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ABSTRAKT
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá výpočtom, vyhodnocovaním a interpretáciou teplotných,
tepelných a geotermických podmienok hydrogeotermálnej štruktúry bešeňovská elevácia, ktorá sa
nachádza na západe Liptovskej kotliny.
Jednotlivé kapitoly popisujú princípy využitia a využívania geotermálnej energie vo svete, či
na Slovensku a geotermálne pole širšieho okolia študovanej oblasti. Podrobnejšie je v kapitolách
rozobratá geologická stavba, tektonika, hydrogeotermálne štruktúry a geotermálne parametre
Liptovskej kotliny, kde sa nachádza záujmová oblasť.
Cieľom práce je výpočet, popis a interpretácia výsledkov zo statického modelovania teplotných
podmienok a tepelného poľa bešeňovskej štruktúry pre ďalší rozvoj a možné budúce využitie
skúmanej lokality v oblasti geotermálnej energie.
V statickom modelovaní sú použité vstupné parametre z nasledujúcich študovaných litologických
profilov bešeňovskej elevácie: hutianske a zuberecké súvrstvie, borovské súvrstvie, chočský príkrov,
jursko-kriedová sukcesia krížňanského príkrovu, vrchný trias krížňanského príkrovu, stredný trias
krížňanského príkrovu a spodný trias krížňanského príkrovu. Vyhodnotením výsledkov práce sa
preukázalo, že stredný trias krížňanského príkrovu je hlavným rezervoárom termálnych vôd. Teploty
na báze súvrstvia dosahujú hodnoty 35-95 °C, tepelný tok sa pohybuje v intervale 53-71 mW/m2
a geotermálny gradient je v rozmedzí 20-26 °C/km.

ABSTRACT
Submitted Master’s thesis aims at calculation, evaluation and interpretation of temperature
and geothermic characteristics on the Bešeňová elevation hydrogeothermal structure located
at the western margin of the Liptovská kotlina Basin.
Following heads are dedicated to describe essential principles of geothermal energy use and utilization
both, in worldwide and in Slovakia with subsequent detailed description of geology, tectonics, static
geothermal parameters and hydrogeothermal systems of the basin.
A crucial object of the thesis is to calculate, describe and interpret geothermal parameters
of the system applying stationary approach all necessary and benefitial for onward on-situ geothermal
infrastructure development or redesign.
A complete work relates to a 3D model of deep vertical geological structure, where several zones are
distinguished according to controlling geothermic and hydraulic properties they contribute on overall
geothermal characteristics of a hydrogeothermal system: the Huty and Zuberec Fm., Borové Fm.,
the Choč Nappe Mid Triassic carbonates and the Krížna Nappe zones: Jurassic – Mid Cretaceous
succession, Late Triassic siliciclastics, Mid Triassic carbonates and Early Triiassic siliciclastics.
Confirm to previous works, a horizon of the Krížna Nappe Mid Triassic carbonates is recognized
as major (bottom) reservoir within a stratiphied complex, described at an temperatures interval ranging
35-95 °C, heat flow variations of 53-71 mW/m2 and geothermic gradient varying the 20-26 °C/km.

OBSAH
1.

ÚVOD ....................................................................................................................................... 1

2.

GLOBÁLNY POHĽAD NA GEOTERMÁLNU ENERGIU ................................................... 2
2.1.

Princípy využitia geotermálnej energie ........................................................................... 2

2.2.

Využívanie geotermálnej energie ..................................................................................... 2

2.2.1.

Priame a nepriame využívanie geotermálnej energie vo svete ........................................ 2

2.2.2.

Priame a nepriame využívanie geotermálnej energie na Slovensku ................................ 4

2.3.

Geotermálne štruktúry ..................................................................................................... 4

2.3.1.
2.4.

Klasifikácia geotermálnych štruktúr................................................................................ 5
Geotermálne pole Západných Karpát ............................................................................. 6

2.4.1.

Západné Karpaty – prehľad geotermiky .......................................................................... 6

2.4.2.

Západné Karpaty – prehľad geotermálnych systémov ................................................... 7

2.4.3.

Západné Karpaty – charakteristika geotermálnych vôd .................................................. 7

2.4.4.

Západné Karpaty – prehľad geotermálneho potenciálu................................................. 10

3.

GEOLÓGIA LIPTOVSKEJ KOTLINY ................................................................................. 14
3.1.

Regionálna geológia v globálnom kontexte ................................................................... 14

3.1.1.

Globálna geologická pozícia ......................................................................................... 14

3.1.2.

Stručný prehľad geologickej stavby Západných Karpát................................................ 14

3.1.2.1.

Vonkajšie Západné Karpaty – externidy ................................................................... 15

3.1.2.2.

Pieninské bradlové pásmo ......................................................................................... 15

3.1.2.3.

Vnútorné Západné Karpaty ....................................................................................... 15

3.2.

Regionálna geologická stavba......................................................................................... 16

3.2.1.

Kryštalinikum tatrika ..................................................................................................... 16

3.2.2.

Obalová jednotka tatrika................................................................................................ 16

3.2.3.

Fatrikum – krížňanský príkrov ...................................................................................... 17

3.2.4.

Hronikum – chočský príkrov ......................................................................................... 17

3.2.5.

Vnútrokarpatský paleogén (podtatranská skupina) ....................................................... 20

3.2.6.

Kvartér ........................................................................................................................... 20

3.3.

Tektonika ......................................................................................................................... 26

3.3.1.

Regionálna geotektonika ............................................................................................... 26

3.3.2.

Štrukturálna tektonika ................................................................................................... 28

4.

PREHĽAD HYDROGEOTERMÁLNYCH PARAMETROV LIPTOVSKEJ KOTLINY .... 30
4.1.

Geotermálne parametre .................................................................................................. 30

4.1.1.

Tepelná vodivosť ........................................................................................................... 30

4.1.2.

Geotermálny gradient .................................................................................................... 31

4.1.3.

Teplotné podmienky.................................................................................................... 31

4.1.4.

Hustota tepelného toku .................................................................................................. 32

4.1.5.

Súhrn geotermálnych zdrojov........................................................................................ 33

4.2.

Hydrogeotermálne štruktúry ......................................................................................... 34

4.2.1.

Morfoštruktúrne prvky predpaleogénneho podložia ..................................................... 34

4.2.2.

Prehľad hydrogeotermálnych štruktúr .......................................................................... 36

4.2.2.1.

Stručný prehľad hydrochémie termálnych vôd ......................................................... 36

4.2.2.2.

Ivachnovská depresia ................................................................................................ 36

4.2.2.3.

Bešeňovská elevácia .................................................................................................. 37

4.2.2.4.

Depresia Liptovskej Mary ......................................................................................... 37

4.2.2.5.

Demänovská depresia ................................................................................................ 37

4.2.2.6.

Kokavská depresia ..................................................................................................... 38

4.2.2.7.

Bielovážska depresia ................................................................................................. 38

4.2.2.8.

Záznamy k hydrogeotermálnym štruktúram obalovej jednotky tatrika ..................... 39

5.

METODIKA PRÁCE ............................................................................................................. 40
5.1.

Získavanie vstupných údajov ......................................................................................... 40

5.2.

Model geologickej stavby štruktúry............................................................................... 40

5.3.

Princípy statického modelovania ................................................................................... 41

5.3.1.

Výpočet hodnoty tepelného toku ................................................................................... 41

5.3.2.

Radiogénna produkcia ................................................................................................... 41

5.3.3.

Tepelná vodivosť ........................................................................................................... 41

5.3.4.

Bazálna teplota .............................................................................................................. 42

5.3.5.

Geotermický gradient .................................................................................................... 42

5.3.6.

Intraformačná teplota .................................................................................................... 42

5.4.
6.

Vizualizácia výsledkov .................................................................................................... 43
VÝSLEDKY PRÁCE ............................................................................................................. 44

6.1.

Mapy bazálnych teplôt bešeňovskej elevácie ................................................................ 45

6.2.

Mapy tepelného toku bešeňovskej elevácie ................................................................... 49

6.3.

Mapy teplotných krokov bešeňovskej elevácie ............................................................. 53

6.4.

Mapy geotermálnych gradientov bešeňovskej elevácie ................................................ 57

6.5.

Mapy priemerných hodnôt geotermálnych gradientov bešeňovskej elevácie ............ 61

6.6.

Geotermické profily bešeňovskej elevácie ..................................................................... 62

7.

DISKUSIA .............................................................................................................................. 72

8.

ZÁVER ................................................................................................................................... 74

9.

POUŽITÁ LITERATÚRA ..................................................................................................... 75

ZOZNAM OBRÁZKOV:
Obr.1. Lindalov diagram ......................................................................................................................... 3
Obr.2. Perspektívne geotermálne oblasti a genetické typy primárnych rezervoárov .............................. 9
Obr.3. Globálna geotektonická pozícia Liptovskej kotliny ................................................................... 14
Obr.4. S-J rez Západnými Karpatmi – zjednodušená schéma ............................................................... 15
Obr.5. Liptovská kotlina – schematický prierez .................................................................................... 18
Obr.6. Liptovská kotlina – schematická litostratigrafická tabuľka ....................................................... 19
Obr.7. Geologický profil vrtu BEH-1 Bešeňová ................................................................................... 21
Obr.8. Geologický profil vrtu FBe-1 Bešeňová .................................................................................... 22
Obr.9. Geologický profil vrtu FGTB-1 Bešeňová ................................................................................. 23
Obr.10. Geologický profil vrtu ZGL-1 Bešeňová ................................................................................. 24
Obr.11. Geologický profil vrtu VŠH-1 Liptovské Sliače ...................................................................... 25
Obr.12. Liptovská kotlina – štrukturálne vzťahy, depozičné procesy, vplyv erózie, pohyb mohutných
tektonických jednotiek a kvartérny pokryv ........................................................................................... 27
Obr.13. Liptovská kotlina – regionálne-tektonická mapa predpaleogénneho podložia ........................ 28
Obr.14. Liptovská kotlina – rozdelenie teplôt; VĽAVO: mapy teplôt v hĺbkach 1000 m, 2000 m,
3000 m; VPRAVO: vertikálne teplotné profily..................................................................................... 33
Obr.15. Liptovská kotlina – laterálne rozloženie hustoty tepelného toku v mW/m2 ............................. 33
Obr.16. Liptovská kotlina – HORE: schéma predpaleogénnych depresií a elevácií, DOLE: Z-V
schematické zobrazenie predpaleogénnych morfoštruktúrnych prvkov ............................................... 35
Obr.17. Orientačná mapa bešeňovskej elevácie. Vysvetlenie: na mape sú vyznačené vrty BEH-1,
FBe-1, FGTB-1, ZGL-1, VŠH-1; plná čiara vo vnútri elevácie – tektonické zlomy; prerušovaná čiara –
hranice chočského príkrovu; modré línie – geotermické profily. .......................................................... 44
Obr.18. Bazálna teplota (°C) – hutianske a zuberecké súvrstvie........................................................... 45
Obr.19. Bazálna teplota (°C) – borovské súvrstvie. .............................................................................. 45
Obr.20. Bazálna teplota (°C) – chočský príkrov. .................................................................................. 46
Obr.21. Bazálna teplota (°C) – krížňanský príkrov (jura – krieda). ................................................... 46
Obr.22. Bazálna teplota (°C) – krížňanský príkrov (vrchný trias). ....................................................... 47
Obr.23. Bazálna teplota (°C) – krížňanský príkrov (stredný trias)........................................................ 47
Obr.24. Bazálna teplota (°C) – krížňanský príkrov (spodný trias). ....................................................... 48
Obr.25. Tepelný tok (mW/m2) – hutianske a zuberecké súvrstvie. ....................................................... 49
Obr.26. Tepelný tok (mW/m2) – borovské súvrstvie............................................................................. 49
Obr.27. Tepelný tok (mW/m2) – chočský príkrov. ................................................................................ 50
Obr.28. Tepelný tok (mW/m2) – krížňanský príkrov (jura – krieda).................................................... 50
Obr.29. Tepelný tok (mW/m2) – krížňanský príkrov (vrchný trias). ..................................................... 51
Obr.30. Tepelný tok (mW/m2) – krížňanský príkrov (stredný trias). .................................................... 51
Obr.31. Tepelný tok (mW/m2) – krížňanský príkrov (spodný trias). .................................................... 52
Obr.32. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 100 m. ........................................................................................ 53
Obr.33. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 500 m. ........................................................................................ 53
Obr.34. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 1000 m. ...................................................................................... 54
Obr.35. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 1500 m. ...................................................................................... 54
Obr.36. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 2000 m. ...................................................................................... 55
Obr.37. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 2500 m. ...................................................................................... 55
Obr.38. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 3000 m. ...................................................................................... 56
Obr.39. Geotermálne gradienty (°C/km) – hutianske a zuberecké súvrstvie. ....................................... 57
Obr.40. Geotermálne gradienty (°C/km) – borovské súvrstvie. ............................................................ 57
Obr.41. Geotermálne gradienty (°C/km) – chočský príkrov. ................................................................ 58
Obr.42. Geotermálne gradienty (°C/km) – krížňanský príkrov (jura – krieda). .................................... 58
Obr.43. Geotermálne gradienty (°C/km) – krížňanský príkrov (vrchný trias). ..................................... 59

Obr.44. Geotermálne gradienty (°C/km) – krížňanský príkrov (stredný trias). .................................... 59
Obr.45. Geotermálne gradienty (°C/km) – krížňanský príkrov (spodný trias). ..................................... 60
Obr.46. Priemerné hodnoty geotermálnych gradientov (°C/km) – paleogén. ....................................... 61
Obr.47. Priemerné hodnoty geotermálnych gradientov (°C/km) – mezozoikum. ................................. 61
Obr.48. Geotermický profil – rez A1-A2 (legenda - Obr.57.)............................................................... 62
Obr.49. Geotermický profil – rez B1-B2 (legenda - Obr.57.). .............................................................. 63
Obr.50. Geotermický profil – rez C1-C2 (legenda - Obr.57.). .............................................................. 64
Obr.51. Geotermický profil – rez D1-D2 (legenda - Obr.57.)............................................................... 65
Obr.52. Geotermický profil – rez E1-E2 (legenda - Obr.57.). .............................................................. 66
Obr.53. Geotermický profil – rez F1-F2 (legenda - Obr.57.). ............................................................... 67
Obr.54. Geotermický profil – rez G1-G2 (legenda - Obr.57.)............................................................... 68
Obr.55. Geotermický profil – rez H1-H2 (legenda - Obr.57.)............................................................... 69
Obr.56. Geotermický profil – rez I1-I2 (legenda - Obr.57.).................................................................. 70
Obr.57. Legenda – geotermické profily. ............................................................................................... 71

ZOZNAM TABULIEK:
Tab.1. Využívanie geotermálnej energie podľa samosprávnych krajov ................................................. 4
Tab.2. Základná klasifikačná schéma geotermálnych štrukúr ................................................................. 5
Tab.3. Klasifikačná tabuľka geotermálnych polí v Západných Karpatoch – teplota, entalpia, fáza,
vyzrelosť. Vysvetlenie: * - predpokladaná .............................................................................................. 8
Tab.4. Hydrogeochémia termálnych vôd Západných Karpát ................................................................ 11
Tab.5. Geotermálne perspektívne oblasti Západných Karpát – tepelný potenciál ................................ 12
Tab.6. Zhrnutie celkového potenciálu tepelnej energie Západných Karpát. TTP – celkový tepelný
potenciál, ang. = total thermal potential ................................................................................................ 13
Tab.7. Liptovská kotlina – tektonické a štruktúrne vzťahy v korelačnej matici tektonických jednotiek
............................................................................................................................................................... 26
Tab.8. Liptovská kotlina – reprezentatívne hodnoty tepelnej vodivosti................................................ 30
Tab.9. Liptovská kotlina – priemerné geotermálne gradienty ............................................................... 31
Tab.10. Liptovská kotlina – teploty po 500m krokoch; *- odhadnuté hodnoty. ................................... 32
Tab.11. Liptovská kotlina – morfoštrukturné prvky predpaleogénneho podložia................................. 35

1. ÚVOD
Geotermálna energia je v súčasnosti, vzhľadom na svoje enormné zásoby, považovaná za obnoviteľný
zdroj energie. Predstavuje silný potenciál vo svete aj na Slovensku. Prínosom pri efektívnom
využívaní tohto zdroja je úspora energie, regionálny ekonomicky rast a šetrnosť k životnému
prostrediu, čo sa môže prejaviť na raste zamestnanosti alebo na podpore cestovného ruchu. Existujúce
aj perspektívne zdroje geotermálnej energie v podobe termálnych vôd sa v dnešnej dobe využívajú
nielen na rekreáciu, ale tiež na vykurovanie a dokonca aj chladenie obytných budov. Veľká pozornosť
je zameraná na zvýšenie priameho využívania geotermálnej energie, čím by sa znížila závislosť
na fosílnych palivách.
Predložená diplomová práca sa venuje teplotným, tepelným a geotermickým podmienkam Liptovskej
kotliny, presnejšie hydrogeotermálnej štruktúre bešeňovská elevácia, ktorá sa nachádza v západnej
časti kotliny. Geologická stavba študovanej hydrogeotermálnej štruktúry zahŕňa nasledujúce
horninové komplexy: hutianske a zuberecké súvrstvie v celku, borovské súvrstvie, strednotriasový
dolomitový komplex chočského príkrovu, jursko-kriedová sukcesia krížňanského príkrovu,
vrchnotriasové súvrstvia krížňanského príkrovu, strednotriasový karbonátový komplex krížňanského
príkrovu a spodnotriasový vývoj krížňanského príkrovu.
Podstatou 3D modelu rozloženia teplôt, tepelných tokov a geotermálnych gradientov je reverzný
výpočet riešením Poissonovej diferenciálnej rovnice distribúcie teplôt vo vrstevnatej štruktúre
bešeňovskej elevácie s predpokladom šírenia tepla len vo vertikálnom smere. Na začiatku výpočtu je
potrebné stanoviť hodnoty tepelného toku na báze modelovaných intervalov a tepelnú vodivosť
v jednotlivých horizontoch, ktoré sú nevyhnutné pre následné zisťovanie bazálnych teplôt,
geotermického gradientu a intraformačnej teploty v každom súvrství hydrogeotermálnej štruktúry.
Výsledky práce sú popísané a interpretované v samostatnej kapitole vo forme máp zobrazujúcich
priestorové rozloženie teplôt na bázach jednotlivých súvrství a v rôznych hĺbkach skúmanej elevácie,
distribúciu a variabilitu tepelného toku a geotermálnych gradientov. Skonštruované geotermické
profily bešeňovskej elevácie v smere S-J a Z-V umožňujú sledovať priebeh intraformačných teplôt
v horninových komplexoch a poskytujú orientačný údaj o nadmorskej výške v okrajových bodoch
štruktúry.
Získané parametre zo stacionárneho modelovania by mali byť užitočné pre budúce výskumy, rozvoj
geotermálnej infraštruktúry a využitie študovanej lokality v oblasti geotermálnej energie, poprípade
prehodnotenie koncepčného modelu skúmanej oblasti, v ktorej bolo vybudované termálne kúpalisko
Gino Paradise Bešeňová fungujúce na báze horúcich prameňov geotermálnych vôd.
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2. GLOBÁLNY POHĽAD NA GEOTERMÁLNU ENERGIU
Termín geotermálna energia pochádza z gréčtiny (γηο alebo geo = svet, θερμος alebo thermos = teplo)
a vyjadruje teplo uložené vnútri Zeme hlavne v dôsledku jej vzniku alebo prijaté z okolitého
prostredia.
Výskyt tepla ako formy vnútornej energie v neustálom pohybe a zachovaní sa spája s existenciou
extraterestriálnych (periférnych) a terestriálnych (zemských) zdrojov. Kým extraterestriálne zdroje sú
viazané na teplo dodávané zo Slnka a okolitých galaxií s reálnym kvantitatívnym vplyvom do 20 m
pod povrchom, terestriálne zdroje sa líšia z pohľadu globálnej (veľká) a regionálnej (malá) mierky,
a z hľadiska objemu dodanej energie prevládajú. Globálne zdroje tepla zahŕňajú energiu, ktorá má
súvis s neustálym pohybom častíc od čias jej vývoja, energiu formovanú akréciou zemského telesa
alebo pochádzajúcu z rozpadu rádioaktívnych prvkov, respektíve teplo pochádzajúce z plášťových
a astenosférických pohybov, makrogeodynamiky a protismernej rotácie jadra. Regionálne zdroje tepla
zahŕňajú meteorické impaktné teplo, kôrový magmatizmus a sopečnú činnosť, geodynamiku súvisiacu
s trením pozdĺž konvergentných, divergentných a transformných litosférických rozhraní, respektíve
teplo v dôsledku šírenia prírodných termálnych prameňov a lokálneho stenčovania kôry
(Bogatikov a kol. 2000).

2.1. Princípy využitia geotermálnej energie
Využitie geotermálnej energie sa rozdeľuje na základe princípov zachovania alebo premeny prvotnej
energie (teplo) na jej výslednú formu. Priame využitie je chápané ako proces, v rámci ktorého
nedochádza k žiadnej premene energie a počiatočná tepelná energia sa dodáva ako konečná tepelná
energia. Nepriame využitie geotermálnej energie súvisí s konverziou počiatočnej tepelnej energie
na mechanickú prácu a výslednú elektrickú energiu na základe termodynamických procesov a zákonov
(Fuchs a Masoum 2007).
V súčasnej dobe sa geotermálna energia vyrába v elektrárňach pracujúcich na princípoch jednoduchej
alebo viacfázovej expanzie, technológiách suchej pary, binárneho cyklu, hybridnej, respektíve
kombinovanej (elektrická energia a tepelná energia) výroby. Priame využitie zahŕňa široký rozsah
spôsobu zužitkovania tepelnej energie od verejného vykurovania cez využitie v priemysle až
po poľnohospodárske účely. Bez ohľadu na priame alebo nepriame využitie sú produkčné cykly
rozdeľované na otvorené (bez reinjektáže) a uzavreté (s injektážou) systémy (DiPippo 2008).
Pre obe, priame aj nepriame využitie, je v Lindalovom diagrame definovaný efektívny vzťah medzi
požadovaným procesom a teplotou geotermálneho zdroja (Obr.1.).
2.2. Využívanie geotermálnej energie
Kým využitie geotermálnej energie vyjadruje proces premeny alebo zachovania pôvodnej tepelnej
energie pre rôzne účely, využívanie geotermálnej energie kvantifikuje inštalovaný výkon
geotermálnych systémov pre priame a nepriame využitie (Fridleifsson 2001).

2.2.1. Priame a nepriame využívanie geotermálnej energie vo svete
Rozvoj nepriameho využívania geotermálnej energie je datovaný do roku 1904, kedy bola postavená
prvá geotermálna elektráreň na svete v lokalite Lardarello, Taliansko. Nárast inštalovaného výkonu
súvisel jednak s rozvojom výskumu konverzných technológií, prvou ropnou krízou, prehodnotením
svetových zásob fosílnych palív, respektíve so súčasným trendom implementácie obnoviteľných
zdrojov do národného hospodárstva vzhľadom na medzinárodné dohovory (Rio de Janeiro 1992, EU
2
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Road Map 2020). Súčasný inštalovaný výkon vo svete dosahuje 10 715 MWe v 24 krajinách.
Z pohľadu podielu konverzných systémov na výrobe elektrickej energie prevládajú jednoduché
expanzné elektrárne (41 %). Najväčším producentom v rámci krajín sú USA s 28 %
(Holm a kol. 2010, Bertani 2010).
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Obr.1. Lindalov diagram (Lindal 1989).

Priame využívanie a spotreba geotermálnej energie je najvšestrannejšia a najstaršia zo všetkých
obnoviteľných zdrojov energie, pričom prvý komerčný geotermálny projekt vykurovania bol
inštalovaný v 15. storočí v Chaudes - Aigues vo Francúzsku (Lund 2010). V porovnaní s výrobou
geotermálnej energie, tepelné systémy nevyžadujú tak vysoké hodnoty entalpie samotných zdrojov
a preto sú podstatne prístupnejšie s ohľadom na geografickú a geologickú polohu krajín. Súčasný
inštalovaný výkon pre priame využitie predstavuje 50 600 MWt v celkovo 78 krajinách sveta.
Z hľadiska spôsobu využitia prevládajú tepelné čerpadlá. Vedúcou krajinou sú USA s 25% podielom
(Lund 2010, Lund a kol. 2010).
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2.2.2. Priame a nepriame využívanie geotermálnej energie na Slovensku
Na Slovensku bolo identifikovaných 27 perspektívnych geotermálnych oblastí, ktoré pokrývajú 27 %
územia, väčšina z nich je sústredená v terciérnych vnútrohorských depresiách alebo v neogénnych
sedimentárnych panvách. Momentálne sú geotermálne lokality využívané len pre tepelné účely, ale
Slovensko patrí medzi 25 najúspešnejších krajín v priamom využívaní geotermálnej energie na celom
svete (Lund a kol. 2010).
Zavedenie geotermálnych projektov do národného hospodárstva súvisí s konštrukciou prvého
geotermálneho vrtu DS-1 Dunajská Streda v roku 1970 (Fendek 2002). Pôvodný intenzívny rozvoj
výroby tepelnej energie z geotermálnych zdrojov do roku 1995 odrážajúci celosvetové trendy a rozvoj
technológií centrálneho vykurovania zaznamenal v poslednom období spomaľujúci charakter. Súčasný
inštalovaný výkon predstavuje 164 MWt produkovaných na 82 lokalitách. Z hľadiska sektoru prevláda
využitie zdrojov geotermálnej energie pre účely turizmu – 75 MWt nasledované individuálnym
vykurovaním – 26 MWt a skleníkovým hospodárstvom – 20 MWt. Geograficky je najväčšia produkcia
sústredená v Trnavskom samosprávnom kraji (Tab.1.), kde dosahuje 28 %, na čom má podiel najmä
prítomnosť troch centrálnych vykurovacích systémov v mestách Veľký Meder, Galanta a Dunajská
Streda. Prekvapujúco najmenšie zastúpenie v rámci inštalovaného výkonu má Košický samosprávny
kraj aj napriek tomu, že oblasť Košickej kotliny, respektíve Východoslovenskej nížiny je tradične
označovaná za najperspektívnejšiu (Fendek a kol. 2012).
Tab.1. Využívanie geotermálnej energie podľa samosprávnych krajov (Fendek a kol. 2012).
Kraj

Lokality

Celková kapacita [MWt]

Inštalovaný výkon [MWt]

Bratislavský

1

4,12

1,71

Trnavský

13

83

45,84

Nitriansky

19

89,65

39,65

Trenčiansky

10

12,48

10,89

Žilinský

14

39,91

32,12

Banskobystrický

13

18,84

13,33

Prešovský

7

36,09

19,08

Košický

5

80,82

1,24

Celkom

82

364,92

163,86

2.3. Geotermálne štruktúry
Bez ohľadu na spôsob využitia sú geotermálne zdroje definované na základe pojmov geotermálne
pole, geotermálna štruktúra a geotermálny rezervoár. Geotermálne pole predstavuje oblasť veľkej
mierky, ktorá je v horizontálnom alebo vertikálnom smere charakterizovaná geologickými,
geotermickými a hydrogeologickými vlastnosťami, ktorými sa výrazne líši od svojho prostredia.
Geotermálna štruktúra je časť geotermálneho poľa vymedzená tektonickými, geologickými
a hydrogeologickými hranicami, spájaná so špecifickými podmienkami migrácie a tvorby termálnych
vôd, respektíve prenosu a uloženia tepla. Geotermálny rezervoár predstavuje horninové teleso
s rozlohou, kapacitou a hydraulickými parametrami umožňujúce prijímanie a filtráciu geotermálnych
zdrojov, respektíve tvorbu ich chemizmu vo vzťahu k horninovému prostrediu
(O´Sullivan a kol. 2010).
4

2.3.1. Klasifikácia geotermálnych štruktúr
V dnešnej dobe je do praxe zavedených niekoľko klasifikačných schém geotermálnych systémov,
väčšina z nich podľa rôznych prírodných alebo technických kritérií (Tab.2.).
Tab.2. Základná klasifikačná schéma geotermálnych štruktúr
(Kagel a kol. 2003, Muffler 1978, Muffler a Cataldi 1978).
Kritérium

Rozdelenie

Entalpia
Exploatovaný zdroj

nízkoentalpické
voda

Geotektonická pozícia
Prenos tepla

Technický prístup
Teplota

dvojfázová zložka

para

bazénové
konvektívne

Vyzrelosť
Fáza

vysokoentalpické

vulkanické
kombinované

konduktívne

vyzrelé
kvapalné

nevyzrelé

kvapalno-plynné

prirodzené

kombinované
nízkoteplotné

plynné

superkritické
stimulované

vysokoteplotné

Najpoužívanejším kritériom na hodnotenie geotermálnych štruktúr je teplota. Vo svete sú štruktúry
rozlišované konvenčne na nízkoteplotné do 150 °C a vysokoteplotné nad 150 °C vzhľadom
na formovanie dvojfázovej zložky. Na území Slovenskej republiky je zaužívané trojné členenie
definujúce nízkoteplotné do 100 °C, strednoteplotné do 150 °C a vysokoteplotné nad 150 °C štruktúry
(Franko 1970).
Všeobecný trend zavádzania geotermálnych systémov vysokej produkcie súvisel so zavedením
princípov hodnotenia geotermálnych štruktúr na základe termodynamických parametrov,
predovšetkým entalpie. Entalpia predstavuje celkovú energiu termodynamického systému a preto
popisuje jeho skutočný potenciál. Dohodou stanovené členenie rozlišuje štruktúry nízkoentalpické
do 800 kJ/kg a vysokoentalpické nad 800 kJ/kg (O´Sullivan a kol. 2010).
Kritérium exploatovaného zdroja charakterizuje štruktúry na základe typu média, ktoré je možné
získavať z rezervoárovej zóny. Štruktúry obsahujúce vodu alebo paru sú označované ako jednofázové,
zatiaľ čo prítomnosť oboch zložiek opisuje štruktúru ako dvojfázovú. Štruktúry s prevahou vody,
respektíve rezervoáre obsahujúce výlučne vodnú zložku sú relatívne bežné oproti zónam obsahujúcim
jedine suchú paru. Takéto zóny boli identifikované len na lokalitách Lardarello – Taliansko,
The Geysers – USA, Kamojang – Indonézia, Matsukawa – Japonsko a Poihipi – Nový Zéland
(Kagel a kol. 2003).
Kritérium prítomnej fázy rešpektuje termodynamické charakteristiky média v rezervoári a koreluje
s klasifikáciou podľa exploatovanej zložky. Na základe toho sa vyčleňujú štruktúry s kvapalnou fázou,
plynnou fázou, dvojfázové štruktúry a štruktúry so superkritickou zložkou vlastnosťami blízkymi
prírodnej plazme v oblasti extrémnych teplôt a tlakov. Tieto štruktúry neboli doteraz identifikované,
ale ich existencia nemôže byť vylúčená (Kagel a kol. 2003).
Vyzrelosť štruktúry hodnotí geochemickú, geotermickú a termodynamickú stabilitu záujmovej oblasti.
Vyzrelé štruktúry sú typické stabilnými termodynamickými vlastnosťami, dlhodobo stabilným
prenosom tepla a rovnováhou hlavných geochemických zložiek voči rezervoárovému prostrediu.
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Nevyzrelé systémy popisujú prostredie rýchlej cirkulácie geotermálnych zdrojov s časovo
dynamickými procesmi tvorby a prenosu tepla, či chemickou nestabilitou (Muffler a Cataldi 1978).
Vzájomný vzťah geotermálneho zdroja, geologickej stavby a procesu prenosu tepla je opísaný
v kritériu rozčleňovania geotermálnych štruktúr na základe tepelného prenosu. Konvekčné štruktúry sa
spájajú s prostredím intenzívnej migrácie vody a pary. Konduktívne systémy zahŕňajú štruktúry
pomalého pohybu média, respektíve systémy označované ako HDR (Hot Dry Rocks). Celosvetovo
najrozšírenejšie sú však štruktúry kombinované, v ktorých konvekcia prevláda v rezervoárovej zóne,
zatiaľ čo konduktívny prenos tepla charakterizuje stropné a bazálne izolátory (Muffler 1978).
Z praktického hľadiska ťažby je určujúcim kritériom technický prístup, vo všeobecnosti popisujúci
hydraulické vlastnosti rezervoáru. Prirodzené systémy sa vyznačujú vysokou permeabilitou
a priaznivými hydraulickými vlastnosťami, ktoré nevyžadujú umelý zásah na zabezpečenie
požadovaného prítoku. Kombinované štruktúry sú typické hydraulickými vlastnosťami, ktoré môžu
byť potenciálne stimulované v závislosti na ťažobnej požiadavke. Stimulované systémy vzhľadom na
minimálnu priepustnosť a nevyhovujúce hydraulické parametre vyžadujú bezpodmienečný technický
zásah (stimuláciu) pre zabezpečenie prítoku (Muffler a Cataldi 1978).
Z geologického hľadiska sú vyčleňované štruktúry vulkanické, spájané so zónami aktívneho
vulkanizmu a geodynamiky a štruktúry bazénové, vyskytujúce sa v prostredí sedimentárnych paniev,
depresií a stabilných kontinentálnych kratónov, kde zdroj tepla predstavuje hlboko pochované
kryštalinikum (Sanyal 2005).

2.4. Geotermálne pole Západných Karpát
2.4.1. Západné Karpaty – prehľad geotermiky
Geologická stavba Slovenska (Západné Karpaty) je výsledkom varískeho a alpského vrásnenia.
Poskytuje priaznivé podmienky pre vývoj a výskyt rôznych geotermálnych polí (Franko a kol. 1990),
ktoré zodpovedajú geologickým, geotektonickým, stratigrafickým a hydrogeologickým vlastnostiam
danej lokality. Vo všeobecnosti je daných niekoľko základných podmienok vplyvu na existenciu
a rozsah geotermálnych polí (Franko a kol. 1999):


rozdielne hĺbky štruktúry neotektonických blokov sa prejavujú rôznymi hrúbkami kôry,



nejednotný podiel šírenia tepla z plášťa vplyvom rozdielnej hrúbky kôry Západných Karpát,



priebeh hlavných diskontinuít a hlbokých zlomových línii kôry,



priestorové rozloženie neogénu – spodnokvartérny vulkanizmus,



distribúcia rádioaktívnych zdrojov vo vyšších úrovniach kôry,



hydrogeologické podmienky (stúpanie a klesanie studených, minerálnych alebo termálnych
kvapalín).

Oblasť Západných Karpát sa líši v regulácii vertikálneho šírenia tepla na 3000 m. Vrchná zóna je
podmienená lokálnou geomorfológiou, vertikálnym a laterálnym obehom podzemnej vody, vplyvu
neovulkanizmu alebo prítomnosti litotypov vyjadrujúcich rôznu tepelnú vodivosť. Hlbšia zóna odráža
geotermálnu aktivitu pochovaných morfoštruktúrnych blokov, hĺbkové rozhranie plášťa a astenosféry,
a vplyv zhrubnutia alebo stenčenia (Franko a kol. 1986).
V horizontálnom smere vyjadruje geotermálna aktivita Západných Karpát charakter monotónnej
oblasti s nízkou teplotou a nízkymi hodnotami geotermálneho gradientu Vonkajších Západných
Karpát. Prechodná zóna s intenzívnymi teplotnými gradientmi a vysokou geotermickou variabilitou je
pozorovaná na južnom okraji flyšového pásma a v rámci vnútrokarpatského paleogénu, ktorý pokrýva
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panvy. Zóna so zvyšujúcou sa geotermálnou aktivitou súvisí s neovulkanitmi a neogénnymi
sedimentárnymi panvami, kde sú pozorované vysoké gradienty (Fendek a kol. 1999b) a navyše sú tu
zachytené alebo sa očakávajú termálne vody s vysokými teplotami.
Šírenie tepelného toku v rámci Západných Karpát súvisí s prejavmi geotermálnych polí a vzťahuje sa
na základné geologické vlastnosti tejto oblasti. Kým sú zóny s vysokým tepelným tokom viazané
na stenčujúcu sa kôru, recentný alebo neotektonický pokles blokov, seizmickú aktivitu
a neovulkanizmus, zóny s nízkym tepelným tokom sa vyskytujú v miestach zosilňovania zemskej
kôry, pozitívneho výzdvihu blokov a slabej seizmickej činnosti (Franko 1971). Stredná hodnota
geotermálneho gradientu v Západných Karpatoch dosahuje 39 °C/km a stredná hodnota hustoty
tepelného toku bola vypočítaná na 82 mW/m2, ktorá charakterizuje Západné Karpaty ako oblasť
so zvyšujúcou sa geotermálnou aktivitou (Franko a kol. 1999).

2.4.2. Západné Karpaty – prehľad geotermálnych systémov
V rámci Západných Karpát bolo identifikovaných celkom 27 lokalít perspektívnych pre využitie
geotermálnej energie (Fendek a Fendeková 2010). Geologický vývoj a štruktúra určujú rôzne
charakteristiky týkajúce sa teploty, usporiadania, zrelosti atď. (Tab.3.). Medzi najdôležitejšie
horninové rezervoáre geotermálnych polí v Západných Karpatoch patria strednotriasové karbonáty
v rôznych hĺbkach (Obr.2.). Ďalšie litotypy, v ktorých sa vyskytujú geotermálne rezervoáre, sú
eocénne brekcie, zlepence a detritické vápence, neogénne hrubozrnné piesky a pieskovce alebo
neogénne vulkanosedimentárne formácie (Franko a kol. 1995a).
Kombinácia geologických rysov viedla ku vzniku kondukčných alebo konvekčných panvových
geotermálnych systémov vo vnútrohorských depresiách a v hlbokých neogénnych sedimentárnych
panvách. Sopečné geotermálne systémy sú koncentrované vo východoslovenských neovulkanitoch,
v Beša - Čičarovce a neovulkanitoch stredného Slovenska. Do blízkej budúcnosti nie je na Slovensku
navrhnutý ešte žiaden stimulovaný geotermálny systém (dokonca s niektorými už známymi
stimulačnými technológiami – napr. Siratovich a kol. 2011), aj keď niektoré lokality už sú
zaznamenané (Vranovská 1993). Geotermálne štruktúry Západných Karpát majú prevažne charakter
rezervoárov s prevahou vody (existencia parnej zložky nie je vylúčená) s nízkou entalpiou
(s výnimkami napríklad v rámci Košickej kotliny).

2.4.3. Západné Karpaty – charakteristika geotermálnych vôd
Výskyt termálnych vôd v rámci Západných Karpát súvisí s geodynamickým vývojom, litológiou
a štruktúrou, v ktorej sa tvoria a migrujú. Existuje niekoľko dôležitých znakov pre vhodné podmienky
výskytu termálnych vôd (Franko a Melioris 1999):


vertikálne a bočné rozšírenie karbonátových komplexov stredného triasu (kolektory), ktoré sú
utesnené permskými až spodnotriasovými (spodné izolátory) alebo vrchnotriasovými (vrchné
izolátory) a jurskými až strednokriedovými čiastočne priepustnými až nepriepustnými
horizontmi (riadia akumuláciu, prechod, intenzitu výdatnosti a hydrogeochemické vlastnosti
termálnych vôd),



alpínske tektonické násuny a vrásy, a lokálne ponory, respektíve tvorba priekopových
prepadlín a depresií (umožňujú migráciu vody v zostupných, prechodných alebo vzostupných
prúdoch vyvolaných ohrievaním),
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Tab.3. Klasifikačná tabuľka geotermálnych polí v Západných Karpatoch – teplota, entalpia, fáza, vyzrelosť.
Vysvetlenie: * - predpokladaná
(Fendek a Fendeková 2010, Franko a kol. 1992, Remšík a Fendek 1995, Remšík a kol. 2009).
Geotermálne pole

Teplota

Entalpia

Fáza

Vyzrelosť

Podunajska nížina

nízka – stredná* nízka

kvapalná

vyzrelá/ nevyzrelá

Komárňanská vysoká kryha

nízka

nízka

kvapalná

nevyzrelá

Komárňanská okrajová kryha

nízka

nízka

kvapalná

vyzrelá/ nevyzrelá

Viedenská panva

nízka – stredná* nízka

kvapalná

vyzrelá/ nevyzrelá

Levická okrajová kryha

nízka – stredná* nízka

kvapalná

nevyzrelá

Topoľčiansko-bánovský záliv

nízka – stredná* nízka

kvapalná

nevyzrelá

Hornonitrianska kotlina

nízka

nízka

kvapalná

nevyzrelá

Skorušinská kotlina

nízka

nízka

kvapalná

nevyzrelá

Liptovská kotlina

nízka – stredná* nízka

kvapalná

nevyzrelá

Levočská kotlina (Z-JZ časť)

nízka – stredná* nízka

kvapalná

nevyzrelá

Košická kotlina

nízka – stredná* nízka – vysoká* kvapalná – plynná* vyzrelá

Turčianska kotlina

nízka

nízka

kvapalná

vyzrelá

Komjatická depresia

nízka – stredná* nízka

kvapalná

vyzrelá/ nevyzrelá

Dubnická depresia

nízka – stredná* nízka

kvapalná

nevyzrelá

Trnavský záliv

nízka – stredná* nízka

kvapalná

nevyzrelá

Piešťanský záliv

nízka – stredná* nízka

kvapalná

nevyzrelá

Stredoslovenské neovulkanity (JZ) nízka – stredná* nízka – vysoká* kvapalná – plynná* nevyzrelá
Ilavská kotlina

nízka

nízka

kvapalná

nezrelá

Žilinská kotlina

nízka

nízka

kvapalná

nevyzrelá

Stredoslovenské neovulkanity (JV) nízka – stredná* nízka – vysoká* kvapalná – plynná* nevyzrelá
Hrasť Horných Strhárov

nízka

nízka

kvapalná

nevyzrelá

Rimavská kotlina

nízka

nízka

kvapalná

vyzrelá/ nevyzrelá

Levočská kotlina (JV časť)

nízka – stredná* nízka

kvapalná

vyzrelá/ nevyzrelá

Humenský chrbát

nízka – stredná* nízka

kvapalná

vyzrelá/ nevyzrelá

Lučenecká kotlina

nízka

nízka

kvapalná

nevyzrelá

Trenčianska kotlina

nízka

nízka

kvapalná

vyzrelá/ nevyzrelá

Štruktúra Beša - Čičarovce

nízka – stredná* nízka – vysoká* kvapalná – plynná* vyzrelá
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Obr.2. Perspektívne geotermálne oblasti a genetické typy primárnych rezervoárov
(Fendek a Fendeková 2010, Franko a kol. 1992, Franko a kol. 1995a, Remšík a kol. 2009).



neogénny germánsky typ tektoniky a vývoj hlbokých sedimentárnych paniev a formácií (riadi
vývoj uzavretých hydrogeotermálnych štruktúr, synsedimentárnej salinity, synsedimentárne
presakovanie a izoláciu morskej vody vyvolanú vyššími teplotami vody smerom k centru
panvy),



axiálny alebo priečny smer porúch (umožňuje prirodzené lokálne vypúšťanie termálnych
a minerálnych prameňov, bočné rozšírenie a výskyt minerálnych a termálnych vôd, zostupné
a vzostupné bunky vody),



hlboké poruchy medzi regionálnymi blokmi zemskej kôry (prispievajú na vzostupnom šírení
CO2 na povrch alebo do rezervoárov a tým ovplyvňujú hydrogeochémiu vôd),



vulkanizmus vrchného terciéru – spodného kvartéru (zvyšuje geotermálne podmienky
a poskytuje zdroje vôd bohatých na prchavý CO2).

Podľa geodynamického vývoja tu bolo niekoľko thalassostatických období intenzívnej morskej
transgresie striedajúcej sa s geokratickými fázami počas intenzívnej erózie a krasovatení
(Franko a kol. 1995b), ktoré korelujú s kľúčovými stupňami vývoja regionálnej hydrogeológie:


prvý stupeň (senon – paleocén) dokumentovaný ako menšie morské prostredie v izolovaných
panvách, v ktorých boli vytvorené senonské – gossauské súvrstvia, kde sa nevyskytovali
termálne vody,



druhý stupeň (eger) je viazaný na morské zatopenie vnútrokarpatského paleogénu
po presakovaní termálnych vôd do mezozoika a už usadených bazálnych formácií. Počas
hlbokého zostupu termálne vody využívali skrasovatelý karbonátový mezozoický reliéf
a otvorené zlomové systémy laramskej tektonickej fázy,



tretí stupeň (egenburg – karpat) je typický súvislým morským presakovaním alebo
počiatočnou degradáciou predchádzajúcich marinogénnych vôd viazaných na plytké
rezervoáre,
9



štvrtý stupeň (baden – recent) zaznamenaný ako obdobie nedávneho vzniku
hydrogeologického režimu a čas konečnej hydrogeochemickej degradácie starších
minerálnych a termálnych vôd.

Na základe geológie v ktorej sa tvoria termálne vody a na základe vonkajších podmienok ktorými sú
ovplyvňované, rozlišujeme v Západných Karpatoch niekoľko genetických typov vôd (Tab.4.)
(Franko a kol. 1975). Priestorová rozmanitosť geotermálnych vôd je zaznamenaná v rámci viacerých
geotermálnych polí obsahujúcich viaceré hydrogeochemické typy (Franko a Bodiš 1989).
Existuje priamy vzťah pozorovaný medzi salinitou, trvaním a hĺbkou obehu a teplotou geotermálnych
vôd. Kým nízko mineralizované vody sú tvorené v plytkom a krátkodobom obehu (silikátogénne,
karbonátogénne, sulfátogénne, prechodné), a stredne mineralizované vody sa spájajú so strednou
a relatívne dlhou cirkuláciou (degradované marinogénne, zmiešané karbonátogénne, sulfátogénne,
prechodné, polygenetické), vysoká mineralizácia je podmienená dlhodobým kontaktom vody
s horninou, bez sladkovodnej degradácie a izolácie, typické pre reliktné marinogénne vody a slané
soľanky (Franko a Melioris 2000).

2.4.4. Západné Karpaty – prehľad geotermálneho potenciálu
Predchádzajúce štúdie (napr. Franko a kol. 1995, Fendek a Fendeková 2005) definujú celkový tepelný
potenciál Slovenska na 5 538 MWt. Avšak priebežné systematické hydrogeotermálne vyhodnocovanie
vedie k predefinovaniu potenciálu na hodnotu 6 653 MWt (Fendek a Fendeková 2010), z toho
708 MWt predstavuje zdroje, zatiaľ čo 5 945 MWt ostáva pre zásoby (Tab.5.) prijaté podľa
klasifikácie zdrojov geotermálnej energie (Muffler a Cataldi 1978).
Zhrnutie geotermálnych vrtov preukazuje tepelný potenciál (Tab.6.) v kategórii zdrojov a zásob,
dosiahnuteľná energia je 365 MWt, ktorá zodpovedá 5,48 % z celkového tepelného potenciálu.
V súčasnosti je najvyšší potenciál preukázaný v rámci centrálnej dunajskej depresie. Aktuálne priame
využitie je 164 MWt, predstavuje 44,9 % tepelnej energie osvedčenej termálnymi vodami. Rezerva
55,1 % alebo 201 MWt je k dispozícii pre použitie bez ďalších vrtov. V úvahe je využívaná
geotermálna energia s celkovým tepelným potenciálom, ktorý sa súčasne odhaduje na 2,46 %.
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Tab.4. Hydrogeochémia termálnych vôd Západných Karpát
(Franko a kol. 1975, Franko a kol. 1995b, Franko a Melioris 2000).
Pôvod

Mineralizácia

Chemizmus

Hydrogeotermálne polia prvého rádu
Topoľčiansky záliv, Hornonitrianska kotlina
Žilinská kotlina, Bánovská kotlina, Popradská

Karbonátogénne Ca-Mg-HCO3

kotlina, Lučenecká kotlina, Komárňanská kryha,
Turiecka kotlina, Stredoslovenské neovulkanity,

Sulfátogénne

Ca-Mg-SO4

Liptovská kotlina, Stredoslovenské neovulkanity,

Ca-SO4

Hornonitrianska kotlina, Ilavská kotlina,
Žiarska kotlina, Skorušinská panva, Žilinská kotlina

Petrogénny

Prechodné

Ca-Mg-HCO3-SO4

Hornonitrianska kotlina, Skorušinská panva,

Ca-Mg-SO4-HCO3

Ilavská kotlina, Žilinská kotlina, Žiarska kotlina,
Turiecka kotlina, Liptovská kotlina,

Hydro-

Ca-Mg-Na-HCO3

Liptovská kotlina, Košická kotlina, Lučenecká

silikátogénne

Na-Ca-Mg-HCO3

kotlina, Podunajská nížina, Topoľčiansky záliv,

a

Na-HCO3

Piešťanský záliv, Bánovská kotlina,

silikátogénne

Polygenetické

Stredoslovenské neovulkanity, Trnavský záliv,
Na-Ca-HCO3-Cl

Komárňanská kryha, Liptovská kotlina,

Ca-Mg-NA-SO4-HCO3

Topoľčiansky záliv, Bánovská kotlina,

Na-Ca-Mg-SO4-HCO3-Cl Stredoslovenské neovulkanity, Košická kotlina
Košická kotlina, Viedenská panva, Levický blok,
Reliktné

Na-Cl-HCO3

Beša - Čičarovce, Podunajská nížina,
Komjatická depresia, Komárňanská kryha,

Marinogénny

Degradované

Trnavský záliv, Podunajská nížina, Viedenská

Ca-Mg-HCO3

panva, Košická kotlina, Levočská panva
Podunajská nížina, Viedenská panva, Komárňan-

Soľanky

ská kryha, Východoslovenská nížina, Levický

Na-Cl

blok, Rimavská nížina, Lučenecká kotlina,
Komjatická depresia, Košická kotlina,
Komárňanská kryha, Košická kotlina,

Zmiešaný

Zmiešané

Podunajská nížina, Humenský chrbát
Topoľčiansky záliv,
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Tab.5. Geotermálne perspektívne oblasti Západných Karpát – tepelný potenciál
(Fendek a Fendeková 2005, Fendek a Fendeková 2010, Franko a kol. 1995, Remšík a kol. 2009).
Geotermálne pole

T.D.S

Teplota

Výdatnosť

Tepelný potenciál

min – max [g/l]

min – max [°C]

[l/s]

[MWt]

Podunajská nížina

0,5 - 20,1

19 - 91

452,3

94,71

Komárňanská vysoká kryha

0,7 - 0,8

20 - 40

219,7

14

Komárňanská okrajová kryha

3,1 - 90

42 - 56

15,5

2,28

Viedenská panva

6,8 - 10,9

73 - 78

37

9,5

Levická okrajová kryha

17,6 - 19,6

69 - 80

181

47,94

Topoľčiansko-bánovský záliv

0,6 - 5,9

20 - 55

71,8

5,32

Hornonitrianska kotlina

0,4 - 1,9

19 - 59

42,9

5,64

Skorušinská kotlina

0,8 - 1,3

28 - 56

100

12,24

Liptovská kotlina

0,5 - 4,7

26 - 62

194,5

20,25

Levočská kotlina (Z-JZ časť)

0,6 - 4

20 - 62

274,1

34,92

Košická kotlina

0,7 - 31

18 - 134

214,9

79,26

Turčianska kotlina

1,4 - 2,5

41 - 54

27,4

3,79

Komjatická depresia

56,8

51

8

1,21

Dubnická depresia

1,6 - 30

18 - 75

36

3,7

Trnavský záliv

2,5

24

14,5

0,55

Piešťanský záliv

1,3 - 1,4

19 - 69

12

0,87

Stredoslovenské neovulkanity (JZ)

0,4 - 5

27 - 57

117,8

14,69

Ilavská kotlina

1,7 - 2,6

22 - 40

18,1

1,43

Žilinská kotlina

0,4 - 0,8

24 - 42

66,4

3,63

Stredoslovenské neovulkanity (JV)

1 - 5,9

24 - 28

55

2,42

Hrasť Horných Strhárov

0,4 - 3,1

21 - 38

16

1,64

Rimavská kotlina

1,7 - 31,5

18 - 33

61,4

1,76

Levočská kotlina (JV časť)

8,7 - 12,3

51 - 65

13,5

2,29

Humenský chrbát

4,4 - 11,9

23 - 33

6,9

0,44

Lučenecká kotlina

12,1

37

11,2

1,04

Trenčianska kotlina

-

-

-

-

Štruktúra Beša - Čičarovce

-

-

-

-
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Tab.6. Zhrnutie celkového potenciálu tepelnej energie Západných Karpát. TTP – celkový tepelný potenciál,
angl. = total thermal potential. (Franko a kol. 1995, Fendek a Fendeková 2010, Muffler a Cataldi 1978).

85

321

553

29

445

4511

4985

5538

2010

218

390

100

708

147

805

4993

5945

6653

Existujúce

Celkom

13

Predpokladané

147

Rok

Existujúce

2005

Predpokladané

Celkom

TTP

Pravdepodobné

Zásoby [MWt]
Pravdepodobné

Zdroje [MWt]

[MWt]

3. GEOLÓGIA LIPTOVSKEJ KOTLINY
3.1. Regionálna geológia v globálnom kontexte
3.1.1. Globálna geologická pozícia
Liptovská kotlina je v globálnej súvislosti vnútrohorská depresia Západných Karpát, ktorá bola
vytvorená v období terciéru. Je súčasťou karpatsko-panónskej oblasti, ktorá vznikla počas varískeho
a alpínskeho orogénu (Janik a kol. 2011). Tvorí najsevernejší pás alpsko-himalajskej sústavy
v strednej Európe (Ziegler, 1990).
Na základe globálnej tektonickej pozície sa región nachádza v severnej časti mikroplatne
ALCAPA (Obr.3.) – predĺženej mikroplatne umiestnenej do súčasnej pozície koncom neogénu
(Tašárová a kol. 2009). Mikroplatňa ALCAPA je zo severu ohraničená severoeurópskou platformou,
renodanubickým flyšom a karpatskou čelnou predhlbňou, zatiaľ čo na juhu hraničí s mikroplatňou
Tisza-Dacia na tzv. periadriatickej línii (Csontos a Vorös 2004).

Obr.3. Globálna geotektonická pozícia Liptovskej kotliny (Csontos a Vorös 2004, Tašarová a kol. 2009).

Hlavné tektonické megajednotky Západných Karpát podieľajúce sa na ich stavbe predstavujú: kôrové
príkrovy kryštalinika s karbónsko-permským obalom, mezozoické bezkôrové príkrovy vyvíjajúce sa
na slovakokarpatskom bloku a v priestore meliatského oceánu, vnútrokarpatský paleogén a jednotky
odvodené z predpolia severoeurópskej platformy – bradlové pásmo, flyšové pásmo. Súčasťou
Západných Karpát sú zároveň neogénne vulkanity a sedimentárny neogén paniev a kotlín
(Schmid a kol. 2008).

3.1.2. Stručný prehľad geologickej stavby Západných Karpát
Západné Karpaty pozostávajú z geologických a tektonických jednotiek varískeho (silur – devón)
a alpínskeho (mezozoikum – recent) orogénu (Szafián a Horváth 2006). V severojužnom reze (Obr.4.)
sú vyčleňované pásma vonkajších Západných Karpát (externíd) zahŕňajúcich karpatskú čelnú
predhlbeň a flyšové pásmo, bradlové pásmo v pozícii prechodnej zóny a pásmo vnútorných
Západných Karpát – interníd (Minár a kol. 2011).
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3.1.2.1.

Vonkajšie Západné Karpaty – externidy

Exrenidy zahŕňajú bezkôrové jednotky mezozoického až neogénneho veku vyvíjajúce sa
na severoeurópskej platforme alebo jej predpolí presunuté do súčasnej pozície počas jej kolízie
s mikroplatňou ALCAPA (Gagala a kol. 2012). Karpatská čelná predhlbeň je tvorená terciérnymi
hlbokomorskými siliciklastikami. Flyšové pásmo sa člení na tzv. okrajovú skupinu príkrovov,
krosniansko-menilitovú skupinu príkrovov a vnútornú magurskú skupinu príkrovov. Spoločným
znakom je prítomnosť jursko-spodnokriedových karbonátov a klastík kontinentálneho okraja, ktoré sú
v tektonickej pozícii voči vrchnokriedovým až spodnomiocénnym hlbokomorským flyšovým
a šelfovým siliciklastikám so sporadickým výskytom karbonátov (Hrouda a kol. 2009).

Obr.4. S-J rez Západnými Karpatmi – zjednodušená schéma (Bezák a kol. 1996).

3.1.2.2.

Pieninské bradlové pásmo

Pieninské bradlové pásmo predstavuje prechodnú zónu medzi externidami a internidami Západných
Karpát nasunutú v neogéne. Na vnútornej stavbe sa podieľajú štyri základné sekvencie (čorštýnska,
klapská, manínska, kysucká), ktoré sa líšia paleogeografickým vývojom a hlbokomorským,
resp. plytkomorským depozičným prostredím (Krobicki a kol. 2003). Spoločným znakom je
jursko-spodnokriedové karbonátové jadro a vrchnokriedovo-paleogénny obal flyšového charakteru
(Plašienka a kol. 2012).

3.1.2.3.

Vnútorné Západné Karpaty

Internidy predstavujú orogénne pásmo, na ktorého stavbe sú zastúpené kôrové (paleozoické
kryštalinikum) a bezkôrové mezozoické príkrovy v podloží vnútrokarpatského a budínskeho
paleogénu, formácie sedimentárneho a vulkanického neogénu spolu s kvartérnymi pokryvnými
útvarmi (Plašienka 2003).
Kryštalinikum Západných Karpát tvoria predovšetkým metamorfity, magmatity a vulkanosedimenty
s vlastným
karbónsko-permským
obalom
siliciklastického,
menej
karbonátového
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a vulkanosedimentárneho charakteru. Pre mezozoické príkrovy sú typické karbonáty s menším
zastúpením siliciklastických súvrství. Zriedkavo sa v nadloží vyskytujú senónsko-gossauské
plytkomorské klastiká (Plašienka a kol. 1997a). Vnútrokarpatský (aj budínsky) paleogén je typický
prechodom z bazálnych detritických karbonátov k ílovcovému, neskôr flyšovému a pieskovcovému
vývoju sekvencií (Janočko a Kováč 2003). V sedimentárnom neogéne sú výrazné detritické a pelitické
fácie, ktoré prevládajú nad karbonátmi (Janočko a kol. 2003). Neogénne až spodnopleistocénne
neovulkanity a vulkanosedimentárne formácie sú andezitického až bazaltického charakteru, čo
odzrkadľuje prechod od oblúkového k areálnemu typu vulkanizmu (Pécskay a kol. 2006).

3.2. Regionálna geologická stavba
Liptovská kotlina predstavuje medzihorskú depresiu asymetrického tvaru pretiahnutého v Z-V smere.
Vertikálny profil pri zachovaní postupnosti tektonických jednotiek zahŕňa kryštalinikum tatrika,
permsko- kriedovú obalovú jednotku, subtatranskú skupinu príkrovov (krížňanský príkrov, chočský
príkrov), nadložnú sukcesiu vnútrokarpatského paleogénu (podtatranská skupina) a pestré pokryvné
kvartérne útvary (Obr.5., Obr.6.).
Kryštalinické podložie sa nachádza v okolitých pohoriach (Západné a Nízke Tatry, Veľká Fatra),
a v kotline sa ponára pod sedimentárnu výplň. Mezozoikum je zvyčajne pochované hlboko
pod paleogénnym sedimentárnym pokryvom a vystupuje k povrchu v miestach tektonicky
vyzdvihnutých morfoštruktúrnych elevácií, na ktorých je následne redukovaná hrúbka
vnútrokarpatského paleogénu. Povrchové odkryvy mezozoika sa vyskytujú na SV okraji kotliny
v okolí Hrubého Grúňa, kde tvoria izolované tektonické ostrovy. Najdôležitejšou tektonickou
jednotkou celej oblasti je vnútrokarpatský paleogén, s hrúbkou v rozmedzí od niekoľkých desiatok
metrov do viac ako jedného kilometra, ktorý predstavuje komplexný transgresno-regresný depozičný
cyklus. Kvartény sedimentárny pokryv zastupujú akumulačné formy kontinentálneho pôvodu rôznej
genézy v závislosti na charaktere zdrojovej a depozičnej oblasti.

3.2.1. Kryštalinikum tatrika
Litologické zloženie kryštalinika tatrika sa vyznačuje dvoma charakteristickými znakmi v závislosti na
výskyte. Priamo zachytené bolo len vrtom FGL-1 Pavčina Lehota, preto je jeho zastúpenie odvodené
analogicky z okolitých pohorí. Kryštalické jadro Veľkej Fatry sa skladá z biotitických
až dvojsľudných granodioritov, ktoré prechádzajú do leukokrátných granodioritov. Je možné
predpokladať, že tvorí významné polohy podložia sedimentárnych formácií v západnej až
juhozápadnej časti kotliny. Kryštalinikum nachádzajúce sa na južných svahoch Západných Tatier
tvoria prevažne metamorfity (ruly, amfibolity, migmatity, svory) jasne prevažujúce
nad magmatickými horninami. Na základe analógie s výskytmi kryštalinika v okolitých pohoriach je
možné predpokladať tektonický kontakt magmatických a metamorfných komplexov aj v samotnej
kotline (Nemčok a kol. 1993, Zakovič a kol. 1990).

3.2.2. Obalová jednotka tatrika
Obalová jednotka tatrika predstavuje para-autochtónny sedimentárny obal kryštalinika tatrika,
na ktorom sa v období permu – strednej kriedy priamo vyvíjala. Sekvenciu predstavuje lúžňanské
súvrstvie pieskovcov, bridlíc a kremencov skýtskeho veku, ktorá prechádza do polôh ílovitých bridlíc
a ílovcov vrchného skýtu – werfénske súvrstvie. Stredný trias je zastúpený predovšetkým súvrstvím
guttensteinských vápencov a dolomitov (anis – ladin). Sekvencia triasu končí karpatským keuperom
(karn – nor) typickým ílovitými dolomitmi s vložkami ílovcov a tomanovským súvrstvím rétskeho
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veku, ktoré predstavujú vápenaté pieskovce a piesčité bridlice s vložkami organodetrických
a oolitických vápencov.
Bazálnu jurskú sekvenciu predstavujú pieskovce a piesčité krinoidové vápence (hetanž – bajok),
prekryté červenými stomatolitickými a krinoidovými vápencami (bajok – bat), ktoré sa laterálne
zastupujú s masívnymi organogénnymi vápencami zvyčajne poukazujúcimi na koniec jurského
vývoja. Sporadicky vo vrchnej časti profilu vystupujú ružové a šedé, hrubé vrstevnaté nodulárne
vápence s limburgitmi (hetanž – kelovej). Kriedové vrstvy sa na báze prejavujú slieňovými
a organogénnymi, pelitickými a nodulárnymi vápencami (berias – hoteriv). V Liptovskej kotline sú
zriedkavé výskyty rífových vápencov a ich brekcií, známych ako urgónska litofácia (barém – apt).
Ukončenie sedimentácie v strednej kriede reprezentuje porubské súvrstvie flyšového charakteru veku
alb – spodný turón (Zakovič a kol. 1990).

3.2.3. Fatrikum – krížňanský príkrov
Krížňanský príkrov predstavuje spodnotriasový až strednokriedový hlbokomorský vývoj domény
fatrika v tektonickej superpozícií voči obalovej jednotke tatrika (Michalík a kol. 1991a). Na rozdiel
od chočského príkrovu vystupujúceho v nadloží tvorí fatrikum súvislé teleso v geologickej stavbe
kotliny. V prípade, ak je chočský príkrov erodovaný, tvorí táto tektonická jednotka priame podložie
vnútrokarpatského paleogénu.
Profil spodného triasu na báze zastupujú kremence a pieskovce lužňanského súvrstvia v podloží
kremitých vápencov, bridlíc a ílovcov werfénskej formácie (Vozárová 2005). Nadložné guttensteinské
súvrstvie, v ktorom dolomity prevládajú nad vápencami v pomere 3:2, prechádza do hrubých polôh
ramsauských dolomitov. Táto poloha hrubých lavicovitých a brekciovitých variét karbonátov
reprezentuje hlavné rezervoárové polohy termálnych vôd Liptovskej kotliny. Podobne ako v prípade
obalovej jednotky tatrika, vrchnotriasové súvrstvia zastupujú karpatský keuper a fatranské súvrstvie
bridlíc a slieňovcov rétskeho veku (Szulc a Rüffer 1997).
Profil jurskej sedimentácie začína vápencami a slienitými bridlicami kopieneckej jednotky (spodný
lias), zriedka prekrytej babošskými kremencami sinemúru (Michalík a kol. 1993b). V strednojurskom
až vrchnojurskom horizonte sa priestorovo zastupujú škvrnité slieňovce a slienité vápence
s nodulárnymi (rohovcovými), krinoidovými alebo sivoružovými vápencami s opakujúcimi sa tenkými
vrstvami čiernych ílovcov. Koniec vrchnej jury je zaznamenaný rádiolaritmi a slieňovcami, ktoré
indikujú hlbokomorský vývoj označovaný ako zliechovská sukcesia (Kováč a Bendík 2002). Spodná
krieda je zastúpená škvrnitými vápencami a rádiolaritmi, ktoré sú laterálne nahradzované pelitickými
vápencami. Ukončenie sedimentácie v strednej kriede prezrádzajú organogénne vápence
prechádzajúce do detritických (piesčitých, hrubozrnných) foriem (Kováč a Bendík 2002).

3.2.4. Hronikum – chočský príkrov
Chočský príkrov reprezentuje alochtónnu tektonickú jednotku pochádzajúcu z depozičnej oblasti
hronika. V rámci geologickej stavby kotliny je zastúpený strednotriasovým až sporadicky
vrchnotriasovým profilom, ktorý tvorí tektonické trosky v superpozícii voči krížňanskému príkrovu.
V prípade zachovania predstavuje priame podložie vnútrokarpatského paleogénu.
V Liptovskej kotline sú rozoznávané dva karbonátové komplexy. Spodný komplex zastupuje
guttensteinske súvrstvie, ktoré sa horizontálne strieda so sivými masívnymi dolomitmi. Vo vrchnej
časti súboru vystupujú reiflinské vápence (masívne až rohovcové), rovnocenné k výskytu tmavosivých
ramsauských dolomitov predstavujúcich podložie wettersteinských brekciových vápencov
(Kováč a Filo 1992). Prechod medzi oboma komplexmi tvorí lunzské súvrstvie sivozelených
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pieskovcov, bridlíc, ílovcov a pelitických dolomitov. Vrchný karbonátový komplex veku karn až
spodný nor zastupuje formácia hlavného dolomitu. Ojedinelo sa zachováva vrchnotriasové norovické
súvrstvie mikritických až organogénnych vápencov. Kvôli predpaleogénnej superpozícii je pre
chočský príkrov príznačné zachovanie jedine spodného karbonátového komplexu
(Gazdicki a Michalík 1980).

Obr.5. Liptovská kotlina – schematický prierez (Gross a kol. 1975, Gross a kol. 1980)
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Obr.6. Liptovská kotlina – schematická litostratigrafická tabuľka
(Fendek a kol. 1988, Remšík a kol. 1993, Remšík a kol. 1998).
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3.2.5. Vnútrokarpatský paleogén (podtatranská skupina)
Súvrstvia vnútrokarpatského paleogénu, v Západných Karpatoch označované ako podtatranská
skupina, sú ekvivalentom podhálskeho paleogénu v Poľsku (Olszewska a Wieczorek 1998)
a predstavujú komplexný transgresívno-regresívny sedimentárny cyklus veku stredný eocén až
najspodnejší miocén (Gross a Köhler 1993). Štandardne sú v rámci sukcesie vyčleňované štyri
súvrstvia.
Bazálne (transgresívne) súvrstvie strednoeocénneho až vrchnoeocénneho veku zastupujú na báze
dolomitické brekcie, zlepence a pieskovce laterálne rovnocenné s organodetritickými a psamitickými
vápencami podľa toho, či postupujúca transgresia prebiehala na podklad tvorený krížňanským alebo
chočským príkrovom (Túnyi a Köhler 2000). Spoločným znakom súvrstvia je postupný prechod fácií
ku monomiktným zlepencom, vápnitým pieskovcom až organogénnym vápencom (Gross a kol. 1973).
Hutnianske súvrstvie (ílovcový, hlbokomorský vývoj) predstavuje sekvenciu vrchnoeocenného až
strednooligocenného veku. Na výplní súvrstvia sa podieľajú predovšetkým ílovce, ktoré prevládajú
nad pieskovcami častokrát v pomere 20:1 (Gross a kol. 1973). Zriedkavé sú polohy siltovcov,
hrubozrnných pieskovcov až zlepencov (Gross 1974).
Zuberecké súvrstvie zaznamenáva typický flyšový vývoj, v ktorom sa pomer ílovcov voči pieskovcom
vyrovnáva na 2:1, resp. 1:2. Rozoznávaný je tzv. normálny flyš s pravidelným striedaním pieskovcov
a ílovcov, ílovcový flyš v ktorom sa pelity striedajú s jemnozrnnými pieskovcami až jemnozrnnými
zlepencami (Gross a kol. 1979), a pieskovcový flyš charakteristický opakovaním sa vrstiev siltovcov
a ílovcov s hrubozrnnými pieskovcami v pomere 1:20 (Gross a kol. 1980).
Sukcesia podtatranskej skupiny končí sedimentáciou bielopotockého súvrstvia (pieskovcový vývoj)
(Gross a kol. 1975), v ktorom vystupujú predovšetkým dobre vytriedené stredno až hrubozrnné
pieskovce s vložkami jemnozrnných zlepencov (Gross a kol. 1978).
V popaleogénnom období výzdvihu došlo na území Liptovskej kotliny k intenzívnej erózii
pieskovcového vývoja v centrálnej časti a bielopotocké súvrstvie je preto zachované len v podobe
úzkych pásov na J a S oblasti (Gross a kol. 1980).

3.2.6. Kvartér
Kvartérne pokryvné útvary spodnopleistocénneho až holocénneho veku preukazujú exkluzívne
kontinentálny charakter s dominantným podielom klastických fácií. Pre Liptovskú kotlinu je
dominantný výskyt akumulácií fluviálneho (v centrálnej časti), respektíve proluviálneho prostredia
a ich genetických foriem (riečne terasy, korytá, agradačné valy, proluviálne kužele). V menšej miere
vystupujú gravitačné svahové sedimenty delúvia (deluviálne a osypové kužele) a zosuvné útvary.
Zrnitosť a vytriedenosť, respektíve opracovanie klastických fácií sa odvíjajú od geologického
charakteru zdrojovej oblasti a jej vzdialenosti od depocentra. Sporadicky sa v rámci kotliny vyskytujú
reliéfotvorné polohy sladkovodných vápencov vo forme travertínových domov a kôp, ako výsledok
výstupu minerálnych vôd a suchých plynov bohatých na CO2 po otvorených zlomových poruchách
smerom k povrchu (Gross a kol. 1980).
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Obr.7. Geologický profil vrtu BEH-1 Bešeňová (Fendek a kol. 1988).
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Obr.8. Geologický profil vrtu FBe-1 Bešeňová (Vandrová a kol. 2011).
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Obr.9. Geologický profil vrtu FGTB-1 Bešeňová (Vandrová a kol. 2011).
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Obr.10. Geologický profil vrtu ZGL-1 Bešeňová (Fendek a kol. 1988, Vandrová a kol. 2011).
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Obr.11. Geologický profil vrtu VŠH-1 Liptovské Sliače (Franko a kol. 1979).
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3.3. Tektonika
Tektonický tvar Liptovskej kotliny je výsledkom varískych a alpínskych geodynamických procesov
v mikro a makromierke počas geologického vývoja Západných Karpát. Na pochopenie geotermiky
skúmaných geotermálnych polí je potrebné poznať tektonické vzťahy medzi litotektonickými
jednotkami a vplyv zlomov na distribúciu prítomných geologických jednotiek, podzemných
termálnych vôd a šírenie tepla.
3.3.1. Regionálna geotektonika
V rámci Liptovskej kotliny je rozoznávaných päť hlavných tektonických jednotiek: kryštalinikum
tatrika (KT), obalová jednotka tatrika (OJT), krížňanský príkrov (KP), chočský príkrov (CHP)
a vnútrokarpatský paleogén (VKP), ktoré sú v rôznych vzájomných tektonických (násunových) alebo
diskordantných (transgresivných) vzťahoch (Tab.7.).
Tab.7. Liptovská kotlina – tektonické a štruktúrne vzťahy v korelačnej matici tektonických jednotiek
(Fričovský 2013).
KT
KT
OJT

OJT
tektonický

KP

CHP

VKP

tektonický

tektonický

transgresívny

tektonický

tektonický

transgresívny

tektonický

transgresívny

KP
CHP

transgresívny

VKP

Juhovergentné komplexy kryštalinika tatrika zodpovedajú strednému a vrchnému kôrovému príkrovu.
Stredný kôrový komplex predstavuje násunovú rampu vrchného komplexu aktívnu vo vrchnom
devóne, kedy prebiehal samotný násun. Výskyt magmatitov je výsledkom spodnokarbónskych intrúzii,
ktoré postihli vrchný komplex ako následok paleovarískeho vývoja kryštalinika Západných Karpát
(Kohút a kol. 1999). Rozhodujúce pre tektonické a násunové vzťahy prítomných jednotiek (Obr.12.)
sú paleoalpínske procesy v strednej kriede, ktoré súvisia s uzatváraním meliatského oceánu vedúcim
ku kolízii tektonických blokov Karpát a Adrie a presunom príkrovov smerom na sever z paleodomén
(Bielik a kol. 2004). Presun príkrovov začal v oblasti hronika (barém – apt) a pokračoval vo fatriku
(alb – turón) (Plašienka a Janák 1999). Spoločná migrácia príkrovov viedla k ich nasunutiu na obalovú
jednotku tatrika v turóne až koniaku. Tým sa súvrstvia obalovej jednotky tatrika dostali do súčasnej
para-autochtónnej pozície, zatiaľ čo sekvencie derivované z fatrika a hronika vystupujú v podobe
alochtónu (Plašienka a kol. 1997b).
Presun príkrovových sérií prebiehal v podmorskom prostredí v režime ,,vodných vankúšov´´
(Milovský a kol. 2003). Tektonická záťaž nadložia vodou nasýtených zón viedla k postupnému
uvoľňovaniu zvyškového tlaku pórových fluid, ktoré kompenzovalo litostatický tlak a trenie počas
presunu. Napriek tomu došlo počas migrácie mezozoických príkrovov k tvorbe viacerých duplexov
a digitácií predovšetkým v profile krížňanského príkrovu (Prokešová a Plašienka 2002).
Súčasná priestorová distribúcia a vertikálne zachovanie mezozoických jednotiek je výsledkom
vrchnokriedového až paleocénneho vývoja Západných Karpát známeho ako prvá paleokrasová
perióda. Počas nej došlo k povrchovej expozícii a následnej redukcii hmoty jednotlivých príkrovov
(Plašienka 1997). Intenzita erózie spodnotriasových až strednokriedových súvrství koreluje
s amplitúdou výzdvihu kontinentu pred eocénnou transgresiou a rozčlenením priestoru na elevované
celky (vysoká úroveň erózie) alebo morfoštruktúrne údolia a zníženiny, typické veľmi nízkou
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denudáciou (Činčura a Köhler 1995). Zatiaľ čo krížňanský príkrov je viac-menej zachovaný vo forme
súvislého telesa (Obr.13.), chočský príkrov podliehajúci erózii počas paleokrasovej periódy vytvára
rôzne veľké tektonické trosky (Remšík a kol. 1998).

Obr.12. Liptovská kotlina – štrukturálne vzťahy, depozičné procesy, vplyv erózie, pohyb mohutných
tektonických jednotiek a kvartérny pokryv (Fričovský 2013).
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Keďže paleogénne more postupovalo na mezozoický rozčlenený reliéf, je kontakt bazálneho
borovského súvrstvia s príkrovmi transgresívny, resp. diskordantný (Gross a Köhler 1993). Úroveň
zachovania alebo redukcie hmoty paleogénnych súvrství je kontrolovaná tektonickými procesmi
v neogéne až kvartéri, ktoré súvisia s vývojom Západných Karpát, spojeným s kolíziou mikroplatne
ALCAPA so severoeurópskou platformou (Kováč a kol. 1994). Tektonická aktivita sa týkala pohybov
na zlomoch S-J a V-Z smeru, ktoré rozčlenili kotlinu na elevované a depresné celky. Zatiaľ čo
v depresiách dosahuje vnútrokarpatský paleogén hrúbky väčšie ako 1 km, elevácie sa vyznačujú
redukciou paleogénnej hmoty na max. niekoľko stovák metrov (Jurewycz 2005).

Obr.13. Liptovská kotlina – regionálne-tektonická mapa predpaleogénneho podložia
(Remšík a kol. 1998, Šefara a kol. 1997).

3.3.2. Štrukturálna tektonika
V štruktúrno-geologickej stavbe kotliny sú vyčlenené dve populácie zlomových systémov (Gross
a kol. 1978). Populácia Z-V porúch je rozdelená na skupinu predeocénnych a synsedimentárnych
deformácii. Kým predeocénne zlomy rozčlenili mezozoický reliéf v čase pred paleogénnou záplavou,
aktivita synsedimentárnych zlomov kontrolovala intenzitu sedimentácie paleogénnych súvrství
(Plašienka 2003, Szalaiová 1977). Medzi hlavné poruchy patria:


Ružomberok – Váh –zlomová línia Liptovskej Mary (sklon na juh),



Dúbrava – Lazisko – Demänová (sklon na juh),



Dovalovo – Hybe (sklon na sever),



Hrubý Grúň juh (sklon na juh),



Hrubý Grúň centrum (sklon na sever),



Hrubý Grúň na sever (sklon na juh).

Mladšia generácia zlomov bola aktivovaná v neogéne až kvartéri so smerom S-J, SV-JZ a SZ-JV.
Tieto zlomy spôsobili definitívne rozčlenenie kotliny na súčasné morfoštruktúrne depresie a elevácie
(Němec a Bartková 1987). Ku skupine sa priraďujú aj zlomy V-Z smeru rejuvenizované v neogéne,
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ktorých aktivita viedla k výzdvihu okolitých pohorí kompenzovanému poklesom kotliny
(Jurewycz 2005). Charakteristické zlomy tejto populácie sú:


Liptovská Štiavnica – Martinček (sklon na východ),



Lupčanská dolina – Bešeňová (sklon na západ),



Liptovské Kľačany – Vlachy (sklon na východ),



Ploštín – Smrečany – Žiar (sklon na západ),



Podtureň – Jakubovany (sklon na východ),



Hrubý Grúň východ (sklon na východ).
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4. PREHĽAD HYDROGEOTERMÁLNYCH PARAMETROV LIPTOVSKEJ KOTLINY
4.1. Geotermálne parametre
4.1.1. Tepelná vodivosť
Tepelná vodivosť predstavuje kvalitatívnu vlastnosť hornín, ktorá charakterizuje schopnosť prenášania
tepla ako formu vnútornej energie v oboch smeroch, horizontálnom aj vertikálnom, do jeho ustáleného
alebo kvázi-ustáleného stavu (Clauser a Huenges 1995). V prírodných podmienkach táto vlastnosť
závisí preovšetkým na saturácii, úložných pomeroch a mineralógii litotypu.
Hodnoty tepelnej vodivosti v Liptovskej kotline merané počas regionálneho hydrogeotermálneho
vyhodnocovania (Tab.8.) sa líšia predovšetkým v závislosti na obsahu ílu v štruktúrach, aj keď nie je
možné vylúčiť vplyv vertikálneho rozloženia jednotlivých súvrství, čo ovplyvňuje pT podmienky.
Zreteľný rozdiel medzi tepelnou vodivosťou paleogénnych a mezozoických súvrství súvisí hlavne
s podielom ílovcov a kalovcov v hutianskom a zubereckom súvrství, čo je výsledkom prehlbovania,
resp. stagnácie morského depozičného prostredia. V mezozoických karbonátových komplexoch sa
tepelná vodivosť mení rovnako predovšetkým vplyvom rozdielneho podielu ílovcovej frakcie
(Král a Remšík 1996).
Tab.8. Liptovská kotlina – reprezentatívne hodnoty tepelnej vodivosti (Fendek a kol. 1988, Král a kol. 1985,
Král a Jančí 1991, Král a Remšík 1996, Remšík a kol. 1979, Remšík a kol. 1990).
TEPELNÁ VODIVOSŤ [W/mK]

PALEOZOIKUM

MEZOZOIKUM

PALEOGÉN

LITOLÓGIA

ZGL-1

ZGL-2/A

ZGL-3

FGL-1

Ílovec

-

1,3-1,66

1,41-1,48

1,75-1,88

Dolomit

-

3,57-3,76

-

Vápenec

-

2,89-2,96

2,47

Pieskovec

-

2-2,57

2,31-2,91

Bridlica

-

2,74-2,82

-

Íl. dolomit

2,65-2,74

-

-

-

Íl. vápenec

2,6-2,71

2,21

-

-

Ílovec

2,17

2,11-2,21

-

-

Dolomit

2,29-2,98

2,17-2,21

2,52-3,01

2-3,81

Vápenec

2,65-2,68

2,17-2,24

2,83-2,85

-

Kvarcit

-

-

2,31-2,56

5,11

Pieskovec

-

3,19-3,51

-

-

Bridlica

-

2,17

-

2,9

-

-

-

-

-

-

-

2,4-3,61

2-2,78

Magmatity

Metamorfity
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4.1.2. Geotermálny gradient
Geotermálny gradient chápeme ako kvantitatívnu hodnotu definujúcu zvýšenie teploty na určitý
hĺbkový interval v prírodných podmienkach. Popisuje, okrem zákonitostí priestorovej teploty a hustoty
tepelného toku, geotermálnu aktivitu oblasti. Ako nominálna hodnota je geotermálny gradient
ovplyvňovaný geofyzikálnymi, mineralogickými vlastnosťami a geotermickými charakteristikami
horninových formácií alebo poukazuje na zoskupenia vzostupných alebo zostupných buniek prúdenia
podzemnej vody v horninovom prostredí.
Z tabuľky 9 vyplýva, že distribúcia geotermálneho gradientu je v Liptovskej kotline premenlivá. Kým
v západnej časti kotliny sú všeobecným trendom vyššie hodnoty (ZGL-1), gradient má smerom na
východ tendenciu klesať, s približnou prechodovou zónou v osi a centre kotliny (ZGL-2/A). Zvyšné
dva analyzované vrty (FGL-1, ZGL-3) vyjadrujú jasný pokles gradientu, ako dôkaz poklesu
geotermálnej aktivity a výskytu rýchlo filtrujúcich sa vôd v horninovom prostredí
(Remšík a kol. 1993).
Vypočítaná priemerná hodnota geotermálneho gradientu, aj keď vyjadruje hodnotu nachádzajúcu sa
pod stanovenou krivkou gradientu pre Západné Karpaty, dosahuje 36 °C/km.
Tab.9. Liptovská kotlina – priemerné geotermálne gradienty
(Fendek a kol. 1988, Remšík a kol. 1979, Remšík a kol. 1990, Remšík a kol. 1992, Remšík a kol. 1993).
Podtatranská skupina
VRTY

Hutianske

Borovské

Zuberecké

súv.

°C/km

°C/km

Mezozoické príkrovy
Spolu

Dolomity

°C/km

°C/km

Bridlice

Ílovité

Ílovce

vápence

°C/km

°C/km

Priemer
Spolu
°C/km

(vrt)
°C/km

ZGL - 1

-

-

-

25,5

36,9
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31,9

31,9

ZGL -2/A

31,6

22,6

30,7

19,8

36,5

30

29,7

30,4

ZGL - 3

21,4

16,2

20,8

14,1

-

-

14,1

17,8

FGL - 1

21

15,6

20,2

17,2

29,6

-

21,9

20,8

4.1.3.Teplotné podmienky
Priestorové rozloženie teplôt je výsledkom variácií v geotermálnej aktivite oblasti a existencii
konvekčných prúdov podzemných (termálnych) vôd v horninovom prostredí. Distribúcia je v priamej
závislosti na geotermálnom gradiente, teplotnej vodivosti a tepelnom toku.
V prípade Liptovskej kotliny je pozorovaná zreteľná zákonitosť v priestorovej distribúcii teplôt. Zatiaľ
čo sa v hĺbke 500 m pohybuje teplota medzi 17-28 °C (δTz = 15 °C), v hĺbke 1000 m sa interval zvýši
na 29 až 46 °C (δTz = 17 °C), v 1500 m rozdiel stúpa (δTz = 26 °C)a namerané teploty sa pohybujú
v intervale 37-63 °C. Rozdiel sa zvyšuje rovnako (δTz = 30 °C) v hĺbke 2000 m, s rozsahom teplôt
46 až 76 °C. Výsledky preukázali odchýlky, ktoré naznačujú záporné teplotné anomálie (teplotné
minimá) smerom na východ (ZGL-3, FGL-1). Viac-menej je rozsah teplôt (δTz = 28 °C)
v 2500 metroch vypočítaný na 54 až 82 °C (Tab.10.).
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Tab.10. Liptovská kotlina – teploty po 500m krokoch; *- odhadnuté hodnoty (Vandrová a kol. 2009).
TEPLOTA °C
HĹBKA

500

1000

1500

2000

2500

m

m

m

m

m

ZGL - 1

28,4

44,9

62,5

75,7*

-

ZGL - 2/A

22,3

38,1

53,6

65,9

82,4*

ZGL - 3

17,2

29,3

39,6

46,4

54*

FGL - 1

17,7

29

37

49,4

60,3*

Záporné teplotné anomálie rešpektujú obmedzenia, ktoré vyplývajú z charakteristiky rozloženia
geotermálneho gradientu a hustoty tepelného toku. Na západe Liptovskej kotliny sú teploty aj
pri menších hĺbkach podstatne vyššie, pretože v elevovaných saturovaných horizontoch dochádza
k vertikálnemu vzostupnému toku termálnych vôd a konvekčnému tepelnému presunu
(Vandrová a kol. 2000). Teplotná distribúcia sa prejavuje dosť stabilne, ak berieme do úvahy termálne
pole ako udržateľné, tj. ak sú zachované prírodné podmienky alebo dokonca v prípade zvýšenia
intenzity odberu vôd nebude presiahnutá hydrodynamická rovnováha (Fričovský a kol. 2012e).
Východná a južná časť Liptovskej kotliny je všeobecne charakteristická nízkymi teplotami (Obr.14.)
z dôvodu zoskupenia pôvodných infiltračných oblastí. Vody sú tu filtrované v prostredí dominujúcom
skrasovatelými alebo popraskanými karbonátmi príliš rýchlo na to, aby sa ohriali a ochladzovanie
horninového prostredia je pozorované ako záporná teplotná anomália voči regionálnemu priemeru.
Tieto podmienky možno očakávať na vzdialenejšom východnom okraji geotermálneho poľa
Liptovskej kotliny (Král a Remšík 1996). Analýza piezometrickej mapy a hustoty tepelného toku
naznačuje intenzívne premývanie východnej časti vodami infiltrovanými zo severu (Vysoké Tatry)
a juhu (Nízke Tatry).

4.1.4. Hustota tepelného toku
Laterálna distribúcia tepelného toku zodpovedá diverzifikácii teplôt a geotermálnych gradientov
v rámci Liptovskej kotliny, kde sú identifikované dve zóny, ktoré sa jasne líšia geotermálnou
aktivitou. Všeobecne platí, že sa hustota tepelného toku v kotline pohybuje v rozmedzí
44-76,9 mW/m2 s priemernou hodnotou 58 mW/m2 (Remšík a kol. 1993), ktorá popisuje pole s nízkou
až značne zvýšenou aktivitou podľa regionálnej klasifikácie alebo pole konsolidovanej
či doznievajúcej tektoniky ovplyvnené vnútrohorskými panvami (Muffler 1978).
Geotermálna aktivita klesá smerom na východ (Obr.15.) od bešeňovskej elevácie
(v ZGL-1 ~ 76,9 mW/m2). Takéto chovanie môže odrážať konvekčný prenos tepla na západe spolu
s masívnymi vertikálnymi konvekčnými bunkami vody v stratifikovaných rezervoároch, väčšinou
v tektonických hrastiach predpaleogénneho podložia.
Na východe (ZGL-3 ~ 44 mW/m2) hustota tepelného toku ustáva. Môže to spôsobovať výrazná
a rýchla infiltrácia studených vôd v prostredí skrasovatelých karbonátov. Dochádza k intenzívnemu
ochladzovaniu, ktoré tlmí vertikálne šírenie tepla. Navyše, rezervoáre s vysokou priepustnosťou
neposkytujú hydrodynamické podmienky pre vznik konvekčného tepelného toku, takže prevláda
kondukcia. Ďalším dôvodom je existencia hlbokých zlomových systémov S-J alebo Z-V smeru, ktoré
majú tendenciu sekundárneho zahojenia, takže nedochádza k vzostupnému intenzívnemu prenosu
tepla a vôd z podložia (Král a Remšík 1996).
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Obr.14. Liptovská kotlina – rozdelenie teplôt; VĽAVO: mapy teplôt v hĺbkach 1000 m, 2000 m, 3000 m;
VPRAVO: vertikálne teplotné profily (Král a Remšík 1996, Remšík a kol. 1998).

Obr.15. Liptovská kotlina – laterálne rozloženie hustoty tepelného toku v mW/m2 (Remšík a kol. 1998).

4.1.5. Súhrn geotermálnych zdrojov
Hydrogeotermálnym vyhodnotením v rámci kotliny bolo zistené celkové množstvo geotermálnych
zdrojov na úrovni 34,589 MWt, ktoré reprezentujú kategóriu C2 (pravdepodobné zdroje). Zodpovedá
jej miera využívania 236 l/s, ako bolo odhadnuté numerickým modelovaním (napr. Fendek
a kol. 1988). V skupine C1 je 14,038 MWt označovaných ako predpokladané zásoby, spojené
s výdatnosťou 84 l/s pri 4 geotermálnych vrtoch bilancovaných na referenčnú teplotu 15 °C
(Remšík a kol. 1998). Doteraz potvrdené zásoby v kategórii B sú definované len pre bešeňovskú
eleváciu s 35,82 l/s termálnych vôd využívaných pre ZGL-1 a 5,39 l/s pre FBe-1, s výkonom
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6,55 MWt tepelného potenciálu (6,32 MWt pre ZGL-1 a 0,23 MWt pre FBe-1). Kategória B bola
stanovená podľa čerpacích a stúpacích skúšok v roku 2009 (Vandrová a kol. 2009).

4.2. Hydrogeotermálne štruktúry
Hydrogeotermálne štruktúry Liptovskej kotliny sú spojené so systémom strednotriasových karbonátov
krížňanského a chočského príkrovu alebo sú viazané na bázu borovskej formácie subtatranskej
skupiny, ktorá v rámci hydraulického pripojenia k strednotriasovým karbonátom chočského príkrovu
tvorí vo vrstevnatých štruktúrach vrchný kolektor. Tektonika a hlboká stratifikovaná stavba kotliny
spôsobuje povrchový výstup karbonátov v blízkych pohoriach, a tým aj dostačujúce podmienky
pre vznik hydrogeologického krasovatenia a intenzívnu infiltráciu vody pozdĺž preferenčných ciest.
Tieto štruktúry sú z hydrogeologického hľadiska klasifikované ako otvorené a polootvorené.

4.2.1. Morfoštruktúrne prvky predpaleogénneho podložia
Od začiatku 70. rokov minulého storočia, kedy sa začalo s geofyzikálnym prieskumom (gravimetria,
metóda vertikálneho elektrického sondovania) bola zistená existencia vyzdvihnutých a poklesnutých
horizontov predpaleogénneho podložia. Všetky sú obmedzené na zlomových zónach v smere S-J
synsedimentárneho alebo postpaleogénneho pôvodu.
Doteraz bolo identifikovaných niekoľko morfoštruktúrnych prvkov kotliny (Tab.11.) s niektorými
spoločnými znakmi:


elevované štruktúry sú typické intenzívnou denudáciou vnútrokarpatského paleogénu
do 50-500 m,



depresné štruktúry sú vyplnené vnútrokarpatským paleogénom hrubým cez 500-2000 m,



hrúbka borovského súvrstvia sa mení, jeho charakter priamo nezodpovedá eleváciam ani
depresiám, čo potvrdzuje, že počas sedimentácie boli aktivované synsedimentárne zlomové
poruchy alebo sa aktivovali po skončení depozície (zvýšená mocnosť v separovaných
miestach naznačuje poklesnuté oblasti mezozoického reliéfu),



s výnimkou hydrogeotermálnej štruktúry bešeňovskej elevácie, predstavuje vnútrokarpatský
paleogén izolátor prenosu tepla, takže v depresiách sú teploty všeobecne vyššie ako
v eleváciach (Fričovský 2010),



teplotné modely ukazujú kvázi-radiálny nárast teploty smerom do centra depresie,
k výraznejším poklesom dochádza pri kontakte s eleváciami alebo na južnom a severnom
okraji v kontakte s okolitými horskými pásmami (Remšík a kol. 2005).

V priereze Z-V smeru sú morfoštruktúrne prvky, či už vyzdvihnuté alebo poklesnuté, tektonicky
obmedzené na štruktúrnych hraniciach, pričom elevácie a depresie sa laterálne striedajú (Obr.16.).
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Tab.11. Liptovská kotlina – morfoštruktúrne prvky predpaleogénneho podložia
(Gross a kol. 1977, Remšík a kol. 1993, Remšík a kol. 1998).
Elevácie
Primárne
Sekundárne
Primárne

Depresie

bešeňovská elevácia

Primárne

ivachnovská depresia

- centrálna elevácia

Primárne

depresia Liptovskej Mary

- Ľupčianský chrbát

- mikulášska depresia

elevácia Liptovský Ondrej

- bobrovnický záliv (SZ)

- chrbát Liptovský Ondrej

Sekundárne

Sekundárne

- malatinský záliv (JZ)

- hrásť Okoličné - Stošice

- záliv Pavčinej Lehoty (J)

- prepadlina Podtureň - Jamník

- smrečanský záliv (JV)

- západná prepadlina Koňskej

Primárne

- východná prepadlina Koňskej

- centrálna kokavská depresia

- račková hrásť
Primárne

elevácia Hrubého Grúňa

Primárne

štrbská elevácia

kokavská depresia

Sekundárne

- pribylinský záliv
- hybský záliv

Primárne

bielovážska depresia

Obr.16. Liptovská kotlina – HORE: schéma predpaleogénnych depresií a elevácií, DOLE: Z-V schematické
zobrazenie predpaleogénnych morfoštruktúrnych prvkov (Gross a kol. 1977, Remšík a kol. 1993, Remšík 1998).
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4.2.2. Prehľad hydrogeotermálnych štruktúr
Vznik a rozloženie hydrogeotermálnych štruktúr nie je viazaný len na geologickú stavbu a tektoniku,
ale závisí aj na výskyte, tvorbe a migrácii vôd. Okrem toho sa priamo spája so šírením tepelného toku
a geotermálnou charakteristikou územia.
V rámci Liptovskej kotliny je vyčlenených niekoľko hydrogeotermálnych štruktúr, aj keď nie každý
morfoštruktúrny prvok poskytuje vhodné podmienky pre ich vznik. Všetky štruktúry sa spájajú
so strednotriasovými karbonátmi krížňanského a chočského príkrovu (v tomto prípade majú tendenciu
tvoriť vrchný kolektor s bazálnym borovským súvrstvím vo vnútrokarpatskom paleogéne). Aj keď
nemožno vylúčiť prítomnosť nasýtených zvodnených vrstiev v karbonátoch stredného triasu obalovej
jednotky tatrika, zatiaľ neexistuje žiadny priamy dôkaz o prieniku termálnych vôd do vyššie
položených zvodnených vrstiev.

4.2.2.1.

Stručný prehľad hydrochémie termálnych vôd

Existencia minerálnych a termálnych vôd odráža hydrogeologické, hydrologické, geologické
a štruktúrne podmienky v Liptovskej kotline. Vzhľadom k pôvodu je prevládajúci charakter vôd
atmosférogénny až petrogénny, aj keď existujú zvyšky marinogénnych (eocén – oligocén) vôd
(Remšík a kol. 2005). Pokiaľ ide o hydrogeochémiu vzhľadom na geologické prostredie kolektorov
a infiltráciu, resp. dráhy infiltrácie, prevládajú vody karbonátogénneho Ca-Mg-HCO3 charakteru.
V prípade hlbokého obehu, kde prichádzajú karbonátogénne vody do styku s vrchným alebo spodným
triasom (siliciklastiká bohaté na anhydrit a sadrovec) sa tvoria vody prechodného Ca-Mg-SO4-HCO3
alebo Ca-Mg-HCO3-SO4 charakteru. Ďalším typickým druhom geotermálnej vody sú Na-Ca-HCO3
alebo Ca-Na-HCO3, hydrosilikátogénne až silikátogénne vody identifikované v rámci plytkého obehu
v borovskej formácii. V dôsledku miešania marinogénnych a atmosférogénnych vôd vznikajú
polygenetické vody Ca-Na-Mg-HCO3-SO4 a Ca-Na-HCO3-SO4-Cl. Ide teda o následnú interakciu
vody a horniny, pri ktorej primárne vody zodpovedajú horninovému prostrediu v ktorom sa vytvorili,
zatiaľ čo sekundárne vody nesúvisia s litológiou rezervoáru.

4.2.2.2.

Ivachnovská depresia

Hydrogeotermálna štruktúra ivachnovská depresia zodpovedá depresii predpaleogénneho podkladu
v najzápadnejšej časti Liptovskej kotliny kvázi-radiálneho tvaru. Západný okraj súvisí so zlomovou
líniou Martinček – Liptovská Štiavnica, zatiaľ čo na východe je obmedzená hydrogeotermálnou
štruktúrou bešeňovská elevácia. Paleogén tu dosahuje maximálnu hrúbku v centre, ktorá činí 800 m.
Hydrogeologicky je štruktúra považovaná za otvorenú. Infiltračná oblasť je predpokladaná na južných
svahoch Chočských vrchov, hoci k drenáži by malo dochádzať aj v oblasti Liptovskej Štiavnice
(LŠH-1) a Vyšného Sliača (VŠH-1) (Remšík a kol. 1998).
Najvrchnejší rezervoár sa pravdepodobne vyskytuje v konglomerátoch borovského súvrstvia na strope
chočského príkrovu v strednotriasových karbonátoch. Jeho hrúbka je 600 m s bázou v hĺbke
800-1400 m (Fričovský 2011a), s definovanou teplotou v rezervoáre 30 až 45 °C. Analogicky sa
očakáva, že vody sú karbonátového Ca-Mg-HCO3 alebo prechodného typu Ca-Mg-SO4-HCO3
v prípade, že vznikajú ako sekundárne. Spodný rezervoár tvoria strednotriasové karbonáty
krížňanského príkrovu, ktorých hrúbka dosahuje 500 až 600 m s vrcholom v hĺbke 1600-2300 m.
Teplota vody v rezervoáre bola vypočítaná na 50-60 °C a jedná sa o typické prechodné
Ca-Mg-SO4-HCO3 alebo Ca-Mg-HCO3-SO4 vody (Remšík a kol. 1993).
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4.2.2.3.

Bešeňovská elevácia

Bešeňovská elevácia prebieha v S-J smere ako morfologická elevácia predpaleogénneho podložia.
Západný okraj je viazaný na bešeňovskú zlomovú zónu (línia Bešeňová – Partizánska Lupča), zatiaľ
čo na východe je tektonicky obmedzená v smere SZ-JV zlomom Bukovina a zo S-J zlomovou líniou
Vlachy – Ľubeľa, ktorá oddeľuje bešeňovskú eleváciu a depresiu Liptovskej Mary. Minimálna hrúbka
vnútrokarpatského paleogénu klesá na 50-100 metrov v oblasti Bešeňovej, kým v blízkosti zlomovej
poruchy Bukovina dosahuje až 500 metrov. Všetko nasvedčuje otvorenému hydrogeologickému
charakteru štruktúry s infiltračnou zónou od severných svahov Nízkych Tatier až na východ od vrtu
VŠH-1. Odľahlú infiltračnú zónu možno predpokladať v blízkosti Demänovskej doliny (napr. vrt B-2).
K odvodňovaniu dochádza na JZ (vrt VŠH-1) blízko Vyšných Sliačov smerom k stredu elevácie
v Bešeňovej, čo sa prejavuje travertínovými útvarmi.
Chočský príkrov tvorený strednotriasovými karbonátmi sa vyskytuje ako tektonická troska len
v centrálnej časti elevácie. Viazaný na borovskú formáciu, predstavuje vrchný kolektor s bázou
v hĺbke 600-1200 m (Fričovský 2011b). Teplota termálnych vôd dosahuje 20 až 45 °C, ktoré majú
primárne Ca-Mg-HCO3 karbonátogénny, respektíve Ca-Na-HCO3 hydrosilikátogénny charakter.
Sekundárne vody sú prechodného Ca-Mg-SO4-HCO3 typu. Spodný rezervoár, kde prevládajú
ramsauské dolomity a guttensteinska formácia krížňanského príkrovu, sa nachádza v bazálnych
hĺbkach 1800-2400 m s teplotou termálnej vody do 70 °C
(napr. ZGL-1) prechodného
Ca-Mg-HCO3-SO4, Ca-Mg-SO4-HCO3, resp. Ca-Mg-SO4 typu (Remšík a kol. 1998).
4.2.2.4.

Depresia Liptovskej Mary

Hydrogeotermálna štruktúra sa viaže na hlboký poklesnutý morfoštruktúrny prvok mezozoických
horizontov v centre Liptovskej kotliny. Geofyzikálne je zaznamenaná ako najrozsiahlejšia štruktúra
kotliny. Na západe je tento systém limitovaný kontaktom s bešeňovskou eleváciou, zatiaľ čo
na východe ho obmedzuje zlomová línia Ploštín – Žiar, ktorá prechádza v smere S-J. Centrálna
depresia s východokarpatským paleogénom hrúbky do 2200 m sa rozdeľuje na štyri rezervoáre.
Hydrogeologicky má štruktúra polootvorený charakter. K zásobovaniu dochádza na J svahoch
Západných Tatier a JV svahoch Chočských vrchov. Avšak piezometrická analýza v skutočnosti
naznačuje existenciu nepatrnej drenážnej zóny na severnom predpolí Nízkych Tatier blízko
Demänovskej doliny.
Vrchný kolektor v strednotriasových karbonátoch chočského príkrovu s hornou hranicou
v 2200-2300 m a bázou v 2900-3000 m obsahuje polygenetické vody typu Ca-Na-Mg-HCO3-SO4-(Cl),
ktoré sa vytvorili neustálou degradáciou zvyškových marinogénnych vôd eocénneho veku
spôsobenou presakovaním karbonátogénnych a prechodných vôd. Nameraná teplota dosahuje 65 °C.
S najväčšou pravdepodobnosťou sa na báze zvyšuje až na 90 °C, čo zatiaľ nebolo presne zistené
(Remšík a kol. 2005). O existencii spodného rezervoáru v strednotriasových karbonátoch chočského
príkrovu sú zatiaľ len hrubé odhady. Podľa štrukturálnej mapy a geofyziky sa samotný zvodnený
kolektor môže vyskytovať v hĺbkach 3400-3500 m s odhadovanou teplotou 100 °C. Pri použití
analógie a pochopení vertikálnej stratifikácie horizontu (spodný až vrchný trias) sú termálne vody
považované za prechodné, typu Ca-Mg-SO4-HCO3 alebo Ca-Mg-HCO3-SO4 (Remšík a kol. 1993).
4.2.2.5.

Demänovská depresia

Čiastková hydrogeotermálna štruktúra demänovská depresia je geneticky viazaná na Pavčinu Lehotu,
ale z hydrogeologického, geologického a geotermálneho hľadiska tvorí samostatný systém.
Predpokladaná hrúbka paleogénu v centre dosahuje 1600 metrov. Hydrogeologicky ide o polootvorený
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systém s vymedzenou oblasťou infiltrácie východne od Demänovskej doliny. Zatiaľ neboli zistené
žiadne odvodňovacie zóny.
Profil chočského príkrovu a jeho strednotriasových karbonátov je predelený lunzským súvrstvím
nepriepustných siliciklastík, ktoré môžu zabraňovať vertikálnej cirkulácii vody do primárnej depresie.
Napriek tomu sa karbonátový komplex rozširuje až do hrúbky 600 m v hĺbke 1000-1600 m
a poskytuje podmienky pre vznik termálnych vôd s teplotou 30-50 °C, kde boli zistené (FGL-1) vody
karbonátogénneho Ca-Mg-HCO3 typu (Remšík a kol. 2005). Vertikálny rozdiel medzi stropom
spodného a bázou vrchného kolektora dosahuje v niektorých prípadoch len 100 m, kedže, rovnako ako
vo vrte FGL-1, je jursko-kriedový profil výrazne redukovaný. Teploty v dolnom produktívnom
horizonte sú viac ako o 10 °C vyššie.

4.2.2.6.

Kokavská depresia

Spája sa s morfoštruktúrnym prvkom kokavskej depresie na východ od elevácie Liptovského Ondreja,
ale okrajové rozšírenie by malo zasahovať až k prepadline Koňskej. Kým východná hranica
zodpovedá zóne Liptovský Peter – Jamník – Suchý Hrádok, západný okraj je spojený so zlomovým
systémom, na ktorom sa vytvorila elevácia Hrubého Grúňa. Maximálna hrúbka východokarpatského
paleogénu v centre depresie dosahuje 1600 m. Na severných svahoch Nízkych Tatier bola zistená
existencia infiltračných zón, ale nebola potvrdená žiadna priama odvodňovacia oblasť, takže tento
systém bol označený za polootvorený. Kolísanie hladiny vody pri čerpacích skúškach v ZGL-3 však
ukázalo prítomnosť skrytých priesakov do okolia, kde sa taktiež namerali extrémne nízke geotermálne
gradienty.
Vrchný kolektor pozostáva z borovského súvrstvia a strednotriasových karbonátov chočského
príkrovu, ktorý sa nachádza len v južnej časti štruktúry. V celkovej hrúbke 200 až 600 metrov kolektor
hromadí termálne vody karbonátogénneho Ca-Mg-HCO3 pôvodu alebo prechodného
Ca-Mg-HCO3-SO4 typu s teplotou 25 až 40 °C. Spodný kolektor, resp. horizont strednotriasových
karbonátov krížňanského príkrovu je na severe v priamom kontakte s vnútrokarpatským paleogénom,
zatiaľ čo sa na juhu ponára pod komplex chočského príkrovu. Je však možné, že odhadované
maximálne teploty dosahujú 35-50 °C (Remšík a kol. 1998). V skutočnosti môžu naznačovať
intenzívne premývanie systému, podobne ako v ružbašskej štruktúre Popradskej kotliny
(Fendek a kol. 1992).

4.2.2.7.

Bielovážska depresia

O hydrogeotermálnych štruktúrach na východ od kokavskej depresie sa vie len málo. Hlavným
dôvodom je absencia akýchkoľvek geotermálnych vrtov v tejto oblasti. Existujú predpoklady
na základe geofyziky, že bielovážska depresia súvisí s poklesnutým morfoštruktúrnym prvkom
vytvoreným lokálnou tektonikou smerom k elevácii Hrubého Grúňa na východe, zatiaľ čo na západe
prechádza predpaleogénne podložie do štrbskej elevácie. V porovnaní s inými depresiami má
bielovážska depresia relatívne plytkú hrúbku vnútrokarpatského paleogénu, maximálne 600 m.
Z geofyzikálnych meraní bola ďalej zistená existencia 200 až 600 metrov hrubého komplexu
strednotriasových karbonátov chočského príkrovu. Vrchný kolektor tu dosahuje teplotu vody 20-25 °C
a zachováva karbonátogénny Ca-Mg-HCO3 charakter. Nižšie strednotriasové karbonáty krížňanského
príkrovu tvoria spodný rezervoár, hoci neexistujú žiadne zaručené predpoklady jeho existencie.
Všeobecne sa tu môžu vyskytovať vody s teplotou 30-35 °C, s typickým Ca-Mg-SO4-HCO3,
resp. Ca-Mg-HCO3-SO4 prechodným typom (Remšík a kol. 1998).
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4.2.2.8.

Záznamy k hydrogeotermálnym štruktúram obalovej jednotky tatrika

Existencia hydrogeotermálnych štruktúr v strednotriasových karbonátoch obalovej jednotky tatrika je
len predpokladaná, ale nemožno ju vylúčiť. Komplex nezachoval tak kompaktný charakter, ako
v prípade chočského a krížňanského príkrovu (napr. v ZGL-3 je obalová jednotka tatrika redukovaná
len na horizont spodného triasu). V ivachnovskej depresii sa môžu karbonáty rozširovať do hĺbky
3000-3500 m a spôsobovať nárast teploty na 100 °C. Karbonáty bešeňovskej elevácie môžu posunúť
teplotné podmienky do 100 °C v hĺbkovom intervale 2500-3000 m, pričom aj pre depresiu Liptovskej
Mary platí, že hĺbka 3500-5000 m definuje teplotný potenciál termálnych vôd pre 100 až 150 °C
(Remšík a kol. 1993).
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5. METODIKA PRÁCE
Cieľom predkladanej diplomovej práce je demonštrovať a následne interpretovať výsledky statického
modelovania teplotných, tepelných a geotermických
parametrov nízkoentalpickej štruktúry
bešeňovská elevácia nachádzajúcej sa v západnej časti centrálneho segmentu Liptovskej kotliny.
Samotná diplomová práca je súčasťou projektu riešenia dizertačnej práce Ing. Branislava Fričovského,
M.S., doktoranda Ústavu geovied na fakulte BERG Technickej Univerzity v Košiciach. Aj napriek
spojitosti so spomenutým výskumným projektom je náplňou predloženej magisterskej práce vlastná
koncepcia postupu: zhromažďovanie dostupných údajov vymenovaných v použitej literatúre,
oboznámenie sa s metodikou a metodickým postupom, výpočet sledovaných parametrov, grafické
zobrazenie výsledkov, analýza, syntéza a interpretácia výstupných dát.

5.1. Získavanie vstupných údajov
Súčasťou teoretického základu diplomovej práce bola kompletizácia a následné štúdium doposiaľ
publikovaných materiálov. Základom poznatkov boli práce charakteru technických, predbežných
a záverečných správ z oblasti geologického, hydrogeologického a hydrogeotermického prieskumu
v oblasti Liptovskej kotliny archivované v Geofonde Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.
Nevyhnutným pre pochopenie problematiky bolo rovnako tak štúdium odborných publikácií vo forme
monografii a vedeckých článkov dostupných na internete, respektíve vo verejnej vedeckej knižnici
ŠGÚDŠ. Za hlavné vstupné údaje pre zhotovenie diplomovej práce je možné považovať:


model geologickej stavby bešeňovskej elevácie,



prehľad povrchovej propagácie hydrogeotermálnej štruktúry vo forme povrchovej mapy
tepelného toku, mapy priemernej teploty aktívneho povrchu pôdy,



distribúcia základných geotermických parametrov modelovaných litotektonických intervalov
(tepelná vodivosť, tepelná radiogénna produkcia),



korelačné vertikálne rozloženie teplôt.

5.2. Model geologickej stavby štruktúry
Základným priestorovým vstupom pre vlastné modelovanie parametrov hydrogeotermálnej štruktúry
bešeňovská elevácia je model geologickej stavby územia poskytnutý pracovníkmi Ústavu geovied
TUKE (Vizi – Fričovský – Tometz, osobná konzultácia). Koncipovaný 3D model je založený
na fiktívne georeferencovanej pravidelnej sieti dokumentačných bodov obsahujúcich základné údaje
o hĺbke a hrúbke rozloženia záujmových intervalov:


hutianske a zuberecké súvrstvie v celku,



borovské súvrstvie,



strednotriasový dolomitový komplex chočského príkrovu,



jursko-kriedová sukcesia krížňanského príkrovu,



vrchnotriasové súvrstvia krížňanského príkrovu,



strednotriasový karbonátový komplex krížňanského príkrovu,



spodnotriasový vývoj krížňanského príkrovu.

40

5.3. Princípy statického modelovania
Základom konštrukcie modelu priestorového rozloženia teplôt a tepelných tokov spolu s distribúciou
a variabilitou geotermického gradientu je reverzný výpočet riešením Poissonovej diferenciálnej
rovnice (4) rozmiestnenia teplôt v stratifikovanom systéme s horizontálne, respektíve
kvázi-horizontálne uloženými kolektorovými polohami. Zvolená metóda sa využíva v prípade
hydrogeotermálnej evaluácie alebo rekalibrácie geotermických modelov na území s riedkou hustotou
vstupných údajov (prieskumné a produkčné vrty, pozorovacie vrty a povrchové geotermické diela).
Nevyhnutnou podmienkou aplikácie zvoleného postupu je zanedbateľná intenzita horizontálneho
prenosu tepla konvekciou laterálnym únikom zo štruktúry.
Reverzita modelovania spočíva v postupe výpočtov krokom vo všeobecnosti z povrchu smerom
k hlboko uloženej záujmovej zóne (rezervoár). Metodická schéma začína definíciou hodnôt tepelného
toku na báze jednotlivých modelovaných intervalov, potrebných pre stanovenie bazálnych teplôt
sledovaných horizontov. Vzťah hraničných bazálnych teplôt na vertikálnej vzdialenosti chápané ako
hrúbka udáva hodnotu geotermického gradientu použitú pre interpoláciu intraformačných teplôt.
Hodnoty tepelného toku, tepelnej vodivosti, bazálnej teploty, geotermálneho gradientu
a intraformačnej teploty boli vypočítavané v programe MS Office Excel 2007. Výpočty sledovaných
parametrov prebiehali v každom dokumentačnom bode pravidelnej siete geologického modelu
samostatne. Pre získanie priestorovej distribúcie kvantitatívnych charakteristík v rámci štruktúry ako
aj v rámci jednotlivých intervalov vstupného modelu boli využité interpolačné metódy krígingu a IDS
(metóda prevrátených štvorcov vzdialeností).

5.3.1. Výpočet hodnoty tepelného toku
Hodnoty tepelného toku boli vypočítavané samostatne na bázu modelovaných horizontov
zohľadnením vplyvu radiogénnej produkcie a hĺbky uloženia v prostredí prevládajúcej kondukcie
(Lizoň a Jančí 1979). Na základe prepočtu je v termicky statickom prostredí hodnota tepelného toku
v hĺbke v priamej závislosti na oboch parametroch.

qi  qi 1  i . zi (1)
5.3.2. Radiogénna produkcia
Vo všeobecnosti radiogénna produkcia závisí na petrofyzikálnych charakteristikách litotypu,
predovšetkým jeho hustote. Využitím aproximácie (Husák a kol. 1982, Lizoň a kol. 1975) je hodnota
radigénnej produkcie stanovená funkciou špecifickej hustoty a relatívnej koncentrácie,
respektíve percentuálneho podielu uránu, tória a draslíka upravených korekčnými konštantami.



 





   r . 9,7.10 5 . cU  9,7.10 5 . cTh  9,7.10 . c K
9



(2)

5.3.3. Tepelná vodivosť
Nedostatok vstupných údajov tzv. I. kvalitatívnej kategórie (in situ meraná tepelná vodivosť
vo vrtoch) podmienila využitie priestorovej aproximácie tepelnej vodivosti v sedimentárnych
komplexoch (Lizoň 1986). Na základe jednoduchej zovšeobecňovacej funkcie je výsledná hodnota
odrazom hĺbky a hrúbky sledovaného horizontu upravených o celočíselné konštanty.

i  1,8  0,2 . z i 1  0,5 . z i  (3)
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Pre využitie vypočítaných hodnôt tepelnej vodivosti v priestorovom modelovaní bola aplikovaná
metóda IDS, poskytujúca interpolačné prostredie medzi bodmi v rámci siete modelovaných bodov
a vrtom s relevantnými meraniami.

5.3.4. Bazálna teplota
Výpočet bazálnej teploty sa opiera o riešenie vlastnej diferenciálnej Poissonovej rovnice vertikálnej
distribúcie teplôt. Vychádzajúc z predošlého postupu funkcia zohľadňuje vplyv hrúbky a hĺbky
uloženia bázy sledovanej zóny, intraštruktúrne geotermické parametre (tepelná vodivosť, radiogénna
produkcia), hodnotu tepelného toku na strope intervalu a bazálnu teplotu na vrchnej hranici horizontu
(Čermák a Janáčková 1973).

Ti  Ti 1 

qi 1 . z i

i

 .z
 i i
2 . i

2

(4)

5.3.5. Geotermický gradient
Stanovenie geotermického gradientu vychádza z predpokladu priameho vzťahu medzi hraničnými
teplotami na báze a strope formácie v rozsahu ich vertikálnej vzdialenosti (hrúbka) zanedbaním
vplyvu pôsobenia konvekcie (Čermák 1967).

Gtr 

 (Ti  Ti 1 )
(5)
z

5.3.6. Intraformačná teplota
Kalkulácia intraformačnej teploty je daná jednoduchou lineárnou funkciou distribúcie v závislosti na
hrúbke požadovaného kroku a geotermického gradientu so spätnou väzbou voči teplote aktívneho
povrchu pôdy (Kristmansdottir a Axelsson 2009).
n

T0  Ts   Gtr i . z i   Gtr n1 . z n1 (6)
i 1

cK - koncentrácia draslíka v hornine [%eq]
cTh - koncentrácia tória v hornine [ppm]
cU - koncentrácia uránu v hornine [ppm]

Gtr - geotermický gradient [°C/km]

qi - hustota tepelného toku na báze i-tého súvrstvia [W/m2]
Ti - bazálna teplota v i-tom súvrství [°C, K]

T0 - teplota súvrstvia [°C, K]
Ts - povrchová teplota pôdy [°C, K]

 - radiogénna tepelná produkcia prvkov [W/m3]
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z i - hrúbka súvrstvia [m]

 - tepelná vodivosť [W/mK]

 r - objemová hustota horniny [kg/m3]
5.4. Vizualizácia výsledkov
Pre udržanie koherentnosti medzi geologickým modelom bešeňovskej elevácie a vypočítanými
geotermickými parametrami v rámci pravidelnej ortogonálnej siete 500 x 500 m bol pre vizualizáciu
dosiahnutých výsledkov využitý grafický program skupiny GIS – Surfer v.11 (Golden Software). Ako
vstupné dáta boli využívané pre jednotlivé kvalitatívne charakteristiky hydrogeotermálnej štruktúry
konštantné súradnice priestorovo definované na fiktívnej sieti v smere sever – juh (X)
a východ –západ (Y), pričom premenné predstavovali jednotlivé numerické parametre.
Definícia priestorovej variability medzi jednotlivými bodmi bola podmienená rozostupom
dokumentačných bodov (uzlov) pravidelnej siete, konvenčne stanovená na úroveň 50 x 50 m.
Po stanovení štatistických horizontalánych a vertikálnych vzťahov medzi geotermickými parametrami
a geologickým modelom (na základe distribúcie a rozdelenia hodnôt štatistického súboru) bola
za interpolačnú metódu zvolená metóda krígovania (kriging).
Zachovanie interpretovanej siete v reálnych podmienkach vymedzenia štruktúry bolo dosiahnuté
orezaním pravouhlej siete využitím funkcie blankovania (blanking) za pomoci definičných polygónov
pre celú štruktúru a trosku chočského príkrovu zvlášť. Pre väčšinu prípadov prebehlo transponovanie
číselných údajov do grafickej vizualizácie za použitia funkcie máp izolínií (contour map) a farebných
prechodov (image map).
Pre vizualizáciu intraformačných teplôt vo vybraných profiloch boli využité vypočítané geotermické
parametre, postupne zakresľované na milimetrové papiere, ktoré boli následne naskenované
do počítača. Ďalej nasledovalo importovanie obrázkov do grafického programu CorelDraw X3 v.13,
v ktorom boli jednotlivé profily prekreslené do výslednej podoby.
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6. VÝSLEDKY PRÁCE

Obr.17. Orientačná mapa bešeňovskej elevácie. Vysvetlenie: na mape sú vyznačené vrty BEH-1, FBe-1,
FGTB-1, ZGL-1, VŠH-1; plná čiara vo vnútri elevácie – tektonické zlomy; prerušovaná čiara – hranice
chočského príkrovu; modré línie – geotermické profily.
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6.1. Mapy bazálnych teplôt bešeňovskej elevácie

Obr.18. Bazálna teplota (°C) – hutianske
a zuberecké súvrstvie.

Obr.19. Bazálna teplota (°C) – borovské súvrstvie.

Teploty v borovskom súvrství sa pohybujú
od 10 °C do 50 °C. Izolínie majú takmer
totožný
priebeh
ako
v hutianskom
a zubereckom súvrství s tým rodielom, že
v centre štruktúry stúpla teplota o 5 °C
a pôsobnosť poľa s vyššími teplotami sa
monotónne rozširuje všetkými smermi.

Teplotný interval v hutianskom a zubereckom
súvrství dosahuje hodnoty od 10 °C do 50 °C.
Najnižšie teploty sú v centre štruktúry, kde je
hutianske a zuberecké súvrstvie vyzdvihnuté
k povrchu. Ďalej na severe smerom
k Chočským vrchom a na juhu štruktúry
v blízkosti Nízkych Tatier. Najvyššie teploty
až 50 °C dosahuje báza hutianskeho
a zubereckého súvrstvia
na východe, kde
hraničí s depresiou Liptovskej Mary.
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Obr.20. Bazálna teplota (°C) – chočský príkrov.

Obr.21. Bazálna teplota (°C) – krížňanský príkrov
(jura – krieda).

Aj napriek tomu, že chočský príkrov tvorí
malú trosku v bešeňovskej elevácii môžeme
pozorovať pomalé stúpanie bazálnej teploty
s hĺbkou. Teplotný interval dosahuje 15 °C
až 55 °C, čo je proti borovskému súvrstviu
zvýšenie teploty v približne každom bode
štruktúry o 5 °C.

Veľká mocnosť krížňanského príkrovu
jursko-kriedovej sukcesie spôsobuje výrazný
teplotný skok, keďže sa jeho báza nachádza
vo väčších hĺbkach v porovnaní s nadložnými
súvrstviami, kde teplota stúpa smerom
do hĺbky monotónne. Teplotný interval sa
pohybuje od 25 °C až do 75 °C. Tak ako
v predchádzajúcich prípadoch sa najteplejšia
oblasť vyskytuje na východe štruktúry. Zóna
prechádza smerom na západ, kde sa teplota
pomaly znižuje zo 75 °C na 50 °C. Môžeme si
všimnúť vymiznutie centrálneho poľa nižších
teplôt. Prudký pokles teplôt pozorujeme
od centra na sever k Chočským vrchom.
Teplota klesá miernejšie aj od centra k juhu
elevácie, kde sa nachádzajú Nízke Tatry.
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Obr.22. Bazálna teplota (°C) – krížňanský príkrov
(vrchný trias).

Obr.23. Bazálna teplota (°C) – krížňanský príkrov
(stredný trias).

Oproti nadložnému súvrstviu stúpla teplota
v jednotlivých častiach bešeňovskej elevácie
o 5 °C. Teplotný interval dosahuje 30 °C
až 80 °C. V prechodnej zóne teplôt v centre
štruktúry vzniká nové teplotné pole s hodnotou
70 °C. Najteplejšia je východná oblasť
susediaca s depresiou Liptovskej Mary.
Smerom na západ teplota mierne klesá.
Najchladnejšou ostáva južná a severná časť
štruktúry.

V strednom triase krížňanského príkrovu
začíname
pozorovať
teplotné
rozdiely
v severnej (35 °C) a južnej (45 °C) časti.
Teploty sa pohybujú od 35 °C až do 95 °C
na východe. V centre štruktúry sa teplota
zvýšila zo 70 °C vo vrchnom triase na hodnotu
85 °C. Prechodná zóna teplôt sa vyskytuje
v smere Z-V.
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Obr.24. Bazálna teplota (°C) – krížňanský príkrov
(spodný trias).

Na báze spodného triasu v krížňanskom
príkrove dosahujú teploty 40 °C na severe
až 100 °C na východe. V centre štruktúry
dosahuje teplotné pole hodnotu 90 °C. Teplota
klesá od centra smerom na juh do 50 °C.
Na severe však môžeme pozorovať výrazný
pokles o 25 °C, čo naznačuje aj veľká hustota
izolínií.
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6.2. Mapy tepelného toku bešeňovskej elevácie

Obr.25. Tepelný tok (mW/m2) – hutianske
a zuberecké súvrstvie.

Obr.26. Tepelný tok (mW/m2) – borovské súvrstvie.

Interval tepelného toku v borovskom súvrství
je od 54 mW/m2 do 74 mW/m2, čo zobrazuje
rovnaké hodnoty tepelného toku ako
v hutianskom a zubereckom súvrství. Izolínie
sú takmer totožné. Zvýšenie tepelného toku
v centre štruktúry predstavuje predpoklad, že
kondukcia je doplnená o konvekciu.

Tepelný tok v hutianskom a zubereckom
súvrství dosahuje hodnoty od 54 mW/m2
až 74 mW/m2, pričom najnižší je na juhu
bešeňovskej elevácie a najvyšší v centre
štruktúry. Nízke hodnoty pozorujeme aj
v severnej časti štruktúry.
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Obr.27. Tepelný tok (mW/m2) – chočský príkrov.

Obr.28. Tepelný tok (mW/m2) – krížňanský príkrov
(jura – krieda).

Vzhľadom na malú rozlohu chočského
príkrovu sledujeme prostredníctvom farebného
rozlíšenia mierny pokles tepelného toku, aj
keď sa hodnoty pohybujú od 60 mW/m2
do 74 mW/m2.

V krížňanskom príkrove jursko-kriedovej
sukcesie sa tepelný tok znížil na 54 mW/m2
až 72 mW/m2. Najnižšie hodnoty sledujeme
na juhu štruktúry, na severe sa tepelný tok
pohybuje okolo 59 W/m2 a najvyšší je v centre
elevácie.
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Obr.29. Tepelný tok (mW/m2) – krížňanský príkrov
(vrchný trias).

Obr.30. Tepelný tok (mW/m2) – krížňanský príkrov
(stredný trias).

Hodnoty tepelného toku vo vrchnom triase
krížňanského príkrovu sú identické s tepelným
tokom
v jursko-kriedovej
sukcesii
2
(54-72 mW/m ). Pomocou farebnej škály
môžeme sledovať mierny pokles hodnôt
v centrálnej časti bešeňovskej elevácie.

Izolínie tepelného toku v strednom triase
krížňanského príkrovu majú viac-menej
rovnaký priebeh ako vo vrchnom triase.
Zmenu pozorujeme jedine v poklese tepelného
toku v každom mieste štruktúry o 1 mW/m2,
takže interval sa pohybuje v hodnotách
53-71 mW/m2.
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Obr.31. Tepelný tok (mW/m2) – krížňanský príkrov
(spodný trias).

V najspodnejšom
súvrství
bešeňovskej
elevácie, v spodnom triase krížňanského
príkrovu je interval tepelného toku 53 mW/m2
až 71 mW/m2. Podľa priebehu izolínií môžeme
posúdiť, že tepelný tok je takmer totožný
so stredným triasom krížňanského príkrovu
bez ohľadu na menšie odchýlky v JZ a V časti
štruktúry.
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6.3. Mapy teplotných krokov bešeňovskej elevácie

Obr.32. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 100 m.

Obr.33. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 500 m.

V hĺbke 100 m sa pohybuje teplota od 8 °C
do 13 °C. Pričom najchladnejšia oblasť je
na juhu a o 1 °C vyššiu teplotu pozorujeme
na severe bešeňovskej elevácie. Najvyššia
teplota sa vyskytuje v strede štruktúry kde sa
nachádza teplotné pole dosahujúce 13 °C.

Teplotný interval v 500m hĺbke dosahuje
hodnoty 20 °C na severe a juhu, až 29 °C
v strede elevácie. Proti priebehu izolínií
v 100m hĺbke sa vytratil lineárny charakter
izolínií od centra smerom na sever a juh.
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Obr.34. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 1000 m.

Obr.35. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 1500 m.

Teploty v hĺbke 1000 m sa pohybujú od 32 °C
na juhu štruktúry po 46 °C v centrálnej časti.
Najchladnejšou oblasťou je naďalej južná časť
v blízkosti Nízkych Tatier a severná časť, ktorá
sa nachádza pod Chočskými vrchmi.

Teplotné pole v hĺbke 1500 m pôsobí
najnižšou teplotou na severe a juhu, ktorá činí
42 °C so zvyšujúcim sa trendom smerom
k centru elevácie do hodnôt 64 °C. V tejto
hĺbke môžeme pozorovať prudší pokles teploty
v severnej časti štruktúry.
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Obr.36. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 2000 m.

Obr.37. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 2500 m.

Priebeh izolínií sa proti nižším hĺbkam ako
2000 m zmenil v centre štruktúry, kde sa
zreteľne zvýšila ich hustota. Teplotný interval
dosahuje hodnoty 54 °C až 78 °C. Najnižšie
teploty sa naďalej vyskytujú na juhu a severe
elevácie. Na východe môžeme pozorovať
vznik nového teplotného poľa s teplotou 72 °C.

V hĺbke 2500 m sa teploty pohybujú
v intervale 67 °C až 93 °C. Smerom do centra
štruktúry si môžeme všimnúť prudší nárast
teploty, ako v 2000m hĺbke. Teplotné pole
na východe štruktúry zvýšilo svoju teplotu
zo 72 °C na 84 °C, čo je o 12 °C na 500 m.
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Obr.38. Teplotné kroky (°C) – hĺbka 3000 m.

Teploty v hĺbke 3000 m dosahujú hodnoty
80 °C do 110 °C. Vznikajúce teplotné pole
na východe bešeňovskej elevácie sa prepojilo
s centrálnym teplotným poľom. Najnižšie
teploty sa prejavujú hlavne na juhu v blízkosti
Nízkych Tatier.
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6.4. Mapy geotermálnych gradientov bešeňovskej elevácie

Obr.39. Geotermálne gradienty (°C/km) – hutianske
a zuberecké súvrstvie.

Obr.40. Geotermálne gradienty (°C/km) – borovské
súvrstvie.

Geotermálny
gradient
v hutianskom
a zubereckom súvrství dosahuje 29 °C/km
až 41 °C/km. Najvyššie hodnoty sa nachádzajú
v centre štruktúry, kde majú izolínie oválny
tvar, smerom na sever a juh hodnoty mierne
klesajú.

Interval geotermálneho gradientu sa pohybuje
od 28 °C/km do 41 °C/km. V centre
bešeňovskej elvácie môžeme pozorovať zmenu
tvaru izolínií proti nadložnému súvrstviu,
taktiež hustejší priebeh. Najnižší geotermálny
gradient sa nachádza na JV štruktúry.
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Obr.41. Geotermálne gradienty (°C/km) – chočský
príkrov.

Obr.42. Geotermálne gradienty (°C/km) –
krížňanský príkrov (jura – krieda).

Vzhľadom na rozdielnu výplň a malú hrúbku
súvrstvia dosahuje geotermálny gradient
v chočskom príkrove hodnoty 22 °C/km
až 27 °C/km. Izolínie majú miernejší priebeh
ako v nadložnom borovskom súvrství.

V krížňanskom príkrove jursko-kriedovej
sukcesie sa najnižšie hodnoty geotermálneho
gradientu vyskytujú na JV a SV štruktúry.
Interval
dosahuje
hodnoty
27 °C/km
až 38 °C/km. V centre elevácie si môžeme
všimnúť hustejší priebeh izolínií s najvyššou
teplotou 38 °C/km.

58

Obr.43. Geotermálne gradienty (°C/km) –
krížňanský príkrov (vrchný trias).

Obr.44. Geotermálne gradienty (°C/km) –
krížňanský príkrov (stredný trias).

Vo vrchnom triase krížňanského príkrovu
klesla najnižšia hodnota intervalu o 1 °C/km
proti nadložnému súvrstviu a najvyššia
hodnota klesla o 3 °C/km. Vzhľadom na to sa
geotermálny gradient pohybuje v rozmedzí
26-35 °C/km. V centre štruktúry sa vytvorili
dve teplotné polia s najvyššou hodnotou
gradientu pre toto súvrstvie.

Stredný trias krížňanského príkrovu je tvorený
podobnými horninami ako stredný trias
chočského príkrovu, čo naznačujú aj takmer
rovnaké hodnoty geotermálneho gradientu,
ktoré dosahujú 20 °C/km až 26 °C/km. Veľké
medzery medzi izolíniami sú viditeľné na juhu
a severe elevácie.
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Obr.45. Geotermálne gradienty (°C/km) –
krížňanský príkrov (spodný trias).

V najspodnejšom
súvrství
krížňanského
príkrovu v spodnom triase sa geotermálny
gradient pohybuje v rozmedzí 23-32°C/km.
Najnižšie hodnoty sledujeme na J-JV
bešeňovskej štruktúry. V centre tentokrát
vznikli tri polia s najvyšším geotermálnym
gradientom.
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6.5. Mapy priemerných hodnôt geotermálnych gradientov bešeňovskej elevácie

Obr.46. Priemerné hodnoty geotermálnych
gradientov (°C/km) – paleogén.

Obr.47. Priemerné hodnoty geotermálnych
gradientov (°C/km) – mezozoikum.

Priemerná hodnota geotermálneho gradientu
v paleogéne dosahuje hodnoty od 29°C/km
na JV štruktúry až do 41°C/km v centrálnej
časti. Prudké klesanie geotermálneho gradientu
od 41°C/km do 35°C/km naznačujú izolínie
v centre až na západe elevácie.

Izolínie geotermálneho gradientu v mezozoiku
majú
miernejší
priebeh
v porovnaní
s paleogénom.
Hodnoty
sa
pohybujú
v rozmedzí 24-32°C/km. Izolínie nižších
geotermálnych gradietov pozorujeme na J-JV
a S-SV štruktúry. Najvyššie hodnoty sa
nachádzajú v centrálnej až západnej časti
elevácie.
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6.6. Geotermické profily bešeňovskej elevácie

Obr.48. Geotermický profil – rez A1-A2 (legenda - Obr.57.).

Geotermický profil A1-A2 sa podľa orientačnej mapy (Obr.17.) nachádza na západe bešeňovskej
elevácie v S-J smere. Na severe dosahuje okrajový bod 670 m n. m., na juhu je to o niečo vyššie
710 m n. m. Pričom najhlbšie časti profilu majú v severnom bode -500 m n. m. a do hĺbky
-1150 m n. m. dosahuje južný okrajový bod. Teploty sa pohybujú od 10 °C do 80 °C v najspodnejších
častiach. Teplota 10 °C neprebieha celým profilom, ale nachádza sa len na severnom a južnom okraji.
V centrálnej časti profilu smerom na západ si môžeme všimnúť výstup borovského súvrstvia
a chočského príkrovu k povrchu, čo spôsobuje aj mierne zvýšenie teploty v danej oblasti.
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Obr.49. Geotermický profil – rez B1-B2 (legenda - Obr.57.).

V S-J smere bešeňovskej elevácie prebieha aj geotermický profil B1-B2. Najvyššiu nadmorskú výšku
dosahuje na severnom okraji 710 m n. m. na povrchu a -500 m n. m. v hĺbke. Na južnej strane profilu
má na povrchu 650 m n. m. až -1175 m n. m. v najspodnejšej časti. Teplotný interval sa pohybuje
v hodnotách 10 °C až 90 °C. Tak ako v geotermickom reze A1-A2 sú borovské súvrstvie s chočským
príkrovom vyzdvihnuté k povrchu, čo sa s klesajúcou sa hĺbkou prejavuje na teplotných izolíniach.
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Obr.50. Geotermický profil – rez C1-C2 (legenda - Obr.57.).

V geotermickom profile C1-C2 sa najvyšší bod na povrchu nachádza v 770 m n. m. na juhu štruktúry
a 720 m n. m. dosahuje na severnom okraji. Báza spodného triasu krížňanského príkrovu sa v severnej
časti nachádza v -600 m n. m. a v -1150 m n. m. južnej okrajovej časti elevácie. Teploty sa pohybujú
od 10 °C, ktorých neprechádza celou dĺžkou profilu až po 100 °C na báze najspodnejšieho súvrstvia.
Zvýšenie teploty pozorujeme približne v celej výške profilu tam, kde sa nachádza chočský príkrov.
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Obr.51. Geotermický profil – rez D1-D2 (legenda - Obr.57.).

Najväčšiu dĺžku v skúmaných profiloch až 11000 m má práve geotermický profil D1-D2. Južný
okrajový bod dosahuje najvyššiu nadmorskú výšku až 800 m n. m. a -1000 m n. m. v najspodnejšom
súvrství. Interval nadmorskej výšky 640 m n. m. až -900 m n. m. sa nachádza na severe geotermického
profilu. Teplota na povrchu dosahuje do 10 °C a v najspodnejších častiach štruktúry je to vyše 90 °C.
Mierne zvyšovanie teploty pozoruje smerom do centra profilu jak zo severnej, tak aj z južnej strany.
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Obr.52. Geotermický profil – rez E1-E2 (legenda - Obr.57.).

Geotermický profil E1-E2 prechádza v smere Z-V a nachádza sa v severnejšej časti bešeňovskej
štruktúry (viď. Obr.17.) V západnej časti dosahuje okrajový bod profilu 640 m n. m. na povrchu
a -1150 m n. m. na báze najspodnejšieho súvrstvia. Na východe je tento interval v rozsahu 600 m n. m.
až -2025 m n. m. Teploty sa pohybujú od 20 °C v hutianskom a zubereckom súvrství do 90 °C
v najspodnejších súvrstviach. Mierne zvýšené teploty sledujeme na východnom okraji a v hlbších
častiach profilu v centrálnej časti.
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Obr.53. Geotermický profil – rez F1-F2 (legenda - Obr.57.).

Geotermický profil F1-F2 prechádza eleváciou v smere Z-V. Na povrchu dosahuje nadmorskú výšku
590 m n. m. v západnej časti a 630 m n. m. na východnom okraji. Na báze spodného triasu
krížňanského príkrovu sa nadmorská výška pohybuje od -1475 m n. m. do -2250 m n. m. v Z-V smere.
Teploty v hĺbke dosahujú miestami až 100 °C, pričom pri povrchu je to okolo 20 °C. Zvýšené teplotné
pole je viditeľnejšie v nižších nadmorských výškach v centrálnej časti profilu.
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Obr.54. Geotermický profil – rez G1-G2 (legenda - Obr.57.).

V smere Z-V geotermického profilu G1-G2 sa najvyšší bod na povrchu nachádza v západnej časti
elevácie s hodnotou 590 m n. m., východný bod je vo výške 550 m n. m. Báza najspodnejšej sukcesie
krížňanského príkrovu je na západe v hĺbke -1600 m n. m. a v hĺbke -2550 m n. m. vo východnej
okrajovej časti štruktúry. Teploty sa pohybujú od 20 °C až po vyše 90 °C. Zvýšenie teploty
pozorujeme v centrálnych hlbších častiach profilu.
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Obr.55. Geotermický profil – rez H1-H2 (legenda - Obr.57.).

Na obrázku si môžeme všimnúť absenciu chočského príkrovu, ktorý sa v južnejších častiach
bešeňovskej štruktúry nenachádza. Geotermický profil je zostrojený v smere Z-V, pričom nadmorské
výšky dosahujú hodnoty -1550 m n. m. až 660 m n. m. v západnej okrajovej časti a -2375 m n. m.
až 660 m n. m. na východe elevácie. Teplotný interval sa pohybuje od 10 °C do viac ako 80 °C.
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Obr.56. Geotermický profil – rez I1-I2 (legenda - Obr.57.).

V zaznamenaných geotermických profiloch Z-V smeru má profil I1-I2 najväčšiu dĺžku (5000 m).
Nachádza sa na juhu bešeňovskej elvácie a je význačný chýbajúcim chočským príkrovom. Západný
okrajový bod dosahuje najvyššiu nadmorskú výšku až 720 m n. m. a -1050 m n. m. na báze
najspodnejšieho súvrstvia. Interval nadmorskej výšky 580 m n. m. až -1775 m n. m. sa nachádza
vo východnej časti geotermického profilu. Teplota pri povrchu dosahuje okolo 10 °C
a v najspodnejších častiach štruktúry je to len do 70 °C. Južná časť bešeňovskej štruktúry hraničí
s Nízkymi Tatrami, čo môže mať za následok celkový pokles teploty.
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Obr.57. Legenda – geotermické profily.
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7. DISKUSIA
Zámerom predloženej diplomovej práce bolo preukázať a následne interpretovať výsledky statického
modelovania tepelných, teplotných a geotermických podmienok v západnej časti Liptovskej kotliny
v hydrogeologickej štruktúre bešeňovská elevácia. Predkladaná diplomová práca je súčasťou zámeru
dizertačnej práce Ing. Branislava Fričovského, M.S., doktoranda Ústavu geovied na fakulte BERG
Technickej Univerzity v Košiciach.
Predpokladom stacionárneho modelovania bolo horizontálne zvrstvenie telesa so zanedbaním šírenia
tepla v horizontálnom smere. Výpočet bol obmedzený na sledované formácie s najhlbším horninovým
komplexom spodnotriasovej sukcesie krížňanského príkrovu. Pod ním sa nachádza súvrstvie obalovej
jednotky tatrika a kryštalinikum tatrika, ktoré neboli v geologickom modeli zahrnuté z dôvodu veľkej
hĺbky ich výskytu. Nepresná interpretácia by bola spôsobená odhadovaním vstupných parametrov,
preto by výsledky neposkytovali dôveryhodné údaje.
Pri vyhodnocovaní výsledkov práce boli zistené najnižšie teploty na báze najvrchnejšieho hutianskeho
a zubereckého súvrstvia. Na juhu, na severe a v centre štruktúry dosahujú teploty v spomínanej
formácii len 10 °C, zatiaľ čo na východe, kde hydrogeotermálna štruktúra susedí s depresiou
Liptovskej Mary, sa hodnoty pohybujú okolo 50 °C. Smerom do hĺbky elevácie pozorujeme na bázach
jednotlivých súvrství rozširovanie teplotného poľa od východu k západnej strane hydrogeotermálnej
štruktúry, kde sa nachádza ivachnovská depresia. Najchladnejšie oblasti vo väčších hĺbkach ostávajú
na severe (Chočské vrchy) a juhu (Nízke Tatry), pričom na severnej strane môžeme sledovať postupné
zhusťovanie teplotných izolínií s hĺbkou. V spodnom triase krížňanského príkrovu teploty dosahujú
hodnoty v rozmedzí 50-100 °C.
Teploty boli modelované aj v jednotlivých hĺbkach bešeňovskej elevácie po 500m intervaloch
do hĺbky 3000 m vrátane 100m hĺbky. Teplotný interval v 100 m pod povrchom dosahuje hodnoty
8-13 °C. Najvyššia teplota sa nachádza v centrálnej časti štruktúry, kde má teplotné pole radiálny
charakter. Izolínie nižších teplôt sa prejavujú lineárnym priebehom od centra smerom na sever a juh.
V hĺbke 500 m sa vytratila pásmová zonalita izolínií a teploty sa pohybujú v rozmedzí 20-29 °C.
Smerom do vnútra bešeňovskej elevácie po 500m krokoch teploty výrazne stúpajú a v hĺbke 3000 m
dosahujú hodnoty 80 °C až 110 °C. Taktiež sa postupne s hĺbkou zväčšuje aj rozmedzie intervalu
teplôt.
Tepelný tok sa v sledovaných súvrstviach výrazne nemení. Hodnoty mierne klesajú s hĺbkou
a pohybujú sa v intervale 53-74 mW/m2. Výpočet zahŕňa prevládajúcu kondukciu, aj keď pri vysokých
hodnotách tepelného toku hlavne v centre elevácie je pravdepodobnoť dopĺňania kondukcie
konvekčným prenosom tepla. Najnižší tepelný tok je na juhu bešeňovskej štrutúry, pričom hodnoty
klesajú aj od centra smerom na sever.
Geotermálny gradient súvisí s hrúbkou súvrství a ich rozdielom teplôt na báze a na strope sledovaného
intervalu. Vo vrchnom hutianskom a zubereckom súvrství dosahuje hodnoty 29 °C/km
v juhovýchodnej časti, nízke hodnoty pozorujeme aj na severe štruktúry, zatiaľ čo najvyššie hodnoty
až 41 °C/km sa nachádzajú v centre. Geotermálny gradient s hĺbkou nepatrne klesá a v najnižšom
skúmanom súvrství krížňanského príkrovu sa pohybuje v rozmedzí 23-32 °C/km. Výnimku tvorí
chočský príkrov a stredný trias krížňanského príkrovu. V chočskom príkrove sú hodnoty podstatne
nižšie (22-27 °C/km), čo môže mať za následok odlišná výplň súvrstvia a malá hrúbka tektonickej
trosky. Najdôležitejším horninovým komplexom je krížňanský príkrov v strednotriasovej sukcesii,
ktorý dosahuje najnižšie hodnoty geotermálneho gradientu 20-26 °C/km. Nízke hodnoty gradientu
naznačujú, že sa jedná o rezervoárovú polohu. Pri statickom modelovaní boli interpretované aj mapy
priemerných hodnôt geotermálnych gradientov, ktoré poukazujú na vyššie hodnoty v paleogéne
(29-41 °C/km) proti hodnotám v mezozoiku (24-32 °C/km). Paleogén sa vyznačuje vysokými
gradientmi v centre štruktúry s hustým radiálnym priebehom izolínií.
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Geotermické profily zobrazujú priebeh intraformačných teplôt v hydrogeotermálnej štruktúre
bešeňovská elevácia. Znázornené horninové komplexy majú súvislosť aj s bazálnymi teplotami
v jednotlivých súvrstviach. V rezoch A1-A2 a B1-B2 je vidieť, že borovská formácia a chočský
príkrov sú vyzdvihnuté k povrchu, o čom značí aj nízkoteplotné pole bazálnych teplôt spomínaných
súvrství v centre elevácie. V S-J profiloch znázornená teplota klesá od centra smerom k okrajom, čo je
spôsobené existenciou Chočských vrchov na severe a prítomnosťou Nízkych Tatier na južnom
rozhraní štruktúry. Na profiloch skonštruovaných v smere Z-V sledujeme, ako sa horninové
komplexy smerom na východ ponárajú do väčších hĺbok, kde bešeňovská štruktúra hraničí s depresiou
Liptovskej Mary. Chočský príkrov predstavuje tektonickú trosku v severnejšej časti elevácie, takže
na Z-V geotermických profiloch v južných rezoch (H1-H2, I1-I2) sa nenachádza.
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8. ZÁVER
Cieľom diplomovej práce bol výpočet, vyhodnotenie a interpretácia výsledkov zo stacionárneho
modelovania teplotných, tepelných a geotermických parametrov nízkoentalpickej štruktúry
bešeňovská elevácia nachádzajúcej sa na západe Liptovskej kotliny. V súčasnosti sa v tejto oblasti
nachádza termálne kúpalisko Gino Paradise Bešeňová, s využitím termálnych vôd na rekreačné účely.
Študovaná lokalita bola v minulosti podrobne preskúmaná a hydrogeotermálne hodnotená
(napr. Fendek a kol. 1988, Remšík a kol. 1998) využívaním poznatkov z meraní v realizovaných
vrtoch a následnou interpoláciou. Oproti predošlým výsledkom v spomínaných prácach sa výsledky
diplomovej práce mierne líšia. Odchýlka vo výsledných hodnotách sa pohybuje v rozmedzí 5-10 %,
predovšetkým pre bazálne teploty a teploty krokom.
Stacionárnym modelovaním sa potvrdili najvyššie teploty nachádzajúce sa v centre bešeňovskej
štruktúry. Vyhodnotením výsledkov práce z modelovaných súvrství elevácie (hutianske a zuberecké
súvrstvie, borovské súvrstvie, chočský príkrov, jursko-kriedová sukcesia krížňanského príkrovu,
vrchný trias krížňanského príkrovu, stredný trias krížňanského príkrovu a spodný trias krížňanského
príkrovu) sa zistilo, že hlavným rezervoárom termálnych vôd je krížňanský príkrov v strednotriasovej
sukcesii, kde teploty na báze súvrstvia dosahujú hodnoty 35-95 °C, tepelný tok je v rozmedzí
53-71 mW/m2 a geotermálny gradient sa pohybuje v intervale 20-26 °C/km.
Keďže predložená diplomová práca prebiehala spolu s dizertačnou prácou Ing. Branislava
Fričovského, M.S., doktoranda Ústavu geovied na fakulte BERG Technickej Univerzity v Košiciach,
zistilo sa, že výsledky sú vzájomne korelovateľné a majú blízku zhodu.
Získané parametre z 3D modelovania prinášajú alternatívny pohľad na teplotné a termické podmienky
v študovanej oblasti. Cieľ diplomovej práce bol splnený a výsledky by mali byť užitočné pre výskum,
rozvoj geotermálnej infraštruktúry a využitie lokality v oblasti geotermálnej energie v budúcnosti,
prípadne k prehodnoteniu koncepčného modelu a potenciálu bešeňovskej elevácie. Upresnenie
teplotných, tepelných a geotermických podmienok pomôže uvažovať o zavedení systémov priameho
využívania geotermálnej energie, tzv. veľkej mierky (priemysel, vykurovanie).
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