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Abstract 

 
Bratislava energy potencial to use heat pumps 
Heat pumps with the help of electricity use a revivable energy source to supply heat for homes or 

industrial buildings and to heat tap water. Heat Pumps is a heating unit that will provide us with heat for our 
home for some 20 to 30 years to come and has a potential to replace traditional heating systems powered by gas, 
oil or coal. At this time, there is no other heating system that supplies clean heat with the help of up to 80 percent 
of the renewable solar energy during all year. The paper points to the technology of heat pumps as a renewable 
energy source, unlike other, neither of alternative ways not to use ecologically and as much energy as the heat 
pump. 
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Úvod a formulácia cieľa 

 

Odborníci na celom svete sa už dávnejšie zaoberajú myšlienkou alternatívnych riešení 

na racionálnejšiu výrobu tepla. Takýchto riešení je niekoľko a vhodnosť ich využitia závisí na 

tom, v akej geografickej oblasti a klimatickom pásme žijeme. V posledných rokoch sa 

dostávajú do popredia a zdokonaľujú technológie ako sú napríklad slnečné kolektory, 

nízkoteplotné – kondenzačné kotly, drevoplynové pece, krbové výmenníky atd. [1]. Ani jedna 

zo spomenutých technológií nevyužíva tak ekologicky a v takej miere energiu z prírodných 

alternatívnych zdrojov ako práve tepelné čerpadlá. Hlavnú ideu princípu tepelného čerpadla 

formuloval už v roku 1852 Lord Kelvin a to na základe druhej vety termodynamickej, ktorá 

okrem iného zjednodušene vraví to, že teplo sa šíri smerom od miest teplejších k tým 

chladnejším [2] .Tepelná energia prúdi z látky alebo predmetu s vyššou teplotou k látke alebo 

predmetu s nižšou teplotou. V okolitom prostredí (vzduch, voda, zem) sú obrovské prírodné 

zdroje energie na nízkej teplotnej úrovni. Tieto zdroje energie môžu byť využité na 

vykurovanie len vtedy, ak je ich tepelná energia premenená pomocou zariadenia na vyššiu 

teplotnú úroveň. 

Tepelné čerpadlo je také zariadenie, ktoré prevádza nízkopotenciálnu tepelnú energiu 

prírodného prostredia na energeticky vyššiu, prakticky využiteľnú hladinu, preto neprodukuje 

žiadne odpadové splodiny. Je umiestnené v kotolni objektu, jeho rozmery sú zhruba rovnaké 
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aké má väčšia domáca chladnička. Princíp fungovania je založený na skupenských premenách 

chladiva vo vnútornom okruhu tepelného čerpadla [3]. Samotný chod tepelného čerpadla je 

riadený elektronicky na základe teplotných a tlakových snímačov vo vnútornom okruhu 

tepelného čerpadla. Základom tepelného čerpadla je uzatvorený okruh naplnený chladivom. 

Tepelné čerpadlo, respektíve chladiaci okruh má štyri základné časi: kompresor, vstrekovací 

ventil a dva výmenníky tepla nazývané aj výparník a kondenzátor (Obr.1). Tieto komponenty 

sú spojené do uzavretého okruhu. V ňom prúdi médium, takzvané chladivo alebo aj pracovné 

médium. 

Tepelné čerpadlá pracujú výhradne v súvislosti s rozdielmi tepôt, prenos energie je 

tým rýchlejší, čím sú teplotné rozdiely vyššie. Na rozdiel od iných zdrojov energie majú 

tepelné čerpadlá o niečo vyššie zriadovacie náklady, no vyrovnáva sa to však s nižšími 

prevádzkovými nákladmi, na základe toho je tepelné čerpadlo prezentované ako investícia do 

budúcna. 

 
 

Obr. 1. Základný cyklus kompresora tepelného čerpadla – schéma [4] 
 
 

Cieľom príspevku je poukázať na teplotný potenciál podzemnej vody pod mestom 

Bratislava, ktorá pôsobí ako jeden veľký rezervoár tepla pre potencionálne využitie tepelných 

čerpadiel použiteľných pre antropogénnu zástavbu. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Základnú databázu tvoria údaje z 20 monitorovaných vrtov z oblasti Bratislavy, ktoré 

sú spriemerované za jednotlivé mesiace od roku 2010 až po rok 2014 (Tab.1). Stanovením 

teplotného  rozdielu  ΔT  medzi  spriemerovanou  mesačnou  teplotou  vo  vrtoch  stanovíme 
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maximálne teplotné rozdiely medzi otepľovaním a ochladzovaním, takto získané hraničné 

údaje   môžeme   graficky   vyjadriť   v programoch   GIS   (geografické    informačné 

systémy) vytvorením teplotných máp, ktoré nám budú charakterizovať teplotné využitie 

podzemnej vody v danom období. 

Pre spracovanie parametrickej mapy sme využili interpolačnú metódu prirodzeného 

suseda v programoch GIS. Metóda prirodzeného suseda je založená na priradzovaní váh podľa 

veľkosti Thiessenových polygónov pre určený bod, taktiež sa označuje ako Sibsonova 

interpolácia [4]. Výsledný interpolovaný povrch je spojitý a vyhladený bez extrapolovaných 

hodnôt [5]. 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Výsledkom spracovania dostupných údajov je mapa teploty podzemnej vody za 

mesiace apríl a október z toho dôvodu (Obr. 2 a 3), že v práve týchto mesiacoch teplota vo 

vrtoch dosahuje svoju maximálnu a minimálnu hodnotu (Tab.1). 

Mapa teplôt podzemnej vody za mesiac apríl dosiahla minimálnu priemernú hodnotu 

za sledované obdobie rokov 2010 až 2014  11,5 °C. Tento fakt je dôležitý z hľadiska akéhosi 

„oneskorenia“ teplôt  v porovnaní  zo  zimnými  mesiacmi,  kedy minimálne  hodnoty teplôt 

z hľadiska roka dosahuje mesiac január a február. 
 
 

Tab. 1. Priemerné hodnoty za jednotlivé mesiace od 2010 - 2014 – V tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty 
v [°C] z monitorovacích vrtoch z oblasti Bratislavy za jednotlivé mesiace od roku 2010 až po rok 2014 

a priemerná teplota vody Dunaja za jednotlivé mesiace od roku 2010 až po rok 2014 a teplotný rozdiel ΔT v [°C] 
medzi priemernou teplotou za jednotlivé mesiace vo vrtoch a priemernou teplotou vody v Dunaji. 

 
 Priemer 2010-2014 

Obdobie nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt 
T [°C]-HG vrty 13,3 13,0 12,6 12,2 11,7 11,5 11,5 11,7 12,1 12,6 13,1 13,4 

T[°C]-Dunaj 8,5 4,2 4,1 4,4 8,5 12,2 14,2 18 20 17,9 15,8 13,6 
ΔT [°C] 4,8 8,8 8,5 7,8 3,2 -0,7 -2,7 -6,3 -7,9 -5,3 -2,7 -0,2 
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Obr. 2. Mapa teplôt podzemnej vody v monitorovacích vrtoch v oblasti Bratislavy vzhľadom na teplotu 
Dunaja – Priemerné hodnoty teplôt v jednotlivých vrtoch za mesiac Júl 2010 až 2014 

 
 

Teplotná mapa pre mesiac október je znázornená na obrázku 3. Táto mapa nám 

predstavuje mesiac kedy teploty vo vrtoch dosiahli maximálnu priemernú hodnotu za 

sledované  obdobie  rokov  2010  až  2014  13,4  °C,  kde  môžeme  sledovať  opäť  akési 

„oneskorenie“ od najteplejších letných mesiacoch júl a august. Práve počas tohto obdobia je 

zásobník tepelného čerpadla teplotou najviac „nabitý“ a má potenciál ohrievať domácnosti už 

v začatom vykurovacom období a teda šetriť energiu. Naopak, kým v apríli teploty vo vrtoch 

dosahujú minimálne teploty až v mesiaci apríl má zasobník tepelného čerpadla potenciál 

vykurovať domácnosť počas relatívne najchladnejších mesiacoch ako je január a február, čo 

je ekonmicky veľmi výhodné. 
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Obr. 3. Mapa teplôt podzemnej vody v monitorovacích vrtoch v oblasti Bratislavy – Priemerné hodnoty 
teplôt v jednotlivých vrtoch za mesiac December 2010 až 2014 

 
 

Záver   
Hlavným prínosom tepelných čerpadiel je zníženie ročných prevádzkových nákladov 

 

na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody. Vysoké vstupné investičné náklady sa môžu 

zdať nevýhodou, avšak vykurovanie objektov a ohrev teplej úžitkovej vody pomocou 

tepelných čerpadiel je v konečnom dôsledku dlhodobo finančne menej nákladnejšie, navyše 

ovplyvní nielen ekonomiku, ale taktiež z ekologického hľadiska a má pozitívny vplav aj na 

ochranu životného prostredia. 

Rozvoj použitia tepelných čerpadiel v Slovenskej republike v porovnaní s ostatnými 

európskymi štátmi je zatiaľ veľmi malý, čo je zapríčinené nielen malou a často nesprávnou 

informovanosťou potenciálnych uzívateľov o možnostiach tejto technológie výroby tepla, ale 
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hlavne absenciou  významnejších  štátnych,  finančných alebo iných stimulácií pre využitie 

tepelných čerpadiel. 

Na záver môžeme konštatovať, že systém vykurovania rodinných domov, bytov, 

prípadne iných objektov pomocou tepelných čerpadiel má dobré vyhliadky na realizáciu do 

budúcnosti. 

Príspevok  popisuje   teplotný   rozdiel   medzi   dvoma   mesiacmi   (apríl/október) 

a poukazuje na možnosť využitia tepelného zdroja najmä v oblasti centra Bratislavy. Tento 

teplotný rozdiel medzi „nabitým“ (október) a „vybitým“ (júl) zásobníkom vplyvom tepôt 

počas roka predstavuje pomerne veľký potenciál práve pre tepelné čerpadla, ktoré by mohli 

túto teplotu využívať počas relatívne celého zimného obdobia na vykurovanie a šetriť tak 

nielen životné prostredie (zníženie výroby energie fosílnymi palivami), ale hlavne šetriť 

finančné prostriedky na výrobu energie. 
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