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13 Ostatné prírodné zdroje: Geotermálna energia 
Geotermálna energia nie je v skutočnosti obnoviteľným zdrojom energie pretože pochádza z 

horúceho jadra Zeme, ktoré má teplotu viac ako 4000°C. Z dôvodu nevyčerpateľných zásob sa ale 

medzi tieto zdroje zaraďuje. Na povrch sa dostáva cez vulkanické pukliny v horninách. Teplo pod 

povrchom Zeme je jedným z najväčších zdrojov, ktorý je takmer nevyčerpateľný. Obnovuje sa 

čiastočne. Zem nepretržite uvoľňuj svoje teplo, pričom teplota zemského obalu stúpa úmerne s 

rastúcou hĺbkou. Tzv. geotermálny gradient hovorí, že s každým kilometrom sa prostredie pod 

povrchom zeme otepľuje o 20 - 40 °C. 

 

Geotermálne zdroje - zdroje zemského tepla  

Geotermálne zdroje sú také časti geotermálnej energie, ktoré môžu byť v blízkej budúcnosti 

ekonomicky a legálne využívané. Zásoby geotermálnej energie môžu byť využívané už dnes a sú 

špecifikované a vyčísľované pomocou vrtov, geofyzikálnych a geochemických údajov. Potenciálne 

geotermálnej oblasti sú také, kde by zdroje mohli byť využívané, ale doteraz nie sú o nich dostatočné 

údaje, aby ich bolo možné kvantitatívne vyhodnotiť. Využitie geotermálnych zdrojov je značne 

ovplyvnené geologickým zložením, ktoré ovplyvňuje perspektívy a možnosti využitia. Využívanie je 

tiež ovplyvnené ekonomickou a technickou vyspelosťou krajiny a samozrejme aj jej starostlivosťou o 

životné prostredie, ako aj snahami o obmedzenie globálneho skleníkového efektu. Využitie 

geotermálnej energie je obmedzené predovšetkým tým, že cena získanej energie by nemala prevýšiť 

cenu energie vynaloženej na jej čerpanie. Dôležité je, že geotermálna energia je v podstate zdrojom 

pre miestne využitie. Doteraz najdlhší teplovod je len 70 km dlhý a je na Islande.  

Podľa teploty delíme geotermálne zdroje na:  

 Vysokoteplotné zdroje majú teploty nad 200 °C a sú výhradne vo vulkanicky aktívnych 

oblastiach. Možno ich využiť na priamu výrobu elektriny.  

 Stredne teplotné zdroje majú teploty v rozmedzí 150 až 200 °C. Sú použiteľné ako pre 

priame vykurovanie, tak pre výrobu elektriny.  

 Nízkoteplotné zdroje majú teplotu pod 150 °C, sú zo všetkých zdrojov najhojnejšie a 

nájdeme ich ako vo vulkanicky aktívnych, ako v sedimentárnych oblastiach. Možno ich 

využiť na vykurovanie domov, skleníkov a pre množstvo priemyselných procesov aj 

uplatnením tepelných čerpadiel.  

Geotermálne zdroje sú na svete veľmi nerovnomerne rozšírené. Vysokoteplotné zdroje sú v 

Európe obmedzené iba na Island, Taliansko, Grécko a Azory. Nízkoteplotné a stredne teplotné zdroje 

sú vo veľkých sedimentárnych panvách s väčšou mocnosťou sedimentov, v niektorých vulkanických a 

tektonicky aktívnych oblastiach, napr. vo Francúzsku, Maďarsku, v USA.  

Využitie primárnych zdrojov zemského tepla s nižšou teplotou 

Najvrchnejšie časti zemskej kôry, ktoré sú v strede záujmu z hľadiska využitia geotermálnej 

energie, majú veľmi zložitú štruktúru. Preto sú v nich rôzne podmienky pre hromadenie a využitie 

zemského tepla. Teplo Zeme je možné získať najčastejšie využitím látok cirkulujúcich v zemskej kôre. 
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Týmito látkami môžu byť plyny, vodná para, podzemné vody. Je však možné využiť aj priamo teplo 

samotných hornín. 

V podmienkach Slovenskej republiky je potrebne sa sústrediť na využitie primárnych zdrojov  s 

nižšou teplotou. Vyplýva to nielen z geologickej situácie v našej republike, ale aj zo skúseností iných 

krajín. Využitie zemského tepla je však potrebné dôkladne posúdiť v každej oblasti, keďže jeho 

rozloženie v zemskej kôre v hĺbkach 1 až 2 km je veľmi nepravidelné.  

V súčasnej dobe sa ľudstvo už naučilo využívať zemskú geotermálnu energiu prenášanú hlavne 

vodou a zemské teplo nízkoentalpické pomocou tepelných čerpadiel. Priame využitie geotermálneho 

tepla hlbších kolektor podzemnej vody na vykurovanie má prednosť pred prevodom tepla podzemnej 

vody na výrobu elektrickej energie. Teplota okolo 100 ° C môže byť využitá ekonomicky priamo pre 

vykurovanie. Tento spôsob však vyžaduje zvodnené vrstvy s pórovitým prostredím a s dostatočným 

napájaním.  

Pre využitie zemského tepla o nižšej teplote sa uplatňujú buď výmenníky tepla (v rozsahu 40-

70 ° C), alebo tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo je stroj na premenu tepelnej energie získanej z 

primárneho obnoviteľného zdroja tepla. Celkový vykurovací výkon tepelného čerpadla je súčtom 

energie získanej a energie dodanej (príkon). Podiel vykurovacieho výkonu a príkonu sa nazýva 

vykurovací faktor. Čím väčšia je teda teplota nízkopotenciálního primárneho zdroja tepla, tým väčší je 

vykurovací faktor. Čím vyššia je hodnota vykurovacieho faktoru, tým väčší je tepelný  

zisk a teda lacnejšia prevádzka vykurovania. V porovnaní s priamym vykurovaním možno náklady na 

vykurovanie znížiť o 55% a viac.  

Primárne zdroje pre tepelné čerpadlo všeobecne sú:  

 zemské teplo získavané z pôdy, hornín, plytké aj hlbšie podzemné vody,  

 teplo získavané z povrchovej vody rybníkov, jazier, potokov a riek,  

 zo vzduchu v podzemných priestoroch, t.j. pivníc, podzemných  

chodieb, dolov, tunelov, šácht, jaskýň, 

 z okolitého vzduchu,  

 z odpadového tepla z výroby, odpadových vôd a pod.  

 

Princíp tepelného čerpadla je pomerne jednoduchý: primárny zdroj odovzdáva teplo vo 

výmenníku v uzavretom okruhu nemrznúcej zmesi, ktorá sa tým mení na plyn, plyn sa v kompresore 

stlačí a tým zvýši teplotu. Táto vyššia teplota sa potom v ďalšom výmenníku odovzdá vodnému 

obehovému systému vykurovania. Projekty na využitie geotermálnej energie musia obsahovať aj 

porovnávacie štúdie, v ktorých by mali byť údaje o porovnanie alternatívnych zdrojov s klasickými 

zdrojmi tepelnej energie, s ohľadom na najnovšie cenové relácie. Zo všeobecného hľadiska môžeme 

tvrdiť, že ceny alternatívnych energetických zdrojov sú porovnateľné so zdrojmi klasickými a tiež 

návratnosť primárnych investícií je úplne prijateľná, a to v časovom rozmedzí troch až piatich rokov.  

Vzhľadom k tomu, že sa ceny klasických zdrojov stále zvyšujú, môžeme predpokladať rastúci 

význam alternatívnych zdrojov, vrátane geotermálnej energie.  
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