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2  Geofyzikálne metódy používané pre 
zhodnotenie geotermálného ložiska/zdroja 

 
Dokonalá prospekcia je základným predpokladom pre začatie vrtných prác a kľúčové 
pre ekonomickú úspešnosť celého projektu. Existuje široká paleta metód merania 
ktorá minimalizuje riziko spojené s neznalosťou presného zloženia podzemných 
vrstiev. Tieto metódy sú však veľmi pokročilé a využívajú a zdokonaľujú sa desiatky 
rokov, pretože ich základom je spravidla hľadanie ropy a zemného plynu. Investície 
vynaložené práve na prospekciu boli v minulých dekádach ohromné. 
Parametre, ako je teplota či obsah vody v určitých hĺbkach je dnes ľahko zistiteľné. 
Seizmické aj iné metódy identifikujú tektonické zlomy a poruchy, ktoré slúžia ako 
prirodzené rezervoáre. Ďalšie metódy slúžia na spresnenie alebo potvrdenie 
nameraných hodnôt inými metódami. Fakticky jedinou významnejšie neistou 
hodnotou je priepustnosť vrstiev ktoré sú zvolené ako zdrojový rezervoáre. Aj tak je 
ale možné z geochémie a zo znalosti lokálnej geológie kľúčové hodnoty s istou 
presnosťou predvídať. 
Je tiež vhodné výkonnosť aspoň prvého skúšobného vrtu poistiť. 
Pre ľahšiu orientáciu sme pre našich investorov v tomto dokumente pripravili súhrn 
najdôležitejších metód merania aj s uvedením niektorých výstupov v podobe 2D a 
3D ktoré umožňujú detailnú špecifikáciu najvhodnejšej lokality pre umiestnenie 
geotermálnych vrtov.  
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G04 - Gravitačné metódy 
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G01 - Pinemont AEM-PTP  3 

Metóda merania pasívneho magnetického poľa 
 
Technika AEM-PTP bola vyvinutá pre meranie variability v pasívnom elektromagnetickom poli 
Zeme na povrchu alebo z nízko letiacich lietadiel. Vertikálne komponenty tohto poľa vykazujú 
tranzientné impulzy energie, pohybujúce sa v širokom frekvenčnom pásmu, vrátane zvukového. 
Tieto impulzy v interakcii s redukčne-oxidačnou zónou (redoxové-pole) s vertikálnym 
kvapalinovým tokom (napr. uhľovodíkovým priesakom u ropných ložísk) zvyšujú na merateľnú 
mieru hustotu tranzientných impulzov. 

Systém Pinemont 
AEM-PTP meria geofyzikálnu  reakciu 
(zvýšenie hustoty tranzientných 
impulzov) redoxných polí. Pri leteckom 
meraní stroj letí v malej výške a pri malej 
rýchlosti zachycuje pomocou  antény  
záznamy  tranzientných impulzov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meranie AEM-PTP v prieskume 
geotermálnych polí 

Redox-polia nie sú špecifické len pre uvoľňovanie kumulovaných plynných 
uhľovodíkov, možno ich využiť aj na  identifikáciu vzostupných tokov kvapalín 
spojených s migračnými trasami hydrotermálnych roztokov a mineralizáciou 
geotermálnych útvarov. 

 
Detekcia tranzientných impulzov zo sekundárnych elektromagnetických polí, 
korešpondujúcich zo stúpajúcou hladinou kvapaliny, je spájaná s oxidačno-
redukčným pôsobením. Je známe, že sa redoxné pole tvorí práve v geotermálnych 
kvapalinách.  
Vďaka tejto metóde možno identifikovať zóny s vyššou hustotou tranzientných impulzov 
EM-polí, a tak určiť oblasti vhodné pre ďalšie skúmanie. Vyššie úrovne tranzientných 
hustoty EM-polí často súvisia  s redoxnými poliami v oblastiach vzostupných tokov. 
geotermálnych roztokov a v trasách migrácie plynov. Meracie zariadenie je dobre 
prenosné a možno ho použiť vo väčšine lietadiel. Pre maximálnu presnosť a 
optimálnu ekonomiku využívame ľahké 
vrtuľníky  R44.  Merané  údaje  môžu  byť 
nezávislé a slúžia ako doplnkové pre ostatné 
geofyzikálne letecké merania. 
Táto technika je jednoduchým a v porovnaní s 
ostatnými metódami nenákladným 
prostriedkom k získaniu vstupných údajov 
hlavne pre rozsiahle oblasti. Metóda má 
lokalizačný charakter a nemožno ju použiť 
pre 2D/3D modelovanie. 



 

G02 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

Magnetotelurický prieskum a meranie (MagT) 
 

Magnetotelurika je geofyzikálna metóda mapujúca distribúciu elektrickej vodivosti pod 
zemským povrchom. Ako zdroj využíva prirodzené primárne elektromagnetické pole 
Zeme, vznikajúce vplyvom interakcie elektricky nabitých častíc slnečného žiarenia s 
magnetickým poľom Zeme alebo atmosférických zdrojov (napr. výboju blesku). 
Primárne pole indukuje sekundárne elektromagnetické pole pod 
zemou, ktorá sa šíri priestorom k povrchu. 
Vlnová dĺžka elektromagnetického poľa je variabilná a priamo 
úmerná hĺbke, každá vlna nesie v sebe informáciu o elektrickéj 
vodivosti z príslušnej hĺbky. 

 

Magnetická a elektrická zložka sekundárneho poľa sa 
meria systémom uzemnených elektród a magnetometra. 
Výsledky merania sa transformujú do vertikálnych 
profilov elektrickej vodivosti, z ktorých sa následne 
získava model rozloženia elektrickej  
vodivosti pod zemským povrchom. Silne vodivé zóny 
ukazujú napríklad na prítomnosť rudných minerálov, grafitu 
a kvapalín, taveniny v kôre a vrchným plášťom alebo grafity 
v zlomových zónach. Skúmanie hĺbky možno vykonávať od 
300m pod povrchom za pomoci vyšších frekvencii až do 
hĺbok okolo 5 000m a viac meraním s dlhou periódou. 

 
Využitie rezistivity v MagT 

prieskume geotermálnych polí 
Magnetotelurická metóda od roku 1980 prispieva k 
mapovaniu a rozvoju geotermálnych zdrojov po celom svete. 
Prakticky aplikovaná bola najmä v USA a krajinách tzv. 
„Pacifického ohnivého kruhu“, ako sú Japonsko, Nový 
Zéland, Filipíny, 
Ekvádor a Peru. V posledných rokoch po zavedení metódy CSAMT 
(MT využívajúcu aktívne zdroje elektromagnetického poľa) zaznamenala tiež boom v 
geotermálnom prieskume v Európe. Horninové prostredie je obecne málo vodivé a má 
vysoký elektrický odpor. Hydrotermálne kvapaliny v póroch a tektonických zlomoch 
zvyšujú jeho vodivosť. Tieto zmeny vodivosti tak slúžia k podpovrchovému mapovaniu 
geologického zloženia a geologických javov. Magnetotelurické meranie (MT) bolo v 
geotermálnom prieskume zavedené ako lacnejšia alternatíva k seizmike, nemôže ju ale 
plnohodnotne nahradiť. Podobne ako u seizmiky možno na základe interpretácie MT 
meranie riešiť širokú škálu štruktúrne geologických úloh. Možno určiť hrúbku sedimentov a 
stratigrafiu v sedimentárnych panvách, hĺbku podložia sedimentárnej pánvy, mapovať 
hlbinný priebeh zlomu, určiť prítomnosť a geometriu rezervoárov geotermálnych vôd. 
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Výhody a nevýhody 
 

Pretože ide o pasívne geofyzikálnu metódu, k meraniu sú potrebné iba prijímače. Metóda 
merania vzdialeného zdroja, ak ide o zdroj regulovaný, neregulovaný, nebo prírodný, má tu 
výhodu, že terénne prístrojové vybavenie je ľahké a prenosné.  V porovnaní zo seizmikou 
sa jedná o veľmi lacnú alternatívu. 

 

 
 
 
Metóda patrí medzi tie najdôležitejšie najmä v 
úvodných fázach projektu. 
So zväčšujúcou sa hĺbkou presnosť merania klesá, 
a preto je optimálnou metódou pre zdroje do cca 5 
000m hĺbky. Nevýhodou metódy je vplyv umelých 
elektromagnetických polí v oblastiach s husto 
vyvinutou  infraštruktúrou. 
Túto nevýhodu je možné čiastočne obísť zavedením 
alternatívy CSAMT, ktorá využíva kontrolované silné 
umelé zdroje primárneho elektromagnetického poľa. 
Táto alternatíva je veľmi presná, ale obmedzená 
hĺbkovým dosahom do 2000m. 
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Rádiometria 
 

Z rádiometrických metód sa využíva hlavne gamaspektrometria. Meranie pomocou gama 
lúčov využíva gamaspektrometria na identifikáciu prírodných rádioaktívnych prvkov 
draslíka, uránu a tória. Multikanálové spektrometre dokážu merať zastúpenie jednotlivých 
prvkov v horninovom prostredí a určiť ich koncentráciu. Meranie je možné vykonávať na 
zemi, z lietadla alebo helikoptéry alebo priamo vo vrte. Jednotlivé typy hornín majú rôzne 
zastúpenie rádioaktívnych prvkov a na základe gamaspektrometrie je možné ich rozlíšiť. 
Metóda sa využíva najmä pri vyhľadávaní rádioaktívnych surovín, rudnej prospekcie a 
geologickom mapovaní väčších území, kde je veľmi efektívna predovšetkým letecká 
varianta.  
Využitie rádiometrie pri geotermálnom prieskume 
Rádiometria v geotermálnom prieskume má 
obmedzené možnosti kvôli nízkemu hĺbkovému 
dosahu (cca 0,5m). Letecké meranie je možné využiť 
pri povrchovom geologickom mapovaní hornín na 
väčších území. 
Elektro-manometrické rádiometrické meranie (meranie 
rádioaktívnych plynov) môže poslúžiť pri presnej 
identifikácii východov zlomov. Najväčšie využitie má 
práve vrtný variant pri budovaní prieskumného alebo 
geotermálneho vrtu, kde možno pomocou 
rádiometrických kartonážnych metód odlišovať 
jednotlivé typy hornín, určiť hustotu hornín, ich 
pórovitosť, priepustnosť, permeabilitu a iné parametre. 

 

Výhodami rádiometrických metód je relatívne nízka 
obstarávacia cena a ďalej možnosť využitia efektivity a 
rýchlosti letecké varianty metódy. Hlavní výhodou 
metódy je však možnosť jej aplikácia priamo vo vrtoch. 

 

Nevýhodou je nízky hĺbkový dosah a využiteľnosť 
jedine pri povrchovom mapovaní, kde interpretácia 
rádiometrických meraní je podobná skôr 
interpretáciu výsledkov konvenčného geologického 
mapovania. 

 

Obvykle je pre plné porozumenie obsahu máp 
treba korelovať výsledky geologického a 
geochemického merania vzoriek. Rádiometrické 
merania sú senzitívne na zmeny počasia, meranie 
nemožno vykonávať v období dažďových alebo 
snehových zrážok. Vegetačný pokriv má tiež 
skresľujúce účinky. To môže na mnohých lokalitách 
robiť túto metódu ťažko využiteľnou. 
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Princípy gravimetrického prieskumu a merania 
 
Gravimetria využíva veľmi presné tiažové merania k určovaniu tiažových anomálií, ktoré 
zaznamenávajú zmenu hustoty hornín pod zemským povrchom. Gravimetrické meranie je 
možné vykonávať kinematicky z lietadla alebo helikoptéry, ale tiež statickým meraním na 
zemskom povrchu prístrojom nazývaným gravimeter. 

 

 
Pozemné merania sa vykonávajú v pravidelnej sieti bodov a profilov, sú pomalšie, ale o to 
viac presnejšie. Pozemné merania slúžia k detailnému modelovaniu geologických štruktúr, 
najmä sedimentárnych paniev a ich podloží. Pri modelovaní je vhodné použiť výsledky 
hustotných meraní hornín z vrtných jadier, ale tiež výsledky iných metód ako 
magnetometria, magnetotelurika a seizmika. Gravimetrické merania vyžadujú veľmi 
presné geodetická merania, pre terénne korekcie sú veľmi efektívne výsledky leteckých 
meraní metódou LIDAR (pozri  produktový list G06). 

 

 
 
 
Letecké meranie sa vykonáva v regionálnom 
rozsahu na sieti pravidelných profilov, tým 
možno pokryť relatívne veľké plochy (desiatky až 
tisíce štvorcových kilometrov) v relatívne krátkom 
čase (niekoľko dní až týždňov) a slúži k 
regionálnemu geologickému zhodnotení väčších 
oblastí. 

 
 

 
Zdroj: NASA/JPL/University of Texas Center for Space Research. - http://www.jpl.nasa.gov 

http://www.jpl.nasa.gov/


 

 
 

8 Využitie gravimetrie v prieskume geotermálnych polí 
 

Táto metóda sa s úspechom využíva pri identifikácii zmien horninového prostredia na 
základe zmeny hustoty pod zemským povrchom. Gravimetrické modelovanie je 
využiteľné pri určovaní hĺbky sedimentárnych paniev, identifikáciu horninového zloženia 
podložia panvou, hľadanie kolektorov geotermálnych vôd v podloží panvy. Modelovaná 
zmena hustoty hornín je takisto užitočnú informáciou pri modelovaní geotermálneho 
gradientu. 
Pomocou gravimetria je tiež možné jasne identifikovať a mapovať priebeh povrchových 
aj hlbinných zlomov. Miesta zlomov je možné v niektorých geologických podmienkach 
vymedziť ako miesta vhodné pre lokalizáciu geotermálnych vrtov. 

 

 
Touto metódou možno  taktiež monitorovať zmeny gravitačného poľa v dôsledku zmeny 
hladiny podzemných vôd. Tieto údaje sú pri zostavovaní produkčných geotermálnych 
systémov využiteľné u plytkých rezervoárov, najmä vo vulkanických oblastiach. 
Podzemné hydrologické gravimetrické monitorovanie je významným bilančným 
ukazovateľom stavu kvapaliny v geotermálnom systéme. 

 
Výhody a nevýhody Gravitačných metód merania 

 

Metódy merania potenciálu polí, vrátane gravitačného, sa 
používajú v tradičných postupoch vyhľadávaní zlomov, k 
určovaniu geometrie nádrží a iných štruktúr a k identifikácii 
intrúzií, alebo depozit pod povrchových erupcii, ktoré môžu 
pôsobiť tepelne alebo ovplyvňovať tokové trasy. 

 
Interpretácia dát silne závisí na povahe konkrétneho 
skúmaného systému. Napríklad v sedimentárnej časti   
Salton Trough v Kalifornii sú všetky známe 
využívané oblasti charakteristické 
vysokou gravitáciou, spôsobenou zmenami sedimentov 
vplyvom veľmi teplých cirkulujících kvapalín. Vo väčšine polí, 
ale oblasť vysokej gravitácie obvykle nesúvisí s 
geotermálnym systémom. 

 
Je mnoho ďalších faktorov, ktoré je potrevné brať do 
úvahy pred vlastnou interpretáciou dát z merania 
gravitácie. 
Priemerné gravitačné pole Zeme je 920 cm/c2. 
Geotermálne systémy mávajú gravitačné pole výrazne 

Příklydy výstupů z měření gravimetrie: 

nižšie. Preto je nevyhnutné používať prístroje s rozlíšením 0,00001 %. Zvažovať sa musí taktiež 
ďalšie vplivy, tzn. nadmorská výška, zemepisná šírka a počasie. 
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MAGNETOMETRIA (MT) 
 
Meranie priestorových zmien prirodzeného magnetického poľa Zeme sa používa už 
od začiatku zavedenia geofyzikálnych metód v geologickom prieskume. 
Zmeny magnetického poľa (magnetické anomálie) reflektujú množstvo magnetických 
minerálov v horninách. Množstvo magnetických minerálov v horninách sa mení. 
Silne magnetické horniny predstavujú napr. Vulkanickej horniny andezit a čadič, 
naproti tomu horniny ako granit alebo sedimentárne horniny (vápence, dolomity, 
pieskovce a ílovce) majú len nízku magnetickú susceptibilitu. Na základe 
magnetických meraní možno jednotlivé typy hornín mapovať na povrchu, ale aj 
hlboko pod zemským povrchom. Na meranie sa používajú dnes presné atómové 
magnetometre (Cs, K). 
Meranie je možné vykonávať z lietadla, z helikoptéry alebo pešo po zemi v sieti 
pravidelných profilov (tzv. Legov). 
U zemského magnetického poľa registrujeme časové zmeny vplyvom polohy Slnka a 
Zeme a tiež vplyvom slnečnej aktivity. 
Súbežne s magnetickými meraniami je nutné registrovať tieto zmeny na štatických 
bázových staniciach a zavádzať opravu o časové zmeny. 

 

 
 
 

Využitie magnetického merania v prieskume geotermálnych polí 
 

Využitie magnetometrie je podobné ako u gravimetrie, obe metódy patria do skupiny 
potenciálových metód. Pomocou magnetometrie je možné určiť hĺbku sedimentárnych 
paniev, ak je podložie budované magnetickými horninami. Tiež je možné rozlíšiť typy 
hornín v podloží panvou, oddeliť kolektory geotermálnych vôd od nevodivých hornín, 
vymedziť priebeh povrchových a hlbinných zlomov a mapovať mieru priepustnosti 
vulkanických a vulkano-sedimentárnych hornín. 
Metóda je rovnaká v porovnaní s gravimetriou, účinnejšia pri povrchovom a podzemnom 
mapovaní hornín a zlomov v oblastiach budovaných vyvretými a metamorfovanými 
horninami. 
Známou aplikáciou je magnetický geotermálny prieskum s identifikáciou hĺbky Curieho 
bodu alebo Curieho teplota, zameraná na určenie izotermy Curieho teplota pri 
vyhľadávaní magmatických krbov alebo vysokotermálnych zón. Metóda má však 
uplatnenie predovšetkým vo vulkanicky aktívnych oblastiach



 

 
 

 
 

 
 

10 Výhody a nevýhody magnetometrie 
 

Výhodou magnetometrie je relatívne nízka cena a 
rýchlosť merania (spojitý záznam poľa pri pohybe 
lietadla alebo merača). Neoceniteľnou výhodou je 
využitie metódy v oblastiach budovaných 
vulkanickými a vyvretými horninami, najmä ich 
vysoká mapovacia schopnosť hornín a zlomov pri 
povrchu i do hĺbky zemskej kôry. Hĺbkový dosah je z 
praktického pohľadu takmer neobmedzený – v 
strednej Európe desiatky kilometrov. 

 
Nevýhodou metódy sú časové zmeny meraného 
magnetického poľa, ktoré možno čiastočne 
odstrániť opravou. Meranie však nieje možné 
realizovať pri 
vysokej slnečnej aktivite v oblastiach so silným umelým elektromagnetickým 
poľom. Nevýhodou je tiež nižšia presnosť modelovania v porovnaní s gravimetriou, 
magnetotelurikou a seizmikou. 

 

 
Obecne je magnetické meranie užitočné pre vykreslenie útvarov súvisiacich s hydroge- 
ológiou, tj. podložie hornín, geologických kontaktov, zdroja tepla atď. Veľmi užitočné 
je pre identifikáciu infraštruktúr nebezpečných pre vŕtanie či ťažbu hornín. Metóda je 
jednou z nákladovo najefektívnejších technik. 
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LiDAR 
 
LIDAR (Light Detection And Ranging) je založený na rovnakom princípe ako Dopplerov 
radar. Na cieľ je vysielaný svetelný lúč a meria sa čas, za ktorý sa (ako echo) po odraze 
vráti späť. Z výsledku sa vypočíta vzdialenosť. LIDAR sa od radaru líši predovšetkým 
schopnosťou zameriavať veľmi malé ciele a prechádzať vegetáciou (stromy). 

 
Použitie LiDARu 

Dáta z LiDARu sú užitočné pre radu aplikácii. V 
našom odbore ide najmä o banskú činnosť 
(lokalizácia vrtu, konštrukcie dolov, správa 
zdrojov, volumetrické výpočty aj.), mapovanie 
záplavových oblastí či prepravy, merania 
transmisných liniek, seizmické merania, 
mapovanie chodieb, plánovanie letísk, zákroky 
pri katastrofách, urbanistické modelovanie, 
lesníctvo a telekomunikácie. 

 

LiDAR je asi o 40 percent lacnejší než klasické 
fotogrametrické meranie. Oproti tradičným 
metódam ponúka rýchlejšie meranie i 
spracovanie výsledkov a extrahovanie 
potrebných údajov. 
Obstaranie presného povrchového profilu pomáha 
vylepšiť výsledky ostatných metód geotermálneho prieskumu a pri projektovej činnosti 
súvisiacej s budovaním vrtu, odpadového hospodárstva a budovanie vlastnej 
geotermálnej elektrárne a jej infraštruktúry. 

 

Je veľmi dôležité kvalitne LiDAR kalibrovať v každej 
konkrétnej lokalite. Najmä v oblastiach husto 
zarastených vegetáciou ale i v horách môže ľahko 
dôjsť k chybnej interpretácii vo forme anomálnych 
elevácií, ktoré sú výrazne vyššie, než skutočný 
povrch terénu. 

 

Pri správnej aplikácii je možné získať potrebné dáta v 
až neuveriteľnej 95% presnosti. Pre porovnanie, 
presnosť fotometrických metód nedosahujú ani 60%. 

 

Na obrázkoch vpravo je graficky znázornený postup 
filtrácie dát husto porastené pobrežnej oblasti a 
výsledný topografický profil. 
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Seizmické metódy 
 

Seizmické metódy prieskumu a merania sa delia do dvoch hlavných skupín: 
Prvú skupinu tvoria pasívne seizmickej metódy, registrujúce seizmické vlny, vznikajúce 
prirodzenými zdrojmi ako napríklad zemetrasenie. 
Druhá skupina spočíva v aktívnom seizmickom pôsobení a patria do nej všetky spôsoby 
seizmického prieskumu, používajúce zdroje umelého vlnenia. 

Aktívne seizmické metódy: 
 

V geotermálnom prieskume sa používajú predovšetkým merania seizmickej reflexie. 
Primárne podmienkou použitia techniky seizmického odrazu je pod povrchová 
odrazová vrstva na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi elastickými a hustotnými 
vlastnosťami. Vzdialenosť odrazovej vrstvy od povrchu je možné merať sústavou 
snímačov (geofonov), registrujúcich elastické seizmické vlny, vrátane vĺn odrazených. 
Týmto spôsobom a spravovaním seizmických záznamov je možné získať ucelený 
obraz (seizmický rez) s priebehom a hĺbkou jednotlivých odrazových rozhraní. 
Interpretačne je potom možné seizmické rezy transformovať do geologicko-
interpretačných rezov, v ktorých možno vyčleniť jednotlivé vrstvy hornín, ich vzájomnú 
pozíciu, geometriu, prítomnosť a priebeh zlomov a porúch 
a iné štruktúrne geologické prvky. Efektivita seizmickej interpretácie je zrejmá najmä v 
oblastiach sedimentárnych paniev. Seizmické odrazové meranie možno vykonávať 
pozdĺž rovných seizmických profilov (2D seizmika) alebo pozdĺž siete profilov (3D 
seizmika), kde je možné konštruovať 3D geologické modely. Seizmické meranie 
používajú ako primárne zdroje seizmických vĺn odpaly vo vrtoch alebo nevýbušné 
vibračné zdroja (Vibroseis). Pasívne  seizmické metódy: 

 

Tieto metódy majú svoje uplatnenie jedine vo vulkanicky činných oblastiach, nemajú 
však prieskumný charakter. 



 

 
 

 
 

 
 

Využitie seizmických metód v prieskume geotermálnych polí  13 
 
Seizmické metódy hrajú významnú úlohu v ropnom prieskumnom priemysle a 
v súčasnosti tiež v geotermálnym prieskume. Metódy spracovania dát sú 
viacmennej rovnaké pre obe aplikácie. Interpretáciou seizmických meraní možno 
riešiť širokú škálu štruktúrne geologických úloh. Je možné určiť hrúbku sedimentu 
a stratigrafiu v sedimentárnych panvách, hĺbku podložia sedimentárnych paniev, 
vymedziť litostratigrafickú jednotku v podloží sedimentárnych paniev, mapovať 
hlbinný priebeh zlomov, určiť prítomnosť a geometriu rezervoárov geotermálnych 
vôd, prípadne vymedziť kolektory termálnych vôd aj vrstvy nepriepustné. 
Výhody a nevýhody seizmických metód 
Seizmické merania sú z dostupných 

geofyzikálnych metód prieskumu geotermálnych 
zdrojov ta nepresnejšia. Na druhej strane sa ale 
finančná nákladnosť blíži nákladom na realizáciu 
skúšobného vrtu, ktorý už vylučuje možné chybné 
interpretácie a poskytuje i ďalšie dôležité dáta, ako 
sú informácie o priepustnosti hornín, štruktúra 
hornín a ďalšie. Metóda je veľmi efektívna najmä 
v sedimentárnych panvách, ale pomocou seizmiky 
možno riešiť geologicko-štruktúrne úlohy i mimo 
nich. 
Vo  vulkanitoch  je použitie metódy menej  presné. 
Logistická náročnosť metódy a aktívne budenie 
seizmických vĺn môže byť prekážkou v oblastiach so 
silno budovanou infraštruktúrou. 
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TDEM 
 

Princíp TDEM (princíp metódy elektromagnetických prechodových javov) 
Technika merania prechodových elektromagnetických javov (TDEM) využíva rozdiely v 
elektrických vlastnostiach hornín k mapovaniu geologických podmienok. Indukovaný 
elektrický prúd vniká do zeme zo slučky vodiča položeného na povrchu terénu. Tieto 
indukované prúdy sa šíria vertikálnym smerom do pod povrchovej vrstvy a pritom sú stále 
viac ovplyvňované elektrickými vlastnosťami hlbších vrstiev. Používajú sa rady meraní 
sekundárneho magnetického poľa na vytvorenie modelu elektrickej rezistivity (merného 
odporu) ako funkcia hĺbky. Zmeny hodnôt rezistivity môžu byť spôsobené zmenami 
litologických charakteristík horniny, obsahu vody, chemizmu priesakovej vody a 
prítomnosťou elektricky vodivých rudných minerálov. 

Použitie TDEM pri prospekcii geotermálnych polí 
 

Techniky TEM (metódy prechodových javov) sa používajú na mapovanie geologickej 
štruktúry pri hľadaní geotermálnych zdrojov, podzemné vody a agregátnych uloženín. 
Použitie v oblasti ochrany životného prostredia a v inžinierske geológii siahajú od 
zakreslenia intrúzie slanej vody a migrácie kontaminantov až po stanovenie permafrostu a 
hĺbky skalného podkladu. 

 

Přijímač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysílací perimetr 
 
 

Výhody a nevýhody 
 

Metóda TEM / TDEM má niekoľko výhod v porovnaní s technikou DC rezistivity. 
TEM nevyžaduje dlhé súbory elektród a je to technika menej citlivá na laterálnej zmeny v 
hornine. Technika merania DC rezistivity vyžaduje dlhé súbory rozmiestnených elektród, 
kde tieto dĺžky sú typicky troj až päťnásobkom skúmanej hĺbky. 
 
Prieskum do hĺbok až 200 stôp (66m) pomocou DC rezistivity vyžaduje plochy 
rovnomerne horizontálne zvrstvenie pôdy so stranovým rozsahom cez 600 stôp (200m). 
Naproti tomu pri prieskume metódou TEM možno dosiahnuť hĺbok až niekoľko sto stôp, a 
to so slučkou transmitera len 50 stôp (33m). 
 
Metóda TEM má lepšie hĺbkové rozlíšenie ako metóda DC rezistivity, a to najmä pri 
mapovaní vodivých izolátorov (artéských stropov), zatiaľ čo technika DC rezistivity naráža 
na ťažkosti pri mapovaní vrstvy nachádzajúcej sa pod rezistivním profilom väčšie hrúbky. 
Celkovo je však dosah metódy TDEM obmedzený na hĺbku cca 700 m pod povrch terénu. 
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Hydrogeológia, stratigrafia 
 
Určité typy hornín majú väčší potenciál stať sa zdrojom geotermálnej energie. 
Sú to horniny s vysokou primárnou alebo sekundárnou priepustnosťou, chovajúcou sa ako 
hydrogeologické kolektory, ako napríklad vápenec, kremenec, pieskovec, mramor, ruly, lávové 
príkrovy a iné krehké horninové súbory, ktoré pri deformovaní vytvárajú zlomové štruktúry. 
Priepustnosť je takmer vždy limitujúcim faktorom pri geotermálnych projektoch. 
Identifikácií jednotiek, ktoré by mohli predstavovať priepustnejšie zóny, je veľmi dôležitá pri 
lokalizácií miest pre geotermálne vrty. 

 
Využitie hydrogeologického a stratigrafického prieskumu 

 

Okrem identifikácie hlbinných 
hydrogeologických kolektorov je tiež 
dôležité identifikovať potenciálne stropné 
a bazálne izolátory jednotlivých kolektorov 
podzemnej vody. Sú to horninové jednotky 
s nízkou primárnou a sekundárnou 
priepustnosťou, ako sú ílovce, prachovce, 
bridlice a podobné typy hornín, ktoré majú 
tendenciu chovať sa plasticky pri pôsobení 
deformačných tlakov. Priestorová 
distribúcia hornín s nízkou a vysokou 
priepustnosťou predisponuje dráhy 
prúdení podzemných roztokov a určuje 
geotermálny zdroj ako priestorové 
obmedzené teleso určitej veľkosti a tvaru. 

 

Pochopenie stratigrafickej sekvencie v oblasti 
umožní lepšie porozumieť rozloženiu rôznych 
horninových typov. Pre získanie potrebných 
údajov je nutné vykonať dôslednou rešeršou 
archívnych dát. 
Geologické a hydrogeologické dáta z 
okolitých hlbinných vrtov v záujmovej 
oblasti by mali byť v maximálnej miere 
zhodnotené s cieľom potvrdiť stratigrafickú 
sekvenciu a umožniť konštrukciu 
stratigrafických profilov s vymedzením 
kolektorských a izolátorských hornín. 

 
Výhody a nevýhody 

 

Výhodou hydrogeologických a stratigrafických výskumných metód v rámci iniciálnej 
fáze geotermálneho prieskumu je ich relatívna finančná nenáročnosť a rýchlosť získania 
potrebných dát. Dáta už bývajú spracované v ucelenej forme, často na vysokej odbornej 
úrovni. Nevýhodou zostáva obmedzený hĺbkový dosah týchto metód, vzhľadom k 
malému počtu hlbinných vrtov (mienené vrty o hĺbke cez 500m) prevedených do 
súčasnej doby. 
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Termometria 
 

Tepelné pole Zeme je produkované rozpadom rádioaktívnych prvkov, teplom 
uvoľňovaným pri mechanických pohyboch zemských krýh a pod. Lokálnymi zdrojmi 
teplotných anomálií pri povrchu sú výstupové cesty podzemných vôd, najmä potom 
geotermálnych vôd. Meranie sa vykonáva kontaktnými termometrami (termistormi) 
alebo bezkontaktnými termometrami (infračervené snímače). 

 
 

Využitie termometrických meraní 
 

Geotermálna termometria v geotermálnych 
vrtoch alebo prieskumných vrtoch slúži k 
detekcii prívodných ciest, ktorými  geotermálne 
tekutiny vstupujú do vrtu a ďalej pre určenie 
rozloženia teplôt v geotermálnych zdrojoch. 
Umiestnenie pažnicovej cementácie je tiež 
kontrolované na základe termometrických 
meraní teplôt vo vrtoch. 

 
Výhody a nevýhody 

 

Zásadnou výhodou termometrickej metódy je jej spoľahlivosť a presnosť, vzhľadom k 
presnému meraniu teplotného gradientu v priamom kontakte so skúmaným 
geotermálnym zdrojom. 

 
Hĺbka v km 

 

2.000 km 
 
 
4.000 km 

 

 
 
 
6.000 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teplota v °C 

 
 
 

4.000°C 

5.000°C 
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Aplikovaná geochémia 
 
Hlavným predmetom geochemického prieskumu geotermálnych zdrojov je 
vyhodnotenie teplôt v danom v geotermálnom rezervoári, zistenie pôvodu 
geotermálnych vôd a smerov ich prúdenia v rezervoári. 
Hlavné ciele geochemického prieskumu sú zamerané na zistenie zloženia roztokov 
v geotermálnom systéme a využitie týchto údajov na získanie informácií o teplote, 
pôvodu a smeru prúdenia, čo pomáha pri vlastnej lokalizácii geotermálneho 
rezervoára. 
Rovnovážne stavy sa stanovujú pomocou programov alebo simulačných procesov, 
ako je var a chladenie, s cieľom získať informácie pre predpoveď potenciálnej tvorby 
chemických usadenín a korózie. Je možné predikovať environmentálne vplyvy a 
použiť všeobecné informácie ako príspevok k vytvoreniu modelu geotermálneho 
systému 

 
 
Využitie geochemického prieskumu 

 

Prírodné podzemné vody sú klasifikované ako meteorické, oceánske, fosílne (morská 
voda uloženín zachytená v čase ich sedimentácie), magmatické a juvenilné. 
Geotermálne roztoky sú väčšinou meteorického a oceánskeho pôvodu, hoci roztoky v 
andezitických geotermálnych systémoch v blízkosti subdukčných oblastí často 
obsahujú významné podiely uvoľnených fosílnych a magmatických vôd. Geotermálne 
vody sú klasifikované podľa svojho obsahu hlavných aniónov a katiónov, a to na vody 
alkalické-chloridové, kyslé-síranové, kyslé sírano-chloridové a bikarbonátové. Kyslé 
vody sa vo všeobecnosti nepovažujú za vhodné na objasnenie vlastností podložia. 
Konzervatívne zložky sa používajú na zistenie pôvodu a toku geotermálnych roztokov, 
stabilné izotopy (najmä 2H a 18O) ako aj B a Cl sú tie najdôležitejšie. 
K datovaniu sa používajú rádioaktívne izotopy a chlorofluorované uhľovodíky (CFC). 
Horninotvorné zložky (napr. SiO2, Na, K, Ca, Mg, CO2, H2) sa používajú k predikcii teplôt 
podloží, ako aj i možných problémov pri výrobe, ako je tvorba usadenín a korózie. Ako 
užitočné nástroje pri interpretácii geotermálnej geochémie sú využívané trojuholníkové 
a logaritmické (Q/K) diagramy. 
Stabilné izotopy a konzervatívne 
zložky ako Cl, B a Br sú 
najefektívnejšími stopovacími 
indikátormi, pokiaľ ide o pôvod 
geotermálnych systémov. Pomer 
hlavných iontov, ako je napr. 
viditeľné z ternárnych diagramov 
Cl- - SO42- - HCO3-, dávajú 
nahliadnuť do pôvodu jednotlivých 
zložiek v podzemnej vode. 

 

 
Jedným zo spôsobov štúdia pôvodu 
geotermálnej vody je jej datovania, 
pre ktoré sa používajú najmä dve 
metódy, vychádzajúce z obsahu 
rádioaktívnych materiálov a 
chlorofluorovaných uhľovodíkov. 



 

 
 

 
 

Pôvod geotermálnych plynov je rôzny, môže byť magmatický, plyny môžu vznikať pri 
18 rozpustení hornín, môžu byť organického pôvodu, atmosférické a môžu byť 

i produktom rádioaktívneho rozpadu prvkov. Na osvetlenie pôvodu pomáha v každom 
prípade aj štúdium izotopov, inertných plynov, ako aj termodynamické výpočty. 

 

 
Chemická geotermometria sa v kontextu 
geotermálnych štúdií týka využitia 
chémie roztokov k hodnoteniu teploty 
v geotermálnych rezervoároch. Zloženie 
geotermálnych roztokov je obvykle do 
značnej miery riadené miestnymi a 
parciálnymi chemickými rovnováhami 
medzi kvapalinou a zdrojovou horninou. 
Tieto chemické rovnováhy sú v mnohých 
prípadoch termosenzitívne, tzn., že   
zloženie kvapaliny je funkciou teploty v 
systéme. Chemická geotermometria ho 
využíva k odvodeniu teplôt podložia. 

 
Výhody a nevýhody 

 

 
Hydrogeologické výskumy a chemické skúmanie prírodných povrchových vôd 
v geotermálnych poliach poskytujú dôležité informácie o doplňovaní geotermálneho 
systému, ako  i cenné dáta k definovaniu environmentálneho východiska pre geoter- 
málne projekty. Chemické zloženie geotermálnej pary a vody z prírodných zdrojov 
ukazuje na vstupné limity, pokiaľ ide o teplotu 
rezervoára a produkčné vlastnosti 
geotermálnej kvapaliny. 

 

 
 V geologických vedách všeobecne so 
systémami výskumu sa v rôznych častiach 
sveta líši, takže reprodukovateľné a presné 
analytické meranie každého laboratória má 
zásadný význam pre formulovanie zásad a 
zákonov na základe porovnateľných 
dôkazov získaných štúdiom jednotlivých 
podobných systémov. Tak napr. Na / K 
chemický geotermometer je empirický 
vzťah odvodený z výsledkov analytických 
meraní vôd z mnohých geotermálnych polí 
na celom svete, hoci chýba validácia 
termodynamických dát. Analýzy 
geotermálnych vôd boli vykonané v 
mnohých laboratóriách, preto má 
analytická presnosť a neistota stanovenia 
každého laboratória kľúčový význam pre 
odvodzovanie týchto typov záverov. 
Povolená neistota pri geochemických 
analýzach geotermálnych vôd nebola 
doteraz ešte úplne transparentne 
stanovená. 
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Seizmický monitoring 
 
Princíp seizmického monitoringu spočíva v meraní prirodzenej a indukovanej 
seizmicity územia pomocou geofonov. Seizmické vlny sa šíria rôznymi rýchlosťami a sú rôzne 
absorbované v závislosti na druhu, hustote a skupenstva horniny. 
V minulosti bolo vypozorované, že oblasti výskytu geotermálnych zdrojov spravidla sprevádzajú 
časté série mikrozemetrasenia (otrasy pod 2,0 stupňa Richterovej škály). Zvýšená seizmická 
aktivita v geotermálnych oblastiach umožňuje získanie rozsiahlych súborov dát, ktoré umožňujú 
dostatočne presné vyhodnotenie.. 

 
Využitie seizmického monitoringu vo vzťahu ku geotermálnemu zdroju 

 

V rámci celého procesu potenciálneho využitia 
geotermálneho zdroja je často vyžadovaný projekt 
seizmického monitoringu. Tento projekt zahŕňa jednak 
základnú charakteristiku seizmicity oblasti, jednak 
podrobný tektonicko-geologický prieskum územia, 
zahŕňajúce mapovanie vzniku možných sprievodných 
seizmických vplyvov a ich dopadov na blízke, najmä 
 tak osídlené okolie lokality. 
Je potrebné zhodnotiť možné vplyvy na majetok osôb, 
vrátane náčrtu možných preventívnych riešení. 
Je vyžadované aktuálne zhodnotenie úrovne prirodzenej 
seizmicity a indukovaných seizmických javov. 

 

Pre realizáciu seizmického monitoringu treba odporučiť zodpovedajúci merací systém a 
zvážiť dĺžku trvania seizmického monitoringu pred výstavbou, počas stavby a počiatku 
využívania geotermálneho zdroja. Ide o časový harmonogram rozmiestnenia siete staníc 
seizmického monitoringu a zodpovedajúcu lokalizáciu jednotlivých staníc seizmického 
monitoringu, vrátane hodnotenia a analýz výsledkov z meraní. Ide teda v princípe o 
definovanie seizmicity v oblasti a určenie spôsobu následného monitoringu seizmicity pri 
vŕtaní a injektáži. K tomu je nutné posúdiť, či je možné zabrániť vzniku pocítenia 
zemetrasenia a stanoviť, ako veľkú možno predpokladať max. magnitúdu a či je možné 
minimalizovať riziko zastavenia projektu kvôli vyvolaniu zemetrasenia. 

 
 

Výhody a nevýhody 
 

Výhodou seizmologického monitoringu je vy- 
soká presnosť merania a vypovedaciu 
schopnosť získaných dát. Tieto merania je 
možné súčasne využiť pre prípadnú 
dokumentáciu EIA, ak tá bude vyžadovaná. 
Ide o finančne náročnejšiu metódu. 
Pre úspešné riešenie lokácie je v prípade, že 
nepoznáme presný seizmický rýchlostný model, 
nutné zostaviť sieť minimálne zo štyroch staníc, 
v niektorých prameňoch sa odporúča ako 
optimálna zostava zo šiestich až siedmich 
staníc. 



 

 
 

20 G12 
Hydrologický monitoring 

 
Hydrogeologický monitoring predstavuje sledovanie hydrologického režimu v 
širšom záujmovom území sledovanej lokality a zahŕňa niekoľko nasledujúcich 
krokov: 

 

archívnu excerpciu hydrogeologických a hydrologických dát a určenie všetkých 
útvarov podzemných a povrchových vôd v záujmovom priestore, 

 

určenie hydraulických vlastností záujmových kolektorov, 
určenie časovo-priestorového režimu prúdenia 
podzemných vôd 

 

lokalizácia a kvantifikácia všetkých odberov podzemných a povrchových vôd, 
dokumentácie (pasportizácie) všetkých  zberných objektov 

 

výber všetkých podstatných dokumentačných bodov pre monitoring (studne, vrty, 
povrchové toky, zrážkomerné  stanice) 

 

detailné sledovanie stavu hladín podzemných vôd, prietokov povrchových vôd a zrážok 
porovnanie dát s dlhodobým a krátkodobým hydrologickým režimom oblasti 

 

Účelom hydrogeologického monitoringu je zistenie vzájomných bilančných závislostí 
podzemných a povrchových vôd a verifikácia hydrologického a hydrogeologického 
režimu v záujmovej oblasti. 

 
Hydrogeologický monitoring vo vzťahu ku geotermálnym zdrojom 

 

Kontrola hydrogeologického režimu oblasti je často vyžadovaná orgánmi štátnej 
správy či obyvateľmi územia v priestoroch, kde sa nachádzajú využívané zdroje 
podzemných a povrchových vôd. Počas 3. fázy prieskumu geotermálneho zdroja sú 
vykonávané vrtné práce - prieskumné, injektážne a produkčné geotermálne vrty, ktoré 
často zasahujú do niektorých využívaných zdrojov podzemných vôd. Jedným z cieľov 
projektu vrtných prác pri geotermálnom prieskume je návrh konštrukcie vrtu, ktorá 
eliminuje prípadné negatívne vplyvy vrtných prác a následne aj využívanie 
geotermálnych vrtov na kolektory (vodné zdroje), ktorými vrty iba prechádzajú. 
Hydrogeologický monitoring prispieva k ochrane budúcej investície, najmä vo forme 
všeobecnej informovanosti všetkých potenciálne dotknutých subjektov (občania, 
občianske združenia, orgány štátnej správy), ktoré budú mať možnosť priebežne 
sledovať výsledky monitoringu potenciálne negatívnych vplyvov v priebehu celej 
realizácie projektu až do fázy začatia "ostrej "prevádzky. 
Zároveň je počiatkom dlhodobého hydrogeologického monitoringu v priebehu 
nasledujúcich fáz projektu GTE. Tieto merania budú súčasne využité pre prípadnú 
dokumentáciu EIA, ak tá bude vyžadovaná. 

 
Výhody a nevýhody 

 
Výhodou hydrogeologického monitoringu je vysoká presnosť merania a 
vypovedacia schopnosť získaných dát, vzhľadom k relatívnej dostupnosti 
jednotlivých využívaných vodných zdrojov. Ide o finančne nenáročnú metódu. 
V prípade zložitých hydrogeologických štruktúr môže byť vo výnimočných 
prípadoch potrebný finančne náročnejší hydrogeologický matematický model, ktorý 
spresní pomocou teoretických výpočtov a extrapolácie prípadné vplyvy na 
hydrogeologický režim v horšie dostupných vodných zdrojoch. 
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