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Pozícia obnoviteľných zdrojov energie 

• Predpoklad spotreby elektrickej energie pre rok 2030 je 31.8 trilión kWh, čo je 
zdvojnásobenie oproti roku 2005. 

• Ciele pre podiel obnoviteľných zdrojov je v EÚ 20%, v Číne 15%. 

• 85% energie pochádza z fosílnych zdrojov, čo je neudržateľné 

Uhlie 22.5% Zemný plyn 23.8% 

Ropa 38.5% Nukleárna 8.3% 

Biomass 3.7% 

Hydroelectric 2.4% 

Geothermal 0.3% 

Solar 0.1% 
Wind 0.4% 

Renewables  
             6.8% 

Spotreba energie v USA podľa zdrojov v 2008 
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Geotermálna energia 
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Náklady na energiu ¢/kWh (Lo/Hi) 

1. Základná (base-load) energia – strategická bezpečnosť štátu 
2. Nulová cena paliva – bez paliva 
3. Nulové emisie CO2 – emisné kvóty 
4. Malá plocha zariadení – na 1MW minimum plochy 
5. Politicky a environmentálne akceptovateľná 
6. Minimálny risk alebo nebezpečenstvo pre obyvateľstvo – možno 

budovať v blízkosti sídiel a spotreby bez rizík 

Elektrická energia Teplo Fosílne palivá 
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Geotermálna energia 

• Súčasnosť: 10000MW a 60M ľudí 

• Enhanced geothermal systems EGS   
(inžinierske geotermálne systémy) - budúcnosť pre 
geotermálnu energiu z predtým nevyužiteľných lokalít 
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Plytká a hlboká geotermálna energia 

• Potenciál EGS je principiálne väčší ako súčasné metódy 
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How does EGS differ from traditional geothermal? 

Enhanced Geothermal Systems (EGS) 

Traditional Hydrothermal Systems 
Natural permeability 
Must find naturally fractured rock or 
develop the heat exchange reservoir 
High-flow rates, volatile quality 
Located only in Island, Western US 
and other special places 
Exploration very expensive  

Must find temperature with 
permeability 

Only few big systems 

Enhanced Geothermal Systems (EGS) 
Low or no natural permeability 
Reservoir must be engineered 

Obtain high-flow rates 
Develop good heat exchange area 
Fracturing technology developing 

Exploration risk reduced 
Temperature only needed 
Drill deeper to get higher heat 

Large systems can be developed 
Potential for CO2 sequestration 
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Situácia vo svete 
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Situácia vo svete – USA a Európska únia 

• Najvyššia podpora výskumu a inovácií je v USA 

• MIT štúdia – prelom v nazeraní na celý segment 

• DOE Geothermal Technologies Program - $400M 
– EGS, Hydrothermal, New Technologies 

• Austrália – Geothermal Drilling Program (GDP) – 
"proof-of-concept" projekty v celej šírke geotermie, EGS 

• Európska únia – niekoľko rokov pozadu, meškajúce a 
nedostatočné celoeurópske programy 

• FP7 zatiaľ málo využitý nástroj financovania 

• Dominujú národné programy – I, D, F, UK ... 
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Celosvetové organizácie 

• IGA – Medzinárodná geotermálna asociácia 
(International Geothermal Association) 
– Špeciálny konzultačný status pri OSN 
– 2000 členov, politický vplyv 

• IEA/GIA – Medzinárodná energetická agentúra/ 
Geothermal Implementing Agreement 
– príležitosti pre vedecký výskum, jeho zdieľanie a 

prístup ku geotermálnym technológiám 
– priamy dopad na priemyselné využitie 
– spája a zároveň koordinuje národné a priemyselné 

programy pre výskum, vývoj a využitie a expertov 
členských krajín 
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Európske technologické platformy a 7RP 

• ETPs sú veľké skupiny, ktoré združujú  
relevantných aktérov s cieľom definovať  
spoločné dlhodobé vízie a strategickú výskumnú agendu  
v špecifických oblastiach vedy. 

 

 

 

 

 

• 7RP - Európske rámcové programy pre výskum a vývoj 
technológií sú hlavným nástrojom Komisie  
pre financovanie európskeho výskumu -> Horizon 2020 

• Rozpočet > €50 mld 

 

Dohoda aktérov   
o spoločnej vízii  

v danej 
technologickej 

oblasti 

Definícia 
Strategickej agendy 

výskumu (SRA)  
so stredno a 

dlhodobými cieľmi 

Implementácia SRA 
mobilizáciou 

kritickej masy 
ľudských a 

finančných zdrojov 
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Geotermálne ETPs, ich vývoj a aktuálna situácia 

 

 

European Geothermal Energy Council – EGEC  

• Medzinárodná asociácia v oblasti geotermie 

 

 

ETP on Renewable Heating and Cooling (RHC) 

• Geotermálny panel – prezentácia jednotlivých 
tém orientovaných na využívanie tepla 
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5-15 rokov R&D 
Potreba multidisciplinárneho tímu  
z akademickej sféry a priemyslu: 

Geológia a geofyzika 
Vrtné inžinierstvo 
Strojné inžinierstvo 
Chemické inžinierstvo 
Robotika a informatika 
Mechanika hornín 
Energetika, ekonomika 

Vŕtanie a manažment rezervoárov sú 
rozhoduje komponenty pre EGS 
Najdôležitejšia je realizácia úspešných 
demonštračných projektov – pritiahnutie 
investorov a podpory štátu a municipalít 

Potreby EGS 
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www.geothermania.com  

To bring geothermal energy to everyone.  
          Anywhere! 

http://www.geothermalanywhere.com/
http://www.geothermalanywhere.com/

