite pluton, Gemeric superunit. Slovakia. Geol. Corparh„ 
53. Spec. !ss. (electronic version). 

Broska, 1., Nagy. G,, & Janák, M„ 2004: Stabilita monazitu a ,enotímu 
v granodioritoch Tríbeča. In. Minera/ligia Zäf'adnvc!t Korpdr o Ccského 
nwsľrn 2004. Prímdm-ecleckäf11k11/ro UK, Bm1islm•11. 3-4. 

Kubiš, M .. Broska, 1.. Uher. P .. & Dianiška. 1., 2004: Turmalíny spišsko
-gemerských granitov In: Minera/ágio Zdpodnľc/1 KC1rptÍI ii Č'cskelw 
nwsľrn 2004. Prľrodovedeckäfúkulw UK Braris/0l'11. 43-45. 

Kapitoly vo vedeckých knižných publikáciách 

Petrík. 1.. Kohút. M„ Broska. l.. Poller. U. Nabelek. P .. Recio. C.. Uher, P., 
& Ambruž, J.. 2001 · The Variscan granitoids of the Western Carpathians. 
In: Graniric p/uronis111 oť r!te Wesrem C11rpi1Thii111s: clwracreristics ilnd 
e,'0/urion: Guide /)()ok w Eumgronires 2001. Bmrislarn, Veda. 27-48. 

Broska. 1.. & Hraško. L.. 2001 Granite magmatism during the Alpine 
period. In: Groniric pluro11is111 ofthe Wesrem Corpmhi1111s: clwrnctcristics 
11nd el'()/lt/ion: Guide book ro Eumgm11i1es 2001 Brmis/01'11, Veda. 49-57 

Petrík. 1.. Broska, 1.. Uher. P. Janák, Vl„ Spišiak. J. Kohút. M., "Jabelek. 
P. Poller. U„ Reccio. C.. Toclt. W. Plašienka. D .. Kubiš. M .. Hraško. L 
& Jeleľí, S .. 200 l Excursion guide to Eurogranites 2001 In: Grilniric 
pluwnism oť rhe Wesrem Carp111hit111s. clwracrerisrics and eľ/Jlurion. 
Guide book IO Eurogranites 2001 Brorislill'LI, Veda, 61-105. 

Bezák. V .. & Broska. 1.. 2004: Paleozoikum. !11. V. Be:cík ( eds ): Tekronickú 
mapo S/o, enskej repub/ikv I 500 OOO. Rr11ris/11rn. ŠGÚDŠ. 

Editovanie zborníka 

Cambel. B, Broska, 1.. & Vrana, K„ eds„ 1989: Geochémia geologických pro
cesov a životného prostredia. In: Zbor súhmm referäro\' : II. cclo.foírnej 
geochemickej ko11f'erencie. Smolenice. Brc11islcm1, GúDS 273. 

Petrík. 1.. Kohút. M .. & Broska. l.. eds .. 2001 Granitic plutonism of the 
Western Carpathians. Guide book to Eurogranites 2001 Brutisliil'<t. 
Vedu, 116. 

Bačo, P., Hvoždara, P„ Abrahám. M., & Broska. 1.. eds .. 2001 Šlichová 
prospekcia a akcesorické minerály. Banský Studenec. Min era!io Slo, .. 5, 
411-516 

Bezák. V .. Siman. P„ Madarás. J.. & Broska. 1.. eds„ 2001 Western Car
pathians and European Hercynides, lnternational Conference. Osrblie. 
Bmrislarn, .5GÚDŠ, 75. 



Abstrakty 

Brichta, R .. & Broska, 1. , 1990: Recentné minerály v s tme le no m pieskovci 
v zásobníkovej sonde pl ynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne. In: Prínos 
111i11eralogie k feiiení pnlmys/ových " ekologick_vch />roblé///Ú. Úsrľ n"d 
L"be111, ČS\ITS, 98- 99. 

Grego r. T.. & Broska. 1.. 1991 Magnetické vlas tnosti granito idov Tríbeča vo 
vzťahu k ich genéze. /11: Fôkú/ne 11(ls111osri homľ11 a ich ľVu5rie ľ geofyzike 
ii geo/ági, Vl. Prahli. Jed11ow ľeskos!oľenslc)'ch 111are111"1ikú llfbkú. 79-RZ. 

Broska. 1.. & Uher. P., 1992: Accessory mineral s from the Variscan orogenic 
g ran i to id s of the Wes tern Carpathian s. / 11 · ALCAPA. Gr,c Terra 
"/Jsrrucrs, 9. 

Uher. P .. & Broska. 1. . 1992: Vari scan post-orogenic Permian-Triassic granitic 
rocks in th e W este rn Carpathi ans and Pannonian area. In: ALCAPA. Graz, 
Terru (1/)S/ľi/C/S , 67 

Gregor. T.. Petrík. 1.. Broska. 1.. & Uher. P„ 1992: The petrophysical properties 
of granitoid rocks: their appli cati o n in th e formation of the geodynamic 
model of the Western Carpathians. In: Absrracrs vo!. 2/3: 29'" lnr. Geo/ogical 
Congress, K_voro. Jap""· 528. 

Uher. P .. & Broska. 1., 1992: Gene tic relationship between hercynian gran i
tic rocks and pegmatites in the Western Carpathi ans (Czechos lovakia). 
/11. Lepido!ire ZOO. Absrracrs ofpaper.1. Noré Mr!sro ,w Moml'é, C:eclw
sloľilkia. 75- 76. 

Broska. 1.. Kohút. M .. & Uher. P .. ]993: Yariscan granitoid rock of the Tatry 
Mts. and the ir relation to the other granitoids of the Western Carpathians. /11. 
Pre-A/pi11e E\·e111s in rhe Wesrem C"rpmhiuns rea/m. Srarú Lesnd. 252-253. 

Petrík. 1.. Broska, 1.. Uher. P .. & Kráľ. J.. 1993: Evolution of the Variscan 
granitoid magmati sm in the Western Carpathian realm. Geol. C"1purh., 44. 
265- 266. 

Broska. 1.. Petrík.!.. & Uher. P„ 1994: C haracteri zation of the late-Vari scan 
!-type g rani tic rocks fro m the Weste rn Carpathi ans. /11 : El'Olurio11 oť 
\l"riscun ( Hercy11io11) 011d co111poruú!e Palueo;oic orogenic belrs 
Ahsrrucrs. J. C:ech Geol. Soc„ 39. / 5. 

Petrík . J.. Broska, 1., & Uher. P„ 1994: The story of Variscan granite magma
ti sm in th e Western Carpathians (S lovakia) . In: Eľoiu1 io11 oť Variscw1 
/ Hercrni"11) (11/c/ co1r11wroble Poloeo z.oic orogenic belrs. Absrrucrs. 
J. C:ech Geol. Soc„ 39, R3. 

Uher. P .. & Bros ka. 1.. 1994: Characte ri stic of post-o rogen ic Permian acid 
magmatites in th e Western Carpathian area (Slovakia). /11: Evo!wion oť 
\lurisciln (Hercyniun) 1111 d co/11/hlrub le Pulu eozoic orogenic belrs. 
Absrracrs. J. C:ec/z Geol. Soc„ 39. I 13. 

Broska. 1.. Petrík. 1.. Uher. P., & Bezák. V„ 1994: Mineralogical and geoche
mical charac leri zation of the Hrončok grani tes. In: Hercy11i1111 developmel/l 
oť 1!1e Wes1em Curpurhians unci smne orher seg111e111s of 1he EttrO/>eon 
Hercvnides. Absrracrs. Braris!avu. GÚDŠ. 27 

Petrík. L. Broska. 1.. & Uher, P„ 1994: T hree genetic types oľ Variscan grani
tes in the Western Carpathians. In: Hercy11ia11 deľelr!1mieiu of 1he Wesrem 
CurpurÍiiil ns unci some orher segmenrs oť rhe Europeon Hercyn ides, 
Absrmc1s. Brmislava. GÚD.~. 41 

Broska. 1.. Gerdes, A, Haunschmid , B„ Schindlmayr, A. & Finger, F. , 1995: 
Magma temperatures in the southern Bohemian batho lith esti mated on the 
basis of zircon solu bility. /11: EUG R, Srmsbourg. Term absrracrs. 143. 

Broska, L. Schermayer. A. & Uher. P„ 1996: Monazite from Central European 
granitic rocks: minera logical and geoc hemical aspects . /11: GAC-MAC 
Anmwl Meerin g. Wi1111i11eg. Program ,rirh Absrmas, Z/. A-/2. 

Broska. 1.. 1996: Geochemický a mineralogický význam monazitu . Minemlio 
S/or., Gem·esrnľk. 2R. 3. IO. 

Broska. 1.. Schennayer, A„ Ro berts. M. P. & Finger, F., J 997: A metamor
phic monazi te breakdown reacti on recorded in metagrani tes and granite 
gne isses of Central Europc. In: EUG 9, S1ras/1ourg. Terra abs1mcrs. 417 

Uher. P, & Broska. !. , 1997· Zircon in A -ty pe granites as a petrologic indi 
cator example from the Western Carpathians and Pannonia (Slovakia. 
Hungary). /11. EUG 9. Srrusbourg, Terra absrmcrs. 42 I. 

Haunschmid. B., Broska. 1.. Finger, F.. & Petrík. J. , 1997· Electron micro
probe dating of accessory mona7.ites from Western Carpathi an granitoids. 
In: Alpine el'()/urion rif 1he Wesrern Carparhiw1s and relared areas. /111er-
1w1imwl conference. Geol. Sun '. SI,w Republic. Brarislal'a, 15. 

B roska . 1.. & Lipka. J.. 1997: T o unnaline from th e gemeric g ranite and its 
petrological signifi cance. In: Toumw!ine /997 Absrracrs. Nové Mesro 
na Moral'r!. IO- !! 

Broska. 1.. Uhe r. P .. & Lipka. J.. 1998: Dv a typy s kory Iu v g ranitoch 
Spišsko-gemerského rudohoria. Mi11em/i" Stm· .. Georeslilík. 30, 3. I 5. 

Broska. 1. . Uhe r. P„ Pet rík. 1.. Bezák. V .. & Hraško. L., 1998: Permian ac id 
magmati c ac ti vity in the Western Carpath ians. Slovak ia. / 11. CBGA. XVI 
Cong ress, Wie11. R7 

Broska. 1„ Petrík. 1.. & Wi lliams. C T. 1999: Three ge netic types oľ al lan ite 
in Weste rn Ca rpathian grani tes and metagranites. I Confér. Absrr„ 4. 722. 

Broska. 1.. & Konečný. P„ 2000: ll me ni te pse udomorphs after titanite from the 
gran ite rocks in th e Tribeč mountains I Weste rn Carpathi ans). Aclll 111i11eml. 
pelrogr. (S;eged}, XL!. Supp/ .. ZO 

Broska. !.. & S iman. P„ 2000: Exc hange tra nsformati on between a ll anite 
and mo naz ite mínera! phases on the e,ample of the Wes t Carpathian 
orthog nei sses. Auu minem/. ;,errogr. 1 S;eged), XL!. Sup pl„ Z I 

Broska. 1.. & Uher, P„ 2000: Foitite and sod iu m deficie nt schorl in the Spiš
-Gemer and Klenovec granite. Easte rn Sloľak i a. Ac10 111i11em!. pe1rogr 
!S:eged!, XL!, Suppf. . 22. 

Broska. L Dianiška. 1.. & Konečn 5'. P. 2000 Geochemická charakteristika fos 
foru v gran itoch 2-ípadných Karpát Min. Perm!. Sv111pó:iu111 Magurka 2000. 5. 

Broska. 1.. Diani ška, 1. , Kubi š, M .. & l lher. P. 2001 Spi š-Gemer gra nites 
(Sloľakia): geochemistry. age and ori gin. /11 . Plw,,,lwms- ({Ile/ f!uorine-riclr 
fi-a crionored gron ires. C;ec/1 Geol. Surr„ Pmha. 4-5. 

Broska. l.. & Uher. P„ 2001 · T he West-Carpathian Hercynian graniti c su ites: 
A possible scenario of o ri gin. /11: Wesrem Carpu1hia11s and Euro;>ew1 
Hercvnides. B,wislim,, .'5GÚDS. R- 9. 

Zachovalová. K„ Leichmann. L & Broska. 1. . 2001 l'vléchanism of the fluid 
flow thro ugh the feldspar - A Cl-EMS stud y. In: EUG XI. Srmsbo11rg. 278. 

Broska. J„ Aubin. A .. & Konečn ý. P. 2001 Apatite an d phosphorus geo
chemistry of the gra niti c rocks of the Wes tern Carpathi ans. /11: EUG XI. 
Srmsbourg. 676. 

Leichmann. J.. & Broska. 1.. 2001 Contras ting Apatite Distribution in the 
West Carpathi ans !-. S- and A-type granites. /11. Coilwdo/,,111i11esce11ce in 
Geosciences, Neiť i11sigh1sfi-0111 CL in co111ÍJi1w1io11 1ľir/r m!,er 1ech11ique,. 
FreibNg Unir . oťMining. Freiberg. 75-76. 

O rlický. O„ Dawwod. M .. & Broska. 1.. 2001 Magneti c prope rti es and paleo
magnetism of the Precambrian granit es from the Abu El-Hasa n Pluton 
(Egypt). Conrr. Geo;,hvs. Geodesv. 3 I. Spec. IH„ 35-36. 

Uher. P„ Broska. 1.. Dianiška. 1.. Kubiš. M .. & Malachovsk)'. P , 2001 ľour

malines and Nb-Ta-W mineral s in fractionated P- and F-rich granites: an 
example from th e Spiš-Gemer granites, Eastern Slovaki a. /11: P/w,{'horus-
1111d J11wri11e- ric/1 fi'auimwred gm11i1es. A/1Hrliľ/S, Ercursion guide. f'rog

r(/111. C;ech Geol. Sun• .. Prague. 32- 33. 
Broska. 1. . 2003: REE accessory minerals in the felsic s ilicic rocks of the 

West-Carpathians: th e ir di stri buti o ns . composi ti ons and s tabil ity Acta 
miner"/. perrogr / S:eged), Absrmc: series, /, I 5. 

Broska, 1.. & Williams, C. T., 2003: Distribution and stability of monazite and 
xenotime from the West-Carpathian granitic rocks. J. C:ech Geol. Su11' .. 4R, 27 

Hrdlička. M.. & Broska. 1.. 2003: The REE ľracti onation in differentiated !-type 
granitic rocks of the western Carpathians. J. C;ech Geol. Surť„ 4R. 64. 

Kubi š. M„ Broska. 1., Uher. P .. & Dia ni ška. 1.. 2001: Accessory mineral s of 
the specia li zed S- type granites from Gemeri c Superun it. Western Carpat
hians. J. Cz.ech Geol. Sun., 4R. 85- 86. 

Broska. 1.. Ku biš, M .. & Hraško. L 2003: T o urmaline in the spec ia li zed 
S-type granites and the ir wa ll roc k: compositi o n and tectonic implication. 
In: LERM, Noľé Mésro 110 Morul'r!. Book oťL1/Js1mľl. 11 

Kubi š. M„ Broska. 1„ Bednarik. M .. & Uher. P„ 2003: Boron and ľluorine 
clistribution in the evolved granitic rocks from Hnil ec a rea (Western Car

path ians. Geme ri c superunit). In: LERM. Noťé Mr!s10 na Momľr!. Book 
oťabslľl/CIS, 42-43. 

Broska. 1., Willi ams, C T.. & Leichmann. J.. 2003: Petroge netic significance 
of apatite in th e granitic rock of the Western Carpathi ans. Mirr. ôsrerr 
Miner. Gese/1„ 148. 99- 101 

Ostatné práce 

Broska, 1., 2000: Mineral s of the Carpathia ns Geol. Cor;wrl, .. 51. /30 
(rece nzia konferencie). 

Broska. 1.. 2001 Vladimír Bezák päidesiatročny' Mi11emliu Stm · .. Geoľesrn(k. 
33, 3. 15- 16. 

Broska. 1.. 2004: 200. výročie o bjave ni a céru . Mi nera/ia Stm„ Gem·esrník. 
36. 3-4, R-9. 



Rady autorom 

Každý autor sa usiluje. aby Jeho článok bo l nielen obsahovo. ale aj graficky 
na vysokej úrovni. Vaše ilustrácie budú kvalitné. ak presne dodržíte naše 
inštrukcie. 

Už pri príprave obrázka treba zvážiť. či sa umiestni na jeden stÍpec alebo na 
dv·a stÍpce. resp. na celú tlačenú stranu. Vhodne upravený obrázok (velkosť pís
men. hrúbka čiar) možno reprodukovať aj v pomere 1: 1 alebo odporúčame uro
biť kresby (perovky) väčšie. ako sa predpokladá ich velkosť po vytlačení. 

Perovky majú byť zhotovené sýtym čiernym tušom. Pri obrázkoch urobených na 
počítači treba redakcii poslať originálne obrázky (nie xeroxové kópie) vytlačené 
na pauzovacom papieri - tla( /useroľou rlu6onlou ľ kamerälnej podobe pri 
ľ_nokom r,dffení (min. 300 DPI). Pri zostavovaní obrázkov redakcia odporúča 
pracovať s programami vo vektorovom zobrazení (napr. Corel Draw - TIFF). 
Neodporúčame používať veľmi tenké čiary (tzv. vlasovej hrúbky) ani na obrysy. 
an i vo výplni. 

Úmerne k predpokladanému zmenšeniu treba zvoliť hrúbku čiar. velkosť 
písma. čísiel. hustotu šrafovan ia a pod. Text možno napísať väčším aj menším 
písomom (nie verzálkami - velkými písmenami). a to podľa toho. čo sa má zvý
razniť. Optimálna velkosi písma v časopise po zmenšení je pri velkých písme
nách a číslach 2 mm a pri malých písmenách 1.6 111111. 

Všeobecne 

1. Rukopis v dvoch exemplároch a originál obrázkov s Jedným odtlačkom 
musia byť vyhotovené podľa inštrukcií pre autorov časopisu Mineralia 
Slovaca. V opačnom prípade redakcia článok vráti autorovi pred jeho zasla
ním recenzentovi. 

2. Ak je možnosť. pošlite text článku na diskete 3.5''. spracovaný 
v editore T602 (WinText602. Ami Pro. MS Word. WordPeti'ect: PC) alebo 
MS Word. QuarkXPress (Mac) v norme Kamenických alebo Latin2. S dis
ketou zašlite aj jeden vý tlačok textu na papieri. 

3. Rozsah článku je najviac 20 rukopisných strán včítane literatúry. obrázkov 
a vysvetliviek. Uverejnenie rozsiahlejších článkov musí schváliť redakčná 
!'acla a ich zaradenie do tlače bude zdlhavejšie. 

4. Clánky sa uverejňujú v slovenčine. češtine. angličtine. resp. ruštine. 
Abstrakt a skrátené znenie článku (resumé) je obyčaJne anglické (ak je člá
nok v angličtine. potom resumé je v slovenčine). 

5. Súčasne s článkom treba redakcii zaslať autorské vyh lásenie. Obsahuje meno 
autora (autorov). akademický titul. rodné číslo. trvalé bydlisko. 

Text 

1. Úprava textu včítane zoznamu literatúry pri spôsobte súčasnej úprave člán
kov v časopise. 

2. Text sa má písať s dvojitou linkovou medzerou ( riadkovačom 2). na strane 
má by( 30 riadkov. šírka riadku je asi 60 znakov. 

3. Abstrakt aj s nadpisom článku sa píše na samostatný list. Obsahuje hlavné 
výsledky práce (neopakovať to. čo je už vyjadrené nadpisom). nemá obsa
hovať citácie a jeho rozsah nemá byť väčší ako 200 slov. (Abstraktu treba 
venovať náležitú pozornosť. lebo slúži na zostavovanie anotácií.) 

4. Text má obsahovať úvod, charakteristiku (stav) skúmaného problému. resp. 
metodiku práce. zistené údaje. diskusiu a záver. 

5. Zreteľne treba odlíšiť východiskové údaje od interpretácií. 
6. Neopakovať údaje z tabuliek a obrázkov. iba ich komentovať 

a odvolať sa na príslušnú tabulku. resp. obrázok. 
7 Text treba členiť nadpismi. Hlavné nadpisy písať do stredu. vedľajšie na ľavý 

okraj strany. Voliť najviac tri druhy hierarchických nadpisov. Ich dôležitosť 
autor vyznačí ceruzkou na ľavom okraji strany: 1 - hierarchicky najvyšší, 
2 - nižší. 3 - najnižší nadpis. 

8. V texte sa uprednostňuje citácia v zátvorke. napr. (Dubčák. 1987: Hrubý 
et al.. 1988) pred formou ... podľa Oubčáka ( 1987). Ani v jednom prípade 
sa neuvádzajú krstné mená. 

9. Umiestnenie ?brázkov a tabuliek sa označí ceruzkou na ľavom okraji ruko
pisu . resp. stlpcového obťahu. 

1 O. Grécke písmená použité v texte treba identifikovať na ľavom okraji slovom 
(napr. sigma). · 

11. Pri písan í starostlivo odlišujte pomlčku od spojovníka. 
12. Symboly. matematické značky. názvy skamenelín. slová a pod. , ktoré treba 

vysádzať kurzívou. autor v rukopise podčiarkne vlnovkou. 
13. K článku treba pripojiť kľúčové slová. 
14. Abstrakt. resumé. vysvetlivky k obrázkom a názvy tabuliek predloží autor 

redakcii aj v angličtine. 

Ilustrácie 

I. Musia byť vysokej kvality. Majú dokumentov-a( a objasňovať text. Originál 
(pred zmenšením) môže mai rozrner najviac 340 x 210 mm. Maximálny 
rozmer ilustrácie vytlačený v časopise je 170 x 230 mrn. Skladacie ilustrá
cie treba úplne vylúčiť. 
V prípade ilustrácií vytvorených na počítači prosíme o ich zaslanie na dis
kete 3S vo fornuíte CorelDraw (PC) .. Adobe lllustrator (PC. Mac) alebo 
Aldus FreeHand (Mac). 

2. Ilustrácie pripravovať s vedomím. že sa budú zmenšovať (zvyčajne 
o 50 %) na šírku stÍpca (81 mm) alebo strany ( 170 mm). Podľa toho pripra
vovať ich velkosť a formou. resp. ich zoskupenie. 

3. Voliť takú velkosť písma a číse l . aby najmenšie písmená po zmenšení bo li 
velké aspoň 1.2 mm. Úmerne zmenšeniu vo l iť ~j hrúbku čiar 

4. Obrázky popisovať šablónou. nie voľnou rukou. 
5. Všetky ilustrácie včítane fotografií musia obsahovať grafickú (metrickú) 

mierku. 
6. Zoskupené obrázky. napr. fotografie. diagramy. musia byť pripravené (na le

pené) ako jeden obrázok a jeho časti treba označiť písmenami (a. b. c atď. ) . 
Takto zoskupené obrázky sa citujú ako jeden obrázok. Zoskupené fotogra
fie treba starostlivo u praviť a nalepiť na biely kriedový papier. 

7. Fotografie musia by( ostré. čiernobiele. kontrastné a vyhotovené na lesklom 
papieri. Je vhodné. aby sa zmenšovali minimálne o 50 %. 

8. Na všetkých obrázkoch sa na okraji (na fotografiách na zadneJ strane) ceruz
kou uvedie čís l o obrázku a meno autora. Na fotografiách sa šípkou doplní 
aj orientácia obrázku. 

9. Na mapách a profiloch voli(_jednotné vysvetlivky. ktoré sa uvedú pri prvom 
obrázku. 

IO. Názvy obrázkov a vysvetlivky sa píšu stroJom na osobitný list. 
11. Všetky ilustrácie sa musia citovať v texte. 
12. Ilustrácie sa zasielajú redakcii už imprimované. teda pri korektúre ich už 

nemožno opravovať a dopÍííať. 
13. Farebné ilustrácie sú vítané. ale náklady na ich tlač hradí autor 

Tabuľky 

Tabulky sa píšu na osobitný list. Ich rozsah a vnútornú úpravu treba voliť 
tak. aby sa tabulka umiestnila do stÍpca ale bo na šírku strany. Rozsiah lejšie 
tabulky sa neprijímajú. 

2. Údaje zoraďujte do tabulky iba vtedy. ak sa nedajú uviesť v texte. 
3. Nadpis tabulky a prípadný sprievodný text sa píše strojom na osobitný list 

(úpravu nadpisov pozri v časopise). 
4. Vertikálne čiary v tabu lkách nepou žívať. 

5. Tabulky sa číslujú priebežne a uverejňujú sa v číselnom poradí. 

Literatúra 

V zozname literatúry sa v abecednom poriadku uvádza iba literatúra citova
ná v danom článku. Citácia označená „v tlači„ sa môže uviesť v zozname. 
len ak je z citovaného č l ánku aspoň stÍpcová korektúra. Citácie s doplnkom 
..v prípade" ... zadané clo tlače„ sú neplnohodnotné a nemajú sa používať ani 
v texte. Citácia „osobná informácia„ sa cituje iba v texte (Zajac. os. infor
mácia. 1988). 

2. Používať nasledujúci spôsob uvádzania literatúry: 
Kniha 
Gazda. L. & Čech. M .. 1988: Paleozoikum medzevského príkrovu. Alfa 
Bratislava. 155. 
časopis 
Vrba. P .. 1989: Strižné zóny v komplexoch metapelitov. Mineralia Slov .. 
21. 135 - 142. 
Zborník 
Návesný. O.. 1987 Vysokodraselné ryolity In: Romanov. V (red ): 
Stratiformné ložiská gemerika. Špec. publ. Slov. geol. spol. . Košice. 203 - 215. 
Manuskript 
Radvanský. F.. Slivka. B .. Viktor. J & Srnka. T.. 1985: Žilné ložiskájecl ľo
veckého príkrovu gemerika. Záverečná správa z úlohy SGR-geofyzika. 
Manuskript-archív GP Spišská Nová Ves. 28. 

3. Pri článku viac ako dvoch autorov sa v texte cituje iba prvý autor s dodat
kom et al.. ale v zozname li teratúry sa uvádzajú všetci. 

4. Ak sa v článku (k nihe ) cituje názov. údaje a pod. iného autora. ktorý nie je 
spoluautorom publikácie. potom sa v texte cituje vo forme (Gerda in Ku bka. 
1975). ale v zozname li teratúry sa uvádza iba Kubka . .1.. 1975. 
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