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Abstrakt 

VOJČINÁK, Petr. Metodika automatizovaného měření a vyhodnocování teplot v hlubinných vrtech. 

Ostrava, 2015. Disertace. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Vedoucí 

disertace Jiří Koziorek. 560 stran. 

 

Tato disertace se zabývá problematikou návrhu komplexně pojaté metodiky zaměřené na popis, 

měření a vyhodnocování hodnot vybraných termo-fyzikálních vlastností horninového prostředí 

(tj. součinitel tepelné vodivosti, součinitel tepelného odporu, neovlivněná teplota) v rámci realizace 

tzv. TRT experimentů. Hlavní cíl při jejich evaluacích spočívá v nalezení souvislostí mezi geovědním 

hlediskem (tj. z pohledů geografie, geomorfologie, geologie konkrétní zkoumané lokality), příslušným 

analytickým či numerickým matematickým popisem a výsledky reálných in-situ TRT testů, 

zahrnujících původní základní a doplňkové metodické postupy. Při samotném vyhodnocování takto 

nashromážděných dat jsou použity a diskutovány – díky uvedenému matematickému aparátu – nejen 

jednodušší analytické přístupy (evaluačně založené na konvenční Kelvinově teorii liniového zdroje 

a souvisejících teoriích), ale také složitější analytické přístupy (pro popis jednotlivých tepelných 

odporů ve vrtu dle Hellströma a pro řídicí rovnice teplotních procesů uvnitř vrtu v závislostech 

na geometrii vrtaného tepelného výměníku a na jeho konfiguraci dle Eskilsona a Claessona). V této 

souvislosti jsou rovněž nastíněny příklady využití numerických přístupů (založených na metodách 

konečných prvků a konečných diferencí) pro vytváření komplexněji pojatých úloh v rámci 

multifyzikálního modelování v prostředích COMSOL Multiphysics a FEFLOW. V praktické části 

(tj. v rámci navržené metodiky realizace a evaluace TRT experimentů) jsou diskutovány nejen možné 

prakticky využitelné přístupy měření teplotních profilů (pomocí teplotních snímačů typů Pt1000, 

Dallas DS18B20 a pomocí optického kabelu), ale také navržená ustálená sekvence 4 procedur 

(tj. měření neovlivněného teplotního profilu, realizace TRT testu spojená s prvním stupněm evaluace 

dat, měření ovlivněných teplotních profilů, druhý stupeň evaluace dat), postupně aplikována 

u 13 realizací TRT experimentu a 12 realizací samotných TRT testů (tj. bez ostatních procedur); 

detailní popis realizace a evaluace TRT experimentu je uveden pro lokalitu Ovčárna pod Pradědem. 

Z obecného hlediska slouží výsledky TRT experimentů – v přímé návaznosti na certifikovanou 

metodiku, viz [1] – jako metodické podklady v oblastech praktického návrhu, dimenzování svislých 

vrtaných výměníků tepla (napojených na tepelná čerpadla typu země/voda) a jejich případné výkonové 

optimalizace v závislostech na specifickém horninovém prostředí a plánované spotřebě tepelné energie 

pro danou lokalitu. [Autorský abstrakt]. 
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Abstract 

VOJČINÁK, Petr. Methodology of Automated Measurement and Evaluation of Temperatures 

inside Boreholes. Ostrava, 2015. Dissertation. VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Cybernetics 

and Biomedical Engineering. Supervisor Jiří Koziorek. 560 pages. 

 

This dissertation deals with issue of designing a comprehensively solved methodology focused 

on description, measurement and evaluation of certain thermo-physical rock environment parameters 

(i. e., coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal resistance, and an uninfluenced 

temperature) at performing so-called TRT experiments. At their evaluation, the main aim is to find 

relationships for a geoscience viewpoint (i. e., viewpoints of geography, geomorphology, and geology 

for certain examined locality), a relevant analytical or a numerical mathematical description, and 

results of in-situ TRT tests, including principal and supplemental procedures. In case 

of evaluating data acquired by this way, there are used and discussed – due to the given maths 

description – not only some simpler analytical approaches (based on conventional Kelvin line-source 

theory and on related theories), but also complicated analytical ones (i. e., descriptions of thermal 

resistances inside a borehole by Hellström, and control equations of temperature processes 

inside the borehole, namely in dependencies on geometry of a borehole heat exchanger and its 

configuration by Eskilson & Claesson). In this context, some samples using numerical approaches 

(based on methods of finite elements and finite differences) are also introduced to creating advanced 

and complex models within a multiphysical modelling by using COMSOL Multiphysics and 

FEFLOW. In the practical part of this dissertation (related to the designed methodology 

for performance and evaluation of the TRT experiments), there are discussed not only applicable 

practical approaches to measuring temperature profiles (by using temperature sensors of Pt1000 and 

Dallas DS18B20, and by using an optical cabel), but also designed fixed 4-procedure sequence 

(i. e., measuring an uninfluenced temperature profile, performing the TRT test with the first data 

evaluation stage, measuring influenced temperature profiles, and the second data evaluation stage), 

gradually applied to 13 performances of the TRT experiment and 12 performances of the TRT test 

(i. e., with no supplemental procedures); detailed description centred on performing and 

evaluating the TRT experiment is introduced to the locality of Ovčárna pod Pradědem. Generally, 

results of the TRT experiments – directly related to the certified methodology, see [1] – can serve 

as a methodological material for practical design and dimensioning of vertical borehole heat 

exchangers (connected to ground-water heat pumps), and their performance optimization 

in dependencies on features of the rock environment and planned heat energy consumption 

for a certain locality. [Author’s abstract]. 

 

 

Key Words 

analytical models; Cauchy problem; COMSOL Multiphysics; Dallas DS18B20; energy; FEFLOW; 

geography; geology; geomorphology; rock environment; rock massif; mathematical modelling; 

methodology; measurement; numerical models; undisturbed temperature profile; boundary 

conditions (BC); disturbed temperature profile; resistance temperature detector (RTD); initial 

conditions (IC); heat transfer; Pt1000; control equations; coefficient of thermal resistance; coefficient 

of thermal conductivity; data evaluation; heat pump (HP); coefficient of performance (COP); TRT 

experiment; TRT test; borehole; borehole heat exchanger (BHE) 
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Seznam použitých symbolů, zkratek a indexů 

Seznam použitých latinských symbolů 

Označení Význam Jednotka 

� ≡ �� počáteční termodynamická teplota (při � = 0) K 

� přepočtová konstanta (při � = 3,9083∙10��	°C��) °C-1 

� ≡ � �  mechanická práce, pohonná energie J 

�  
termodynamická teplota (transientní část) K 

přepočtová konstanta (při � = −5,7750∙10��	°C��) °C-2 

��  Biotovo kritérium 1 

� 

součinitel vyzařování šedého tělesa W ∙ m-2 ∙ K-4 

přepočtová konstanta (při � = −4,1830∙10���	°C��) °C-4 

konstanta závislá na druhu proudění a jeho konfiguraci 

(při konvekci) 
1 

�� součinitel vyzařování absolutně černého tělesa W ∙ m-2 ∙ K-4 

� diskriminant kvadratické rovnice °C-2 

D(.) 
dimenze neboli rozměr dané fyzikální veličiny 

pozn.: rozměr dané fyzikální veličiny je závislý na jejím typu 
----- 

�� Fourierovo kritérium (při � = �) 1 

��� Fourierovo kritérium (při � = �) 1 

��� Fourierovo kritérium (při � = �) 1 

����  Fourierovo kritérium (při � = ��) 1 

ℱ (.) přímá Fourierova transformace ----- 

ℱ ��(.) zpětná (inverzní) Fourierova transformace ----- 

�(.) (obecná) Greenova funkce 1 

�� Grashofovo kritérium 1 

�(.) 
Greenova funkce v závislosti na zadaných nestacionárních 

počátečních podmínkách 
1 

� množství energie vyzářené povrchem šedého tělesa W ∙ m-2 

�� množství energie vyzářené povrchem černého tělesa W ∙ m-2 

ℋ (�,�) 

hustota rozdělení pravděpobnosti spojitého Gauusova 

normálního rozdělení (s délkovými parametry) 

 

při ℋ (�,�):

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧�(�)=

�

√�∙�∙�
∙exp�−

(���)�

�∙��
�

E[�]= � var[�]= ��

� ∈ (− ∞ ,+ ∞ ) (m )

� ∈ (− ∞ ,+ ∞ ) (m )

�� ∈ (0,+ ∞ ) (m �)

� 

 

m-1 
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Označení Význam Jednotka 

Im{.} reálná část komplexního čísla ----- 

��� stejnosměrný elektrický proud (svorky FORCE H/FORCE L) A 

�� horní mez rozsahu proudu proudové smyčky A 

�� spodní mez rozsahu proudu proudové smyčky A 

��(.) Besselova funkce nultého řádu 1 

��(.) Besselova funkce prvního řádu 1 

�(�,�) = det(�) 
jakobián zobrazení (při � = 3) či determinant Jacobiho matice 

(při rozměru 3 × 3) 
m 

� Jacobiho matice (při rozměru 3 × 3) m 

��� inverzní Jacobiho matice (při rozměru 3 × 3) m 

� délka rovinné stěny m 

�� délkový rozměr rovinné stěny m 

�� délkový rozměr rovinné stěny m 

L�,�[.] lineární diferenciální operátor K ∙ s-1 

ℒ(.)≡ L�{.} přímá Laplaceova transformace ----- 

ℒ��(.)≡ L���{.} zpětná Laplaceova transformace ----- 

� integrační substituční proměnná 1 

��� hmotnostní průtok média v okruhu topné vody kg ∙ s-1 

MEAN  

střední hodnota, průměrná hodnota (angl. Mean, Average) 

 

při MEAN =
�

�
∙∑ ��

�
��� = � ≡̅ E[��] 

 

pozn.: jednotka této hodnoty je závislá na jednotce dané 

veličiny 

°C 

N  normála 1 

�(�,��) 

označení pro spojité Gaussovo normální rozdělení (s obecnými 

parametry) 

 

při �(�,��):

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ �(�)=

�

√�∙�∙�
∙exp�−

(���)�

�∙��
�

E[�]= � var[�]= ��

� ∈ (− ∞ ,+ ∞ ),� ∈ (− ∞ ,+ ∞ )

�� ∈ (0,+ ∞ )

� 

 

pozn.: jednotka této hodnoty je závislá na jednotce dané 

veličiny 

----- 

�� 
Avogadrova konstanta 

(při �� = 6,0221367∙10
���	mol��) 

mol-1 

�� Nusseltovo kritérium 1 

� elektrický příkon nebo elektrický výkon W 

��  
elektrický příkon (pro pohonnou energii v kompresorovém 

tepelném čerpadle) 
W 
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Označení Význam Jednotka 

��� vysokopotenciální teplo za jednotku času W 

���� celkový topný výkon (v dané doméně) W 

���.� elektrický příkon tepelného čerpadla TČ1 W 

���.� elektrický příkon tepelného čerpadla TČ2 W 

�� Pécletovo kritérium 1 

�� Prandtlovo kritérium 1 

� teplo J 

� topný výkon topné spirály v TRT aparatuře W 

�̇ množství tepla přivedeného do systému za jednotku času W 

�̇�� teplo za jednotku času (čelo objemového elementu) W 

�̇��� teplo za jednotku času (týl objemového elementu) W 

�̇�����. vypočtená rychlost proudění teplonosného média m ∙ s-1 

�̇�����. měřený objemový průtok teplonosného média m3 ∙ s-1 

�̇�
��� interní objemový zdroj tepla W ∙ m-3 

�̇� 
teplo uvolněné uvnitř systému za jednotku času 

při �̇� = �̇�
���∙d� ∙d� ∙d� 

W 

�"(�) ≡ �(�) tepelný tok jednovrstvé válcové stěny (angl. Cylinder Wall) W ∙ m-2 

�"(�) ≡ �(�) tepelný tok jednovrstvé rovinné stěny (angl. Wall) W ∙ m-2 

��� vysokopotenciální teplo (vyšší energetická hladina) J 

��� nízkopotenciální teplo (nižší energetická hladina) J 

(R.V.)� 
čtená hodnota (angl. Reading Value) vztažená k elektrickému 

odporu 
Ω 

(R.V)�  
čtená hodnota (angl. Reading Value) vztažená 

k termodynamické teplotě 
K nebo °C 

� � = �(� − �)� + (� − �)� m 

� 
univerzální plynová konstanta 

při � = �� ∙� ≅ 8,313801	J∙K
�� ∙mol�� 

J ∙ K-1 ∙ mol-1 

�� nominál. velikost odporu (při � = 0	°C či při � = 273,15	K) Ω 

�� elektrický odpor ve větvi Wheatstoneova můstku Ω 

�� elektrický odpor ve větvi Wheatstoneova můstku Ω 

�� elektrický odpor ve větvi Wheatstoneova můstku Ω 

�� elektrický odpor ve větvi Wheatstoneova můstku Ω 

�� součinitel tepelného odporu vrtu K ∙ m ∙ W-1 

��(�) okamžitá hodnota součinitele tepelného odporu vrtu K ∙ m ∙ W-1 

���� součinitel tepel. odporu vrtu na přívodu (vstup smyčky) K ∙ m ∙ W-1 

����� součinitel tepel. odporu vrtu na zpátečce (výstup smyčky) K ∙ m ∙ W-1 

����. efektivní hodnota součinitele tepelného odporu vrtu K ∙ m ∙ W-1 

��� elektrický odpor přívodního měděného vedení Ω 

��� ≡ �� elektrický odpor při termodynamické teplotě �� Ω 

��� elektrický odpor při termodynamické teplotě �� Ω 

�(�) součinitel tepelného odporu rovinné stěny K ∙ m ∙ W-1 
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Označení Význam Jednotka 

�� vstupní odpor operačního zesilovače Ω 

�� vyrovnávací (justážní) odpor Ω 

�� teplotně závislý odpor (při Celsiově teplotě) Ω 

��� ≡ �� odpor při Celsiově teplotě �� Ω 

��� odpor při Celsiově teplotě �� Ω 

���  počáteční hodnota teplotně závislého odporu Ω 

Re{.} reálná část komplexního čísla ----- 

�� Reynoldsovo kritérium 1 

RMS  

efektivní hodnota (angl. Root Mean Square) 

 

při 

⎩
⎨

⎧RMS = �
�

�
∙∑ ��

��
��� ≡ �E[��]

pro � > 0,� ∈ ℤ� \{0}

� 

 

pozn.: jednotka této hodnoty je závislá na jednotce dané 

veličiny 

°C 

RMSE  

efektivní hodnota kvadrátu chyby (angl. Root Mean Squared 

Error) 

 

při 

⎩
⎨

⎧RMSE = �
�

�
∙∑ (�� − �)̅

��
��� ≡ �E[(�� − �)̅

�]

pro � > 0,� ∈ ℤ� \{0}

� 

 

pozn.: jednotka této hodnoty je závislá na jednotce dané 

veličiny 

°C 

S ≡ Γ okraj domény (pro počáteční podmínky) ----- 

� obsah, plošná míra, výměra, průřez m2 

SSE 

součet kvadrátů absolutních chyb (angl. Sum of Squared Error) 

 

při SSE = ∑ (�� − �)̅
��

���  

pozn.: jednotka této hodnoty je závislá na jednotce dané 

veličiny 

°C2 

�� měrná entropie (vztažená ke hmotnosti) J ∙ K-1 ∙ kg-1 

�� měrná entropie (vztažená ke hmotnosti) J ∙ K-1 ∙ kg-1 

� termodynamická teplota K 

�(.)≡ � (.) funkce termodynamické teploty K 

��(�) termodynamická teplota na vnitřní straně rovinné stěny K 

��	(�) termodynamická teplota na vnější straně rovinné stěny K 

�� termodynamická teplota okolního prostředí K 

�� termodynamická teplota okolního prostředí K 

��(�) okamžitá hodnota termodynamické teploty na stěně vrtu K 
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Označení Význam Jednotka 

��(�) okamžitá hodnota termodynamické teploty okolní horniny K 

�(�) termodynamická teplota kapaliny K 

�(�) termodynamická teplota na povrchu rovinné stěny K 

����  
termodynamická teplota teplonosného média na přívodu 

(vstup do kolektorové smyčky) 
K 

�����  
termodynamická teplota teplonosného média na zpátečce 

(výstup z kolektorové smyčky) 
K 

����(0) 
termodynamická teplota teplonosného média na přívodu 

(při � = 0) 
K 

�����(0) 
termodynamická teplota teplonosného média na zpátečce 

(při � = 0) 
K 

�  vnitřní energie pevné látky J 

�  
integrační substituční proměnná 

při � = �� =
(���)�� (���)�

�∙�∙�
⇒

��

�∙�∙�
 

1 

�  
pomocné elektrické napětí napěťového napájecího zdroje 

(u čtyřvodičového měřicího obvodu) 
V 

�� výstupní elektrické napětí (u Wheatstoneova můstku) V 

��� stejnosměrné el. napětí (u Wheatstoneova můstku) V 

V ≡ Ω  doména (pro okrajové podmínky) ----- 

V� ≡ Ω� doména (pro počáteční podmínky) ----- 

�  objem pevné látky m3 

� ��� poměr odporů (vztaženo ke snímači Pt100) 1 

� � ≡ � mechanická práce, pohonná energie J 

� 
integrační substituční proměnná 

při � = � ∙
�(���)�� (���)�

�∙√�
� ≠ 0,� > 0 

1 

�  
integrační substituční proměnná 

při � =
�

√���
� ≠ �,� ∈ (0,+ ∞ ) 

s-1/2 

ℝ � n-dimenzionální euklidovský prostor ----- 

(.)���� zprůměrovaná funkce, veličina ----- 

� 

součinitel teplotní vodivosti (např. okolní horniny) m2 ∙ s-1 

symbolická konstanta (při � = � ) °C-1 

integrační mez (u výpočtu Cauchyho hlavní hodnoty) 1 

� 
symbolická konstanta (při � = �) °C-2 

integrační mez (u výpočtu Cauchyho hlavní hodnoty) 1 

� 
symbolická konstanta (při � = 1 − �� ��⁄ ) 1 

měrná tepelná kapacita J ∙ K-1 ∙ kg-1 

� ∙� ∙��,�  
množství tepla uvolněného na jednotku délky (pro okamžitý 

liniový zdroj) 
J ∙ m-1 

� ∙� ∙�� 
množství tepla uvolněného na jednotku délky a za jednotku 

času (pro spojitý liniový zdroj) 

J ∙ m-1 ∙ s-1 

W ∙ m-1 

��� měrná tepelná kapacita topné vody J ∙ K-1 ∙ kg-1 
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Označení Význam Jednotka 

�� měrná tepelná kapacita při konstantním objemu J ∙ K-1 ∙ kg-1 

�� měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku J ∙ K-1 ∙ kg-1 

� průměr (např. vrtu nebo trubky) m 

�� vnitřní (interní) průměr trubky m 

�� vnější (externí) průměr trubky m 

����� vnitřní průměr trubky m 

d�,d�,d� délkové elementy v kartézských souřadnicích m, m, m 

d�,d�,d� délkové elementy v cylindrických souřadnicích m, rad, m 

d�,d�,d�  délkové elementy ve sférických souřadnicích m, rad, rad 

d�,d�,d� délkové elementy v kartézských souřadnicích (před integrací) m, m, m 

� = [��,… ,��] pole jednotkových směrových vektorů 1 

�� jednotkový vektor ve směru normály 1 

e ≡ exp(1) Eulerovo číslo (při e = 2,712821828… ) 1 

�� ≡ exp(�) (reálná) exponenciální funkce reálné proměnné 1 

�(.) obecná reálná funkce reálné proměnné ----- 

�(�,�,�)

≡ ��,�,� 

funkce pro šíření tepla ve třech prostorových souřadnicích 

(pro okamžitý bodový zdroj) 
K ∙ m3 

�(�,�)≡ ��,�  
funkce pro šíření tepla ve dvou prostorových souřadnicích 

(pro okamžitý liniový zdroj) 
K ∙ m2 

�(�)≡ �� 
funkce pro rychlost šíření tepla v časové souřadnici (pro spojitý 

liniový zdroj) 
K ∙ m2∙ s-1 

g tíhové zrychlení zemské (při g= 9,80665	m ∙s��) m ∙ s-2 

�(.) obecná reálná funkce reálné proměnné ----- 

�(�,�) funkce okrajových podmínek I., II. a III. druhu ----- 

ℊ(.) 
(obecné) fundamentální řešení Cauchyho problému 

(v závislosti na dimenzi problému) 
m-1, m-2, m-3 

ℎ� charakteristická hloubka vrtu m 

ℎ����. součinitel přestupu tepla konvekcí W ∙ m-2 ∙ K-1 

ℎ(.) obecná reálná funkce reálné proměnné ----- 

� indexer řady 1 

i imaginární jednotka (při ±i= √−1) 1 

� jednotkový směrový vektor v x-ové souřadnici 1 

j imaginární jednotka (při ±j= √−1) 1 

� jednotkový směrový vektor v y-ové souřadnici 1 

� jednotkový směrový vektor v z-ové souřadnici 1 

� indexer řady 1 

� směrnice přímky (při přepočtu proudu na teplotu) °C ∙ A-1 

� ≡ � součinitel tepelné vodivosti W ∙ m-1 ∙ K-1 

� Boltzmannova konstanta (při � = 1,38054∙10���	J∙K��) J ∙ K-1 

� charakteristický rozměr (tj. délka, průměr, tloušťka) m 

ln(�)≡ log�(�) 
(reálná) funkce přirozeného logaritmu (při reálné proměnné) či 

logaritmus naturalis reálné proměnné 
1 
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Označení Význam Jednotka 

�  hmotnost pevného tělesa kg 

�  
konstanta závislá na druhu proudění a jeho konfiguraci 

(při konvekci) 
1 

� 
dimenze domény problému 1 

konečný počet členů řady v sumační funkci 1 

� 

indexer řady 1 

konstanta závislá na druhu proudění a jeho konfiguraci 

(při konvekci) 
1 

� látkové množství mol 

� = [��] jednotkový normálový vektor (kladná a vnější orientace) 1 

� integrační mez 1 

��� výkon topné spirály na jednotku délky W ∙ m-1 

�" hustota tepelného toku W ∙ m-2 

�" vektor hustoty tepelného toku (rovinná stěna, válec, koule) W ∙ m-2 

�"� ≡

≡ �"(� = 0)
 hustota tepelného toku na povrchu rovinné stěny W ∙ m-2 

�"�(�) 
hustota tepelného toku kolmá na okraj domény, tj. ve směru 

normálového vektoru 
W ∙ m-2 

�"� ≡ �"(�) hustota tepelného toku v x-ové souřadnici W ∙ m-2 

�"�,� hustota tepelného toku v rovinné stěně W ∙ m-2 

�"� ≡ �"(�) hustota tepelného toku v y-ové souřadnici W ∙ m-2 

�"� ≡ �"(�) hustota tepelného toku v z-ové souřadnici W ∙ m-2 

�"� ≡ �"(�) 
hustota tepelného toku v r-ové souřadnici (platí pro válcové 

souřadnice) 
W ∙ m-2 

�"� ≡ �"(�) 
hustota tepelného toku v φ-ové souřadnici (paltí pro válcové 

souřadnice) 
W ∙ m-2 

� 
obecný polohový vektor (platný pro n-rozměrné fyzikální pole 

v libovolném souřadnicovém systému) 
m 

��������.≡
≡ ��á���

 

polohový vektor v trojrozměrné cylindrické (válcové) soustavě 

souřadnic 

 

při 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

��������.= � ∙�� + � ∙��

d��������.= d� ∙�� + � ∙d� ∙�� + d� ∙��

d� ∙��(�); � ∙d� ∙��(�); d� ∙��

���������.�= ��������.= ��
� + �� tg(�)=

�

�

� = � ∙cos(�)= ��������.∙cos(�)

� = � ∙sin(�)= ��������.∙sin(�)
� = �

� 

 

m 
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Označení Význam Jednotka 

�����é�. 

polohový vektor v trojrozměrné kartézské (pravoúhlé) soustavě 

souřadnic 

 

při 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

�����é�.= � ∙�� + � ∙�� + � ∙��

d�����é�.= d� ∙�� + d� ∙�� + d� ∙��

d� ∙��; d� ∙��; d� ∙��

�����é�.= � ∙� + � ∙�+ � ∙�

|�����é�.|= �����é�.= ��
� + �� + ��

� ≡ � = � ∙cos(�)= �����é�.∙cos(�)

� ≡ � = � ∙cos(�)= �����é�.∙cos(�)

� ≡ � = � ∙cos(�)= �����é�.∙cos(�)

� 

 

m 

���é�.≡
≡ ������

 

polohový vektor v trojrozměrné sférické (kulové) soustavě 

souřadnic 

 

při 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

���é�.= � ∙��

d���é�.= d� ∙�� + � ∙d� ∙�� + � ∙sin(�)∙d� ∙��

d� ∙��(�,�); � ∙d� ∙��(�,�); � ∙sin(�)∙d� ∙��(�)

|���é�.|= ���é�.= ��
� + �� + �� tg(�)=

�

�

� = � ∙cos(�)∙sin(�)= ���é�.∙cos(�)∙sin(�)

� = � ∙sin(�)∙sin(�)= ���é�.∙sin(�)∙sin(�)

� = � ∙cos(�)= ���é�.∙cos(�)

� 

 

m 

� ≡ ��á��� poloměr válce (při � ≡ ��������.) m 

� ≡ ������ poloměr koule (při � ≡ ���é�.) m 

[�,�,�] cylindrické souřadnice m, rad, m 

[�,�,�] sférické souřadnice m, rad, rad 

�� charakteristický poloměr vrtu m 

�� 
směrodatná odchylka topného výkonu spirály (u TRT testu, 

I. SED) 
W 

��� 
směrodatná odchylka termodynamické teploty teplonosného 

média (u TRT testu, I. SED, parametrizace) 
K 

��� 
směrodatná odchylka Celsiovy teploty teplonosného média 

(u TRT testu, I. SED, parametrizace) 
°C 

� spojitý čas čili časová souřadnice (pro � ≥ 0) s 

��� 
(absolutní) čas neboli časové razítko provedení tzv. dílčího 

měření při TRT testu 
dd.mm.yyyy 
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Označení Význam Jednotka 

����� 
celková doba trvání TRT testu (při realizaci II. fáze TRT 

experimentu) 
s 

� ≡ [��,��,��] vektor trojdimenzionálního rychlostního pole m ∙ s-1 

(v.p.) 

Cauchy. hlavní hodn. nevlast. integrálu �� = ∫ �(�)∙d�
�

�
 

 

lim
�→ ��

�� �(�)∙d�

���

�

+ � �(�)∙d�

�

���

� = (v.p.)�� 

 

1 

(v.p.) 

Cauchy. hlavní hodn. nevlast. integrálu �� = ∫ �(�)∙d�
��

��
 

 

lim
�→ �∞

� � �(�)∙d�

��

��

� = (v.p.)�� 

 

1 

�  

rychlost proudění teplonosného média (při výpočtu 

Reynoldova čísla) 
m ∙ s-1 

zobecněná funkce termodynamické teploty K 

� ≡ [�,�,�] vektor prostorových souřadnic (po integraci; pro � ≥ 0) m 

[�,�,�] kartézské souřadnice m, m, m 

|�| |�|≡ ��� + �� + �� m 

|� − �| |� − �|≡ �(� − �)� + (� − �)� + (� − �)� m 

�≡ [�,�,�] vektor prostorových souřadnic (před integrací) m 

� ̂

komplexní číslo z obecného hlediska 

 

� =̂ Re{�}̂± i∙Im{�}̂≡ � ± i∙�

� =̂ ℜ{�}̂± j∙ℑ{�}̂≡ � ± j∙�
 

 

----- 
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Seznam použitých řeckých symbolů 

Označení Význam Jednotka 

Δ absolutní rozdíl (delta) ----- 

∆≡ ∇ ∙∇= ∇� Laplaceův operátor delta (laplacián) m-2 

∆�� ≡ ∆�(�,�) 
jednorozměrný Laplaceův operátor (v m-2) 

při ∆�� =
���(�,�)

���
 

K ∙ m-2 

∆�� ≡ ∆�(�,�,�) 
dvourozměrný Laplaceův operátor (v m-2) 

při ∆�� =
���(�,�,�)

���
+
���(�,�,�)

���
 

K ∙ m-2 

Δ��

≡ ∆�(�,�,�,�) 

trojrozměrný Laplaceův operátor (v m-2) 

při ∆�� =
���(�,�,�,�)

���
+
���(�,�,�,�)

���
+
���(�,�,�,�)

���
 

K ∙ m-2 

Δ�,Δ�,Δ� délkové elementy v kartézských souřadnicích m, m, m 

∆���.�  

1roční garantovaná přesnost elektrického odporu 

(při připojení pouze odporového snímače teploty, 

datalogger AOiP Calys 50) 

Ω 

∆���.�  

1roční garantovaná přesnost termodynamické teploty 

(při připojení pouze odporového snímače teploty, 

datalogger AOiP Calys 50) 

K nebo °C 

∆���.�  
limity absolutní chyby odporového snímače teploty 

typu Pt500 (v toleranční třídě B) 
°C 

∆�(�) 
přesnost měření pomocí odporového snímače teploty 

typu Pt1000 (v toleranční třídě A, dle normy ČSN EN 60751) 
°C 

∆�(�) 
přesnost měření pomocí odporového snímače teploty 

typu Pt500 (v toleranční třídě B, dle normy ČSN EN 60751) 
°C 

∇ Hamiltonův operátor nabla (hamiltonián) m-1 

Φ(�,�) Φ(�,�)=
�̇�
���

� ∙�
=

1

� ∙�
∙

�̇�
d� ∙d� ∙d�

 K ∙ s-1 

� 
(obecný) teplotní součinitel (koeficient) odporu °C-1 nebo K-1 

libovolná konstanta 1 

���� (obecná) relativní změna odporu 
ppm ∙ °C-1 

ppm ∙ K-1 

�����  relativní změna odporu při termodynamické teplotě ppm ∙ K-1 

����������
 relativní změna odporu při termodyn. teplotě (u Pt100) ppm ∙ K-1 

�����  relativní změna odporu při Celsiově teplotě ppm ∙ °C-1 

����������
 relativní změna odporu při Celsiově teplotě (u Pt100) ppm ∙ °C-1 

�����. součinitel přestupu tepla kondukcí W ∙ m-2 ∙ K-1 

�����. součinitel přestupu tepla konvekcí W ∙ m-2 ∙ K-1 

�����  celkový součinitel přestupu tepla do okolí W ∙ m-2 ∙ K-1 

� integrační konstanta 1 

γ 
Eulerova-Mascheroniho konstanta 

(při γ= 0,577215665… ) 
1 
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Označení Význam Jednotka 

� teplotní součinitel objemové roztažnosti K-1 

� 
relativní chyba výpočtu (při evaluaci dat z TRT testu) % 

šířka rovinné stěny m 

���.�  
limity relativní chyby (při připojení pouze dataloggeru, 

ZENNER ZÄHLER Multidata S1) 
% 

�(���.,��.)�  

limity relativní chyby (při připojení dataloggeru a 

odporového snímače teploty, 

ZENNER ZÄHLER Multidata S1, JUMO Pt500) 

% 

���  

limity relativní chyby při měření teplotní diference 

(při připojení dataloggeru a odporového snímače teploty, 

ZENNER ZÄHLER Multidata S1, JUMO Pt500) 

% 

� emisivita šedého tělesa 1 

������ exergický topný faktor 1 

��� topný faktor 1 

� integrační mez (u výpočtu Cauchyho hlavní hodnoty) 1 

� dynamická viskozita tekutin Pa ∙ s 

��� termická účinnost ideálního Carnotova cyklu 1 

� Celsiova teplota °C 

σ� 
Stefanova-Boltzmannova konstanta 

(při σ� = 5,6703∙10
��	W ∙m �� ∙K��) 

W ∙ m-2 ∙ K-4 

� součinitel tepelné vodivosti (např. okolní horniny) W ∙ m-1 ∙ K-1 

��� součinitel tepelné vodivosti na přívodu (vstup smyčky) W ∙ m-1 ∙ K-1 

���� součinitel tepelné vodivosti na zpátečce (výstup smyčky) W ∙ m-1 ∙ K-1 

�����. iteračně vypočítaný součinitel tepelné vodivosti W ∙ m-1 ∙ K-1 

���. efektivní hodnota součinitele tepelné vodivosti W ∙ m-1 ∙ K-1 

����. odhadnutá hodnota součinitele tepelné vodivosti W ∙ m-1 ∙ K-1 

�� součinitel tepelné vodivosti v x-ové souřadnici W ∙ m-1 ∙ K-1 

��  součinitel tepelné vodivosti v y-ové souřadnici W ∙ m-1 ∙ K-1 

�� součinitel tepelné vodivosti v z-ové souřadnici W ∙ m-1 ∙ K-1 

�� 
nuly Besselovy funkce nultého řádu [při ��(��)= 0] 1 

nuly Besselovy funkce prvního řádu [při ��(��)= 0] 1 

� kinematická viskozita tekutin m2 ∙ s-1 

π Ludolfovo číslo (při π = 3,141592654… ) 1 

� hustota (např. pevné látky nebo kapalné látky) kg ∙ m-3 

� časová konstanta, časová souřadnice (pro � < 0) s 
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Seznam použitých zkratek 

Označení Význam 

I. SED 
první stupeň evaluace dat (u metodiky vyhodnocování TRT experimentů 

pomocí nástroje GeRT-CAL) 

II. SED 
druhý stupeň evaluace dat (u metodiky vyhodnocování TRT experimentů 

pomocí nástroje EED) 

1-U typ kolektorové smyčky – 1 pár PE trubek 

2-U typ kolektorové smyčky – 2 páry PE trubek 

2-W 

2-Wire 

dvouvodičové zapojení (u odporových snímačů teploty Pt1000 a u digitálních 

čidel DS18B20) 

3-W 

3-Wire 

třívodičové zapojení (u odporových snímačů teploty Pt1000 a u digitálních čidel 

DS18B20) 

4-W 

4-Wire 
čtyřvodičové zapojení (u odporových snímačů teploty Pt1000) 

1D jednodimenzionální, jednorozměrný (angl. One-dimensional) 

2D dvojdimenzionální, dvojrozměrný (angl. Two-dimensional) 

3D trojdimenzionální, trojrozměrný (angl. Three-dimensional) 

A třída tolerance (u odporových snímačů teploty) 

AA třída tolerance (u odporových snímačů teploty) 

AC střídavý proud (angl. Alternative Current) 

ATES 
systém ukládání tepelné energie ve zvodni (angl. Aquifer Thermal Energy 

Storage) 

AV ČR Akademie věd České republiky 

B&R Bernecker&Rainer (rakouský výrobce programovatelných automatů) 

B třída tolerance (u odporových snímačů teploty) 

BC okrajová podmínka (angl. Boundary Condition) 

BEM metoda hraničních prvků (angl. Boundary Element Method) 

BIMP 
Mezinárodní úřad pro míry a váhy (fran. Bureau International des Poinds et 

Measures) 

BHE vrtaný výměník tepla (angl. Borehole Heat Exchanger) 

BRP 
Velký výzkumný polygon (angl. Big Research Polygon), umístěný v areálu Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

BTES 
systém ukládání tepelné energie ve vrtu (angl. Borehole Thermal Energy 

Storage) 

C třída tolerance (u odporových snímačů teploty) 

CGPM 
Generální konference pro míry a váhy (fran. Conférence Générale des Poinds et 

Measures) 

CGS 
soustava jednotek typu centimetr-gram-sekunda (angl. Centimeter-Gram-

Second) 

CH (obecný) měřicí kanál (angl. Channel nebo Measurement Channel) 

CHx x-tý měřicí kanál 
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Označení Význam 

CIMP 
Mezinárodní výbor pro míry a váhy (fran. Comité International des Poinds et 

Measures) 

COMSOL 
softwarové prostředí pro matematické multifyzikální modelování (angl. 

COMSOL Multiphysics) 

COP topný faktor (angl. Coefficient of Performance) 

CSV přípona souboru (angl. Comma Separated Value) 

Cu 
měď (lat. Cuprum; angl. Copper) – načervenalý ušlechtilý kovový prvek 

11. skupiny PSP (I.B, atomové číslo 29, 4. perioda) 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČEZ České energetické závody (distributor elektrické energie v ČR) 

ČGS Česká geologická služba (angl. Czech Geological Survey) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČMI Český metrologický institut 

ČR Česká republika (od 1. 1. 1993) 

ČSAV Československá akademie věd (v letech 1953 až 1992) 

ČSN Česká státní norma 

ČSR 
Československá republika (v letech 1918 až 1938 a v letech 1945 až 1960) 

Česká socialistická republika (v letech 1969 až 1990) 

ČSSR Československá socialistická republika (v letech 1960 až 1990) 

ČÚZK Český úřad zeměřičský a katastrální 

DC stejnosměrný proud (angl. Direct Current) 

DDE dynamická výměna dat (angl. Dynamic Data Exchange) 

DIN Německá průmyslová norma (něm. Deutsche Industrie-Norm) 

DMM digitální multimetr (angl. Digital Multimeter) 

DL1 datalogger 1 (francouzský datalogger typu AoiP Calys 50) 

DL2 datalogger 2 (německý datalogger typu ZENNER ZÄHLER Multidata S1) 

DS Dallas (označení výrobce teplotního snímače typu DS18B20) 

DTS distribuovaný snímání teploty (angl. Distributed Temperature Sensing) 

EED 
softwarové prostředí pro návrh a dimenzování soustav výměníků tepla (angl. 

Earth Energy Designer) 

EEPROM 
elektricky mazatelná programovatelná paměť ROM (angl. Electrically Erased 

Programmable Read Only Memory) 

Eexd 
typ provedení s pevným závěrem (u odporového snímače teploty; dle bývalé 

normy ČSN 50018; nově dle normy ČSN EN 60079-1) 

Eexi 
typ provedení pro jiskrovou bezpečnost (u odporového snímače teploty; 

dle bývalé normy ČSN 50020; nově dle normy ČSN EN 60079-11) 

EN Evropská norma (angl. The European Standard; fran. Norme européenne) 

E.ON distributor elektrické energie v ČR 

Eex extrémně výbušný (angl. Extremely Explosive) 

Ex výbušný (angl. Explosive) 

FCS válcový zdroj konečné délky (angl. Finite Cylinder Source) 

FEI 
Fakulta elektrotechniky a informatiky (VŠB-TUO; angl. Faculty of Electrical 

Engineering and Computer Science) 
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Označení Význam 

FEFLOW 
softwarové prostředí pro matematické modelování a simulace (angl. Finite 

Element Subsurface FLOW Simulation System) 

FDM metoda konečných diferencí (angl. Finite Difference Method) 

FEM metoda konečných prvků (angl. Finite Element Method) 

FHR teplo z rozpukaných hornin (angl. Fractured Hot Rock) 

FLS liniový zdroj konečné délky (angl. Finite Line Source) 

FSŘ fundamentální systém řešení (angl. Fundamental Solution) 

FTCT test tepelné vodivosti masivu (angl. Formation Thermal Conductivity Test) 

FTP File Transfer Protocol 

FTZÚ Fyzikálně technický zkušební ústav 

FVM metoda konečných objemů (angl. Finite Volume Method) 

GAČR Grantová agentura České republiky 

GG Green Gas DPB, a. s. (Rudé armády 637, 739 21 Paskov, okr. Frýdek – Místek) 

GHE geotermální výměník tepla (angl. Geothermal Heat Exchanger) 

GIS geografický informační systém (angl. Geographic Information System) 

GND zemnící svorka (u sběrnice 1-Wire, DC soustava; angl. Ground) 

GRT, GeRT test teplotní odezvy horninového masivu (angl. Geothermal Response Test) 

GTE geotermální energie (angl. Geothermal Energy) 

GUM 
Směrnice pro vyjadřování nejistot měření (angl. Guide to the Expression of 

Uncertainty in Measurement) 

GeRT-CAL softwarový nástroj pro první stupeň evaluace dat 

HART Highway Addressable Remote Transducer 

HDR teplo suchých hornin (angl. Hot Dry Rock) 

HFU jednotky tepelných toků (angl. Heat Flow Units) 

HGF Hornicko-geologická fakulta (VŠB-TUO; angl. Faculty of Mining and Geology) 

HKV hydrogeologický kontrolní vrt (na Velkém výzkumném polygonu) 

HMI/SCADA Human Machine Interface/Supervisory Control and Data Acquisition 

HP tepelné čerpadlo (angl. Heat Pump) 

HTTP 

http 
Hypertext Transfer Protocol 

HVAC 
vytápění, chlazení a klimatizace (angl. Heating, Ventilating, and Air-

Conditioning) 

CHKO chráněná krajinná oblast 

I2C, I2C 
multi-masterová sériová sběrnice vyvinutá firmou Philips (angl. Inter-Integrated 

Circuit) 

I/O vstup/výstup (angl. Input/Output) 

IC počáteční podmínka (angl. Initial Condition) 

ICS válcový zdroj nekonečné délky (angl. Infinite Cylinder Source) 

IEC 
Mezinárodní elektrotechnická komise (angl. International Electrotechnical 

Commission) 

ILS liniový zdroj nekonečné délky (angl. Infinite Line Source) 

IPRT 
průmyslový platinový odporovýsnímač teploty (angl. Industrial Platinum 

Resistance Thermometer) 
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IPTS-27 
Mezinárodní praktická teplotní stupnice z roku 1927 (angl. International 

Practical Temperature Scale of 1927) 

IPTS-48 
Mezinárodní praktická teplotní stupnice z roku 1948 (angl. International 

Practical Temperature Scale of 1948) 

IPTS-68 
Mezinárodní praktická teplotní stupnice z roku 1968 (angl. International 

Practical Temperature Scale of 1968) 

ISO 
Mezinárodní organizace pro normalizaci (angl. International Organization 

for Standardization) 

ITS-90 
Mezinárodní teplotní stupnice z roku 1990 (angl. International Temperature 

Scale of 1990) 

IST integrovaný senzor teploty (angl. Integrated Sensor for Temperature) 

IVT švédský výrobce tepelných čerpadel (švéd. IVT Värmepumpar) 

JCGM Joint Comitee for Guides in Metrology 

JTSK, S-JTSK jednotná trigonometrická síť katastrální (vycházející z tzv. Křovákova zobrazení) 

Kč česká koruna (označení měny platné v České republice) 

LabVIEW 
softwarové prostředí pro textové i grafické programování (angl. Laboratory 

Virtual Instrument Workbench) 

MATLAB 
softwarové prostředí pro matematické výpočty a simulace (angl. Mathematical 

Laboratory) 

MKS 
soustava jednotek typu metr-kilogram-sekunda (angl. Meter-Kilogram-Second); 

založena v roce 1901 

MKSA 
soustava jednotek typu metr-kilogram-sekunda-ampér (angl. Meter-Kilogram-

Second-Ampere); založena v roce 1954 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MOHO 

Moho 
Mohorovičičova diskontinuita 

MOSFET 

elektrickým polem řízený tranzistoru s vodivostí kanálu mezi elektrodami 

Source (S) a Drain (D) [ve struktuře kov (M, angl. Metal), oxid (O, angl. Oxide) a 

polovodič (S, angl. Semiconductor)] a napětím přiloženým mezi elektrody Gate 

(G) a Source (S); angl. Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

MPM metodické pokyny pro metrologii 

MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

MSDK Moravskoslezský dřevařský klastr (angl. Moravian-Silesian Wood Cluster) 

MV monitorovací vrt (na Velkém výzkumném polygonu) 

MVP Malý výzkumný polygon (angl. Small Research Polygon) 

MZP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky 

Mo 
molybden (lat. Molybdaenum; angl. Molybdenum) – kovový prvek 6. skupiny 

PSP (VI.B, atomové číslo 42, 5. perioda) 

N. C. 

NC 
nezapojeno (angl. Not Connected) 

N. D. 

ND 
nedetekováno (angl. Not Detected) 
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NI National Instruments 

NP národní park 

NPR národní přírodní rezervace 

NTC negativní teplotní koeficient (angl. Negative Temperature Coefficient) 

Ni 
nikl (lat. Niccolum; angl. Nickel) – bílý, feromagnetický, kujný a tažný kovový 

prvek 10. skupiny PSP (VIII.B, atomové číslo 28, 4. perioda) 

LVL vrstva o snížené rychlosti vln (angl. Lower Velocity Level) 

LTU Luleå Technical University (Švédsko; švéd. Luleå Tekniska Universitet) 

ODE obyčejná difererenciální rovnice (angl. Ordinary Differential Equation) 

OFDR Optical Frequency Domain Reflectometery 

OPC OLE for Process Control 

OSU Oklahoma State University (USA) 

OTDR Optical Time Domain Reflectometery 

OZ operační zesilovač (angl. Operational Amplifier) 

PAC programovatelný automat (angl. Programmable Automation Controller) 

PC osobní počítač (angl. Personal Computer) 

PDE parciální diferenciální rovnice (angl. Partial Differential Equation) 

PE polyetylén, polyetylénová trubka (angl. Polyethylene) 

PHP hypertextový preprocesor (angl. Hypertext Preprocessor) 

PLC programovatelný logický automat (angl. Programmable Logical Controller) 

PLR Polská lidová republika (v letech 1952 až 1989) 

PRE Pražská energetika (distributor elektrické energie v ČR) 

PSP periodická soustava prvků (angl. Periodic Table of the Elements) 

PTC pozitivní teplotní koeficient (angl. Positive Temperature Coefficient) 

PV pozorovací vrt (na Malém výzkumném polygonu) 

PZP 
významný český výrobce tepelných čerpadel a moderních průmyslových 

technologií (společnost PZP HEATING a. s., Dobré u Dobrušky, ČR) 

Pt 
platina (lat. Platinum; angl. Platinum) – stříbřitě bílý, chemicky odolný ušlechtilý 

kovový prvek 10. skupiny (VIII.B, atomové číslo 78, 6. perioda) 

RIO vzdálené vstupy/výstupy (angl. Remote Input/Ouput) 

ROM paměť určená pouze ke čtení (angl. Read Only Memory) 

RS-232 sériové rozhraní či sériová linka 

RTD odporový snímač teploty (angl. Resistance Temperature Detector) 

RZ registrační značka 

SEM metoda spekrálních prvků (angl. Spectral Element Method) 

SI 

soustava SI 

mezinárodní systém jednotek (fran. Systéme International d’Unités); založena 

v roce 1960 (tj. 6 základních jednotek), rozšířena v roce 1971 (tj. 7 základních 

jednotek) 

SMS středisko metrologické služby 

SMS služba krátkých textových zpráv (angl. Short Message Service) 

SPRT 
standardní platinový odporovýsnímač teploty (angl. Standard Platinum 

Resistance Thermometer) 

SQL strukturovaný dotazovací jazyk (angl. Structured Query Language) 
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SRAM 
druh statické polovodičové paměti RAM bez nutnosti periodické obnovy 

uložených dat (angl. Static Random Access Memory) 

SRN Spolková republika Německo (něm. Bundesrepublik Deutschland) 

SRP 
Malý výzkumný polygon (angl. Small Research Polygon), umístěný v areálu 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

SW softwarový nástroj GeRT-CAL 

TAČR Technologická agentura České republiky 

TC termočlánek (angl. Thermocouple) 

TČ tepelné čerpadlo 

TPM technické předpisy metrologické 

TRT 
test teplotní odezvy horninového masivu (angl. Thermal Response Test; švéd. 

Termisk Responstest) 

T-S 
graf závislosti měrné entropie na termodynamické teplotě (u grafické 

reprezentace Carnotova cyklu pro kompresorové tepelné čerpadlo) 

TUV teplá užitková voda (angl. Hot Water Service) 

TXT přípona textového souboru (angl. Text) 

UbeG Umwelt Baugrund Geothermie Geotechnik 

USA Spojené státy americké (angl. the United States of America) 

USB univerzální sériová sběrnice (angl. Universal Serial Bus) 

UT Austin University of Texas at Austin (USA) 

UTES 
systém ukládání tepelné energie v podzemí (angl. Underground Thermal Energy 

Storage) 

ÚNMZ Ústav pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

VCC napájecí svorka (u stejnosměrného napěťového napájecího zdroje) 

VDD napájecí svorka (u sběrnice 1-Wire) 

VEC 
Výzkumné energetické centrum (na Malém výzkumném polygonu; angl. 

Research Energy Centre) 

VEC1 Výzkumné energetické centrum – budova 1 

VEC2 Výzkumné energetické centrum – budova 2 

VEC3 Výzkumné energetické centrum – budova 3 

VŠB-TUO 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (ČR; angl. VŠB – Technical 

University of Ostrava) 

VVP Velký výzkumný polygon (angl. Big Research Polygon) 

WECC 
Západoevropské kalibrační sdružení (angl. Western European Calibration 

Cooperation) 

WGS 84 

WGS-84 
Světový geodetický systém z roku 1984 (angl. World Geodetic System 1984) 

a. s. akciová společnost 

abs. absolutní 

aj. a jiný, a jiná, a jiné, a jiní 

angl. anglicky 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 
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cca přibližně (lat. circa) 

cit. citováno (na základě data navštívení příslušné webové stránky) 

et al. a jiní, a kolektiv (lat. et alii) 

fD devonská formace (na základě geologické mapy v měřítku 1:500 000) 

fran. francouzsky 

hornin. horninový 

k. č. koncové čidlo (u měřicích kabelů s čidly typu Dallas DS18B20) 

lat. latinsky 

mol. molární 

n. m. nad mořem, nad mořskou hladinou 

něm. německy 

okr. okres 

ppm 

p.p.m. 
část z milionu (angl. Part Per Million) 

příp. případně 

p. v. 

(p. v.) 
Cauchyova hlavní hodnota nevlastního integrálu (angl. Principal value) 

rel. relativní 

resp. respektive 

spol. s r. o. společnost s ručením omezeným 

švéd. švédsky 

tepel. tepelný, tepelná 

teplot. teplotní 

termodyn. termodynamický (na základě termodynamické teploty) 

tj. to je, to jest 

tzn. to znamená 

v. p. 

(v. p.) 
Cauchyova hlavní hodnota nevlastního integrálu (fran. Valuer principale) 

vid. viděno (na základě data navštívení příslušné webové stránky) 
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A 
okolní (angl. Ambient) 

vztaženo k nižší měrné entropii v T-S diagramu 

AC střídavý proud (angl. Alternative Current) 

AVG vztaženo k průměrné hodnotě (angl. Average) 

Acc. vztaženo k přesnosti měření (angl. Accuracy) 

B 
vrt (angl. Borehole) 

vztaženo k vyšší měrné entropii v T-S diagramu 

BHE 
vztaženo k vertikálnímu vrtanému výměníku tepla (angl. Borehole Heat 

Exchanger) 

BIN vztaženo ke vstupu do vrtu (angl. Borehole Input) 

BOUT vztaženo k výstupu z vrtu (angl. Borehole Output) 

(A) vztaženo k toleranční třídě A (u odporových snímačů teploty) 

(B) vztaženo k toleranční třídě B (u odporových snímačů teploty) 

(C) válec (angl. Cylinder), vztaženo k jednovrstvé válcové stěně 

C vztaženo k Cauchyho okrajové podmínce 

CC 
vztaženo k napájecí svorce (napájecí zdroj, DC soustava; angl. Collector-to-

Collector) 

COP topný faktor (angl. Coefficient of Performance) 

Cu měděný, vztaženo k měděnému metalickému vedení 

D vztaženo k Dirichletově okrajové podmínce 

DC stejnosměrný proud (angl. Direct Current) 

DD 
vztaženo k napájecí svorce (u sběrnice 1-Wire, DC soustava; angl. Drain-to-

Drain) 

DQ datový vodič (u sběrnice 1-Wire) 

Dl. vztaženo k dataloggeru 

ECOP externí topný faktor (angl. External Coefficient of Performance) 

Ef. 

ef. 
efektivní (angl. Effective) 

El. 

el. 
elektrický (angl. Electric) 

ExCOP exergický topný faktor (angl. Exergic Coefficient of Performance) 

G 
vztaženo k zemi (půda; angl. Ground) 

vztaženo k tíhové síle 

GND vztaženo k zemnící svorce (u sběrnice 1-Wire, DC soustava; angl. Ground) 

HCL vysoce konduktivní vrstva (angl. Highly Conductive Layer) 

HI 

Hi 

H 

vysoká úroveň (angl. High) 

HEAT vztaženo k topné spirále (přívod; u TRT aparatury) 

HT vysokoteplotní (angl. High Temperature) 
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HW topná voda (angl. Heat Water) 

IN 

In. 
vstupní (angl. Input) 

INHEAT vztaženo ke vstupu do topné spirály (přívod; u TRT aparatury) 

INTUBE vztaženo ke vstupu do trubky (zpátečka; u TRT aparatury) 

IN(1-U) vztaženo k přívodu v konfiguraci s 1 kolektorovou smyčkou (konfigurace 1-U) 

IN(2-U) vztaženo k přívodu v konfiguraci s 2 kolektorovými smyčkami (konfigurace 2-U) 

LO 

Lo 

L 

nízká úroveň (angl. Low) 

LT nízkoteplotní (angl. Low Temperature) 

N vztaženo k Neumannově okrajové podmínce 

N 

n 
vztaženo k normále, vztaženo k pojmu ve směru normály 

OUT 

Out. 
výstupní (angl. Output) 

OUTHEAT vztaženo k výstupu z topné spirály (přívod; u TRT aparatury) 

OUTTUBE vztaženo k výstupu z trubky (zpátečka; u TRT aparatury) 

OUT(1-U) vztaženo ke zpátečce v konfiguraci s 1 kolektorovou smyčkou (konfigurace 1-U) 

OUT(2-U) vztaženo ke zpátečce v konfiguraci s 2 kolektorovými smyčkami (konfig. 2-U) 

Pt100 vztaženo k platinovému odporovému snímači teploty typu Pt100 

Q vztaženo k topnému výkonu spirály (u TRT testu) 

R vztaženo k Robinově okrajové podmínce 

R vztaženo k elektrickému odporu (u odporových snímačů teploty) 

Res. vztaženo k rozlišení měření (angl. Resolution) 

SS vztaženo k napájecí svorce (napájecí zdroj, DC soustava; angl. Source-to-Source) 

Sen. vztaženo k senzoru (angl. Sensor) 

T vztaženo k termodynamické teplotě 

TTCR vztaženo k relativní změně odporu při termodynamické teplotě 

TCR (obecná) relativní změna odporu 

TS vztaženo k časovému razítku dílčího měření při TRT testu (angl. Time Stamp) 

TUBE 
(kolektorová) trubka (angl. Tube) 

vztaženo k trubce (zpátečka; u TRT aparatury) 

(W) stěna (angl. Wall), vztaženo k jednovrstvé rovinné stěně 

Z zátěž (angl. Load) 

calc. vypočítaný (angl. Calculated) 

cond. 

kond. 
kondukce (angl. Conduction) 

conv. 

konv. 
konvekce (angl. Convection) 

cylindr. vztaženo k cylindrickému (válcovému) souřadnicovému systému 

def 

def. 
definováno, dle definice (angl. Defined) 
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e okolní (angl. Environmental) 

el. elektrický, elektrická (angl. Electric nebo Electrical) 

est. odhadnutý (angl. Estimated) 

g injektážní směs (angl. Grout) 

f 

(f) 
teplonosné médium (angl. Fluid nebo Heat-carrier Fluid) 

i vnitřní (angl. Inner) 

ind. indikovaný, indikovaná (angl. Indicated) 

kartéz. 
vztaženo ke kartézskému (pravoúhlému či ortonormálnímu) souřadnicovému 

systému 

max 

max. 
maximální (angl. Maximal) 

mean vztaženo k průměrné hodnotě, vztaženo ke střední hodnotě (angl. Mean) 

mech. mechanický, mechanická (angl. Mechanic nebo Mechanical) 

min 

min. 
minimální (angl. Minimal) 

mol. molární (angl. Molar) 

o vnější (angl. Outer) 

prakt. praktický, praktická 

r 

(rock) 
horninový masiv (angl. Rock nebo Rock Massif) 

r 

(r) 
teplonosné médium či chladivo (angl. Refrigerant) 

ocel vztaženo k ocelové trubce systému „pershing“ 

rad. radiace (angl. Radiation) 

s 

(s) 
povrch (angl. Surface) 

s zemina (angl. Soil) 

sfér. vztaženo ke sférickému (kulovému) souřadnicovému systému 

st stejnosměrný (angl. Direct) 

tech. technický, technická 

tepel. tepelný, tepelná 

teplot. teplotní 

test vztaženo k TRT testu 

tot úplný, totální (vztaženo k objemovému tepelnému zdroji; angl. Total) 

ved. obecně vztaženo k přívodnímu (metalickému) vedení 

x 

x 
x-ová souřadnice, vztaženo k x-ové souřadnici 

y 

y 
y-ová souřadnice, vztaženo k y-ové souřadnici 

z 

z 
z-ová souřadnice, vztaženo k z-ové souřadnici 

Δ vztaženo k delta konfiguraci tepelných odporů uvnitř vrtu 
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ΔT vztaženo k teplotní diferenci (termodynamické teploty, Celsiovy teploty) 

θTCR vztaženo k relativní změně odporu při Celsiově teplotě 
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0 Úvod 

Předložená disertace s názvem „Metodika automatizovaného měření a vyhodnocování teplot 

v hlubinných vrtech“ se podrobně zabývá problematikou návrhu komplexně pojaté metodiky 

zahrnující popis, měření a následné vyhodnocování termo-fyzikálních vlastností 

(tj. neovlivněné/ovlivněné teplotní profily, součinitel tepelné vodivosti, součinitel tepelného odporu 

a další) horninového prostředí v okolí svislých vrtaných výměníků tepla (BHE). Tento původní 

evaluační proces je: 

 

 prováděn pomocí analytického přístupu (při využití jednodušších i složitějších analytických 

matematických modelů) s návazností na koncepci numerického přístupu (při využití 

numerického matematického modelování, založeného na metodách konečných prvků 

a konečných diferencí), 

 prakticky aplikován v rámci realizace experimentů (déle jen TRT experiment), založených 

na testu tepelné odezvy horninového masivu (dále jen TRT test). 

 

 

Téma disertace tak rámcově spadá do pořád aktuální a perspektivní problematiky obnovitelných 

(či též alternativních) zdrojů energie, konkrétně pak do oblasti geotermální energie planety Země 

se zaměřením na transfer tepla v horninovém prostředí a možnosti jeho využití v praxi 

(tj. při realizacích TRT testů a následných instalacích geotermálních systémů s tepelnými čerpadly). 

V takovém případě navržené praktické řešení vyžaduje správné synergické propojení různých 

poznatků z mnoha vědních oborů (např. z fyziky, matematiky, chemie, statistiky, termodynamiky, 

geologie, geografie, geoinformatiky, metrologie, informatiky, energetiky a jiných). 

Na VŠB-TUO byla problematika TRT testů (nikoliv TRT experimentů) poprvé řešena 

v roce 2005 a následně až v roce 2008, kdy byla zakoupena stávající TRT aparatura (od německé 

firmy UBeG), zahrnující nejen výrobcem navržené hardwarové řešení, ale také určitou realizační 

a evaluační metodiku, z níž lze vycházet a postupem času ji dle potřeby rozšířit (např. o metodiku 

měření teplotních profilů). 

Disertace si tak klade za hlavní cíl hledat širší souvislosti (fyzikální, matematické, 

geovědní, metrologické, energetické i ekonomické), poukázat na ně, detailně je teoreticky popsat 

a následně je prakticky implementovat do navržené metodiky realizace a evaluace TRT 

experimentů, vyvíjené již od roku 2010. Z praktického hlediska tedy jde o obohacení ryze 

technického procesu realizace TRT testu kategorizovanými multidisciplinárními vědeckými 

poznatky, v čemž tkví hlavní přínos této disertace. 

 

V současné době je aplikovaný výzkum v oblastech obnovitelných zdrojů energie a geotermální 

energie velmi rozšířený a tématicky nesmírně různorodý. Je pak přirozené a samozřejmě užitečné 

k danému tématu (a z určitého úhlu pohledu a s určitou hloubkou proniknutí do řešené problematiky) 

zpracovat metodický dokument, podepřený kvalitním vědeckým výzkumem. 

V této souvislosti disertační práce plynule navazuje na klíčovou certifikovanou metodiku 

s názvem „Metodika projektování a instalace vrtaných tepelných výměníků pro různě velké systémy 

na základě stanovených fyzikálních vlastností horninového masivu“ (viz publikace [1]), vzniklou 

v rámci vědeckého projektu TAČR TA01020932 s názvem „Využití tepelné energie zemské kůry 
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pro zřizování obnovitelných zdrojů energie včetně ověřování možnosti akumulace tepla“ a pojatou 

jako komplexně řešená metodika. Certifikovaná metodika tuto disertaci teoreticky obohacuje 

o konceptualizaci pro numerický přístup a numerické matematické modelování 

pomocí sofistikovaných softwarových nástrojů (FEFLOW, COMSOL Multiphysics). Naproti tomu 

disertace v kontextu řešené problematiky obohacuje certifikovanou metodiku o analytický 

matematický aparát a o metodiku realizace TRT experimentů. 

 

Navržená metodika v disertaci má: 

 

 z teoretického hlediska sloužit širší technické veřejnosti jako vodítko pro analytické a/nebo 

pro numerické matematické modelování BHE v konfiguracích 1-U a 2-U, 

 z praktického hlediska sloužit projektantům jako vodítko při sofistikovaném návrhu, 

dimenzování a výkonové optimalizaci BHE pro instalace s tepelným čerpadlem s přihlédnutím 

k výsledkům TRT experimentu na dané lokalitě. 

 

 

Členění disertace 

Tato disertace je členěna: 

 

 do 9 kapitol, zahrnujíc teoretickou část (tj. kapitola 1 a kapitola 2), přehled literatury 

(tj. kapitola 3), cíle disertace (tj. kapitola 4), zvolené metody zpracování (tj. kapitola 5), 

praktickou část (tj. kapitola 6 a kapitola 7), zhodnocení dosažení cílů disertace (tj. kapitola 8) 

a závěr (tj. kapitola 9), 

 do 10 tématických příloh (tj. příloha A až příloha J), doplňujíc výklad v hlavním textu této 

disertace. 

 

 

Výtah z obsahu kapitol 

Kapitola Geotermální energie poměrně obsáhle pojednává o geotermální energii z mnoha 

různých hledisek. Primárně v dostatečné míře rozebírá geologické hledisko (tj. stručný popis planety 

Země astručně popsaný výzkum geotermální energie) v návaznosti na vymezení problematiky tepla 

a teploty (tj. související definice a jednotky v soustavě SI, přenos tepla, vedení tepla a klíčové 

parametry tepelného pole). 

Stěžejní část se věnuje vedení tepla, kde jsou systematicky uvedeny detailní matematické popisy 

pro ustálené vedení tepla (popsané tzv. Fourierovým zákonem) a neustálené vedení tepla (popsané 

tzv. Fourierovou rovnicí vedení tepla). Z matematického hlediska se (v tomto případě) jedná o lineární 

parciální diferenciální rovnici druhého řádu (parabolického typu, s konstantními koeficienty 

a bez vnitřního zdroje tepla), k níž jsou obecně formulovány problémy počáteční podmínky 

(tj. Cauchyho problém) a okrajových podmínek (tj. Dirichletova podmínka, Neumannova podmínka, 
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Cauchyho okrajová podmínka, Robinova-Newtonova čili smíšená podmínka). V základu se navržená 

metodika omezuje na jednoduchý analytický matematický přístup ve formě řešení Cauchyho 

problému, a to při stanovených vstupních podmínkách a následných zjednodušeních matematického 

modelu, mající praktické uplatnění ve formě Kelvinovy teorie liniového zdroje při evaluaci dat 

v rámci realizace II. fáze TRT experimentu (tj. realizace TRT testu). 

Závěrečná část této kapitoly se věnuje geotermálním zdrojům v návaznosti na hlubinné vrty 

(popř. zkráceně jenom vrty), vrtané výměníky tepla (angl. Borehole Heat Exchanger; BHE) a tepelná 

čerpadla (typu země/voda; angl. Heat Pump), prakticky využitých na výzkumných polygonech 

v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V případě obou těchto polygonů 

(tj. Velký výzkumný polygon a Malý výzkumný polygon) jsou zmíněny jejich popisy z hlediska 

geologického popisu dané lokality, technického hlediska a z praktického hlediska sběru 

a vyhodnocování dostupných technologických veličin. 

 

Kapitola Měření teploty pojednává o samotném procesu měření teploty z mnoha hledisek. 

V úvodu kapitoly je v dostatečné míře rozebrána úloha a význam tzv. Mezinárodní teplotní stupnice. 

V dalším výkladu je věnována pozornost pouze těm snímačům teploty, se kterými v rámci řešení dané 

problematiky soustavně pracujeme (tj. odporové snímače teploty typů Pt100 a Pt1000, digitální 

teplotní snímače typu Dallas DS18B20). V případě odporových snímačů teploty jsou detailněji 

popsány norma ČSN EN 60751 (v interakci s již neplatnou normou ČSN IEC 751 a dalšími 

souvisejícími platnými normami a technickými předpisy metrologickými), matematická závislost 

odporu na teplotě v daných teplotních rozsazích, matematická závislost teploty na odporu, přesnosti 

měření odporu a teploty v daných tolerančních třídách (tj. AA, A, B, C) a významy nestanovených 

měřidel. Z praktického hlediska je pozornost věnována principu vyhodnocovacích obvodů 

pro odporové snímače teploty ve všech třech možných zapojeních (tj. dvojvodičové, třívodičové 

a čtyřvodičové dle normy ČSN EN 60751) a příslušných možných označeních svorek měřicích 

přístrojů. V případě digitálních snímačů typu Dallas DS18B20 je zmíněn pouze základní popis 

v souvislosti s praktickými aspekty jejich využití (tj. konfigurace pinů a možnosti napájení 

při dvouvodičovém a při třívodičovém zapojení). 

 

Kapitola Shrnutí přehledu literatury podrobně mapuje obsah nejen relevantních literárních 

pramenů pro témata certikované metodiky a matematického modelování (tj. analytický přístup 

a numerický přístup), ale také všech autorových publikací (týkajících se tématu této disertace) 

s interakcemi na použitou literaturu a odvolávkami na související tématiku v teoretické části, 

v praktické části a v přílohách této disertace. 

 

Kapitola Cíle disertace zcela jasně na základě přehledu literatury definuje celkem 9 dílčích cílů 

této disertace, tj. 3 dílčí cíle v rámci teoretické části a 6 dílčích cílů v rámci praktické části. 

 

Kapitola Zvolené metody zpracování rámcově popisuje metody vedoucí ke splnění 

každého z 9 vytýčených dílčích cílů této disertace. 

 

Kapitola Návrh metodiky měření teplotních profilů nejen kriticky zhodnocuje (tj. uvádí 

výhody a nevýhody z praktického hlediska) 3 vyvinuté/použité (principiálně shodné díky použití 

měřicích kabelů s osázenými teplotními snímači typů Pt1000 a Dallas DS18B20) metodické přístupy 

pro realizaci měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů, ale rovněž uvádí interakce 

a podobnosti mezi jednotlivými přístupy. 
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Závěrečná část této kapitoly pro úplnost sumarizuje principy (tj. základní typy rozptylů – 

Rayleighův, Brillouinův, Ramanův a nelineární), metody (pro měření rozptylů – časová OTDR 

a frekvenční OFDR) a vlastnosti (pro distribuované snímání teploty) v perspektivní oblasti 

tzv. optovláknových systémů pro distribuované snímání teploty. Rovněž jsou zde uvedeny stručný 

popis metodiky měření kontinuálních teplotních profilů optickým kabelem, metodika vyhodnocení 

takto nasbíraných dat a lokality, na nichž byla teplotní profiláž tímto způsobem provedena. 

 

Kapitola Návrh metodiky realizace a evaluace TRT experimentů obsáhleji pojednává 

o navržené metodice realizace dosavadních TRT experimentů nejen z teoretického hlediska, ale také 

z praktického hlediska, z hlediska metrologického a z hlediska matematického modelování. 

V úvodu této kapitoly jsou zmíněny stručný historický vývoj TRT testů (od teoretických 

prací až po praktické příklady nasazení v terénu), definovaný rozdíl mezi TRT testem a TRT 

experimentem (v rámci navržené metodiky), obecný princip činnosti a konkrétní vstupní veličiny 

a očekávané výstupní veličiny z tohoto procesu. 

Část kapitoly – zaměřená na jednoduchý analytický matematický model transferu tepla – 

pojednává o příslušném analytickému matematickém popisu, který v rámci konceptualizace tohoto 

modelu zavádí a definuje vstupní podmínky (tj. rozměr problému, souřadnice problému, tvar 

Fourierovy rovnice vedení tepla, počáteční podmínku a okrajové podmínky pro nekonečnou doménu) 

k odvození praktického vzorce (založeného na Kelvinově teorii liniového zdroje a určeného 

pro konvenční evaluaci dat z realizovaného TRT testu na základě fundamentálního řešení Cauchyho 

problému, relací pro okamžité bodové zdroje, pro okamžitý liniový zdroj a pro spojitý liniový zdroj, 

alternativního partikulárního řešení v cylindrických souřadnicích a dalších zjednodušeních 

a ztotožněních s reálně měřenými parametry (např. teplota teplonosného chladiva, teplota stěny vrtu, 

teplota okolního horninového masivu). Z praktického hlediska budou diskutovány výhody a nevýhody 

použitého pětistupňového algoritmu při výpočtu součinitele tepelné vodivosti a součinitele tepelného 

odporu vrtu ze získaných dat; výsledky jsou následně konfrontovány dle vlastního algoritmu 

pro otestování počáteční (neovlivněné) teploty horninového masivu. 

Část kapitoly – zaměřená na složitější analytické a numerické matematické modely transferu 

tepla – se v úvodu obecněji zabývá problematikou vlastností navrhovaných analytických/numerických 

matematických modelů BHE v návaznosti na charakteristiku již použitého analytického modelu, 

založeného obecně na teorii liniového zdroje. Z hlediska analytických matematických modelů je 

detailněji popsán model konečného liniového zdroje pro konfiguraci 1-U a konfiguraci 2-U (tj. řídicí 

rovnice s definicemi počátečních a okrajových podmínek, prakticky pak význam tepelných odporů 

ve složitějších analytických modelech s přímou návazností na numerická řešení). Tyto složitější 

analytické modely zároveň rozšiřují, zpřesňují a zobecňují (např. vliv po částech spojitého topného 

výkonu oproti tomu konstantnímu, vliv objemového průtoku teplonosného média na typ proudění 

v návaznosti na výpočet Reynoldsova čísla vzhledem ke konfiguraci vrtaného výměníku tepla, 

problematiky teplotní distribuce na stěně vrtu a souvisejících řídicích rovnic) již zavedený analytický 

matematický přístup, použitelný při tzv. prvním stupni evaluace dat. 

V rámci praktické ukázky realizace úplného TRT experimentu, provedeného na lokalitě 

Ovčárna pod Pradědem v květnu 2012, je demonstrována navržená metodika zahrnující čtyři fáze 

(tj. jednorázové měření neovlivněného teplotního profilu, realizace samotného TRT testu po určitou 

dobu s následným provedením tzv. prvního stupně evaluace dat, vícerázové měření ovlivněných 

teplotních profilů v definovaných časových intervalech v rámci procesu tzv. doznívání a v rámci 

tzv. druhého stupně evaluace dat realizace případové studie ve formě simulace dlouhodobého provozu 

tepelných čerpadel na polygonu vrtaných výměníků tepla na dané lokalitě). Nad rámec realizace 
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tohoto TRT experimentu jsou v příslušných přílohách uvedeny také detailní popisy geografické, 

geomorfologické a geologické pro danou lokalitu. 

Závěrečná část této kapitoly poukazuje na skutečnost, že popsaná metodika týkající se 

numerických matematických modelů částečně ze složitějších analytických modelů vychází. V rámci 

zkoumané problematiky jsou témata numerického modelování (např. konceptuální model, počáteční 

a okrajové podmínky, řídicí rovnice, diskretizace v čase a v prostoru, kalibrace, validace a verifikace 

modelu) uvedena teoreticky ve formě základního metodického postupu výstavby plnohodnotného 

numerického modelu. Všechny poznatky, souvislosti a symbolika z předchozích kapitol jsou posléze 

prakticky aplikovány v numerickém modelu, vytvořeném v prostředí FEFLOW a zabývajícím se 

metodickou výstavbou numerického modelu, geometricky vycházejícího z reálné technologie systému 

pro skladování tepla ve vrtu (respektive zásobníku tepla čili systému BTES) na lokalitě Paskov. 

 

Kapitola Zhodnocení výsledků podrobně zhodnocuje (tj. popisuje a diskutuje) nejen dosažení 

všech dílčích cílů, ale také přínosy disertace jak v rámci teoretické části, tak rovněž v rámci praktické 

části. Pro úplnost je tato kapitola na konci doplněna o několik doporučení pro případný další teoretický 

i praktický výzkum v rámci tématu této disertace. 

 

Kapitola Závěr zhodnocuje nejen (tj. popisuje a diskutuje) dosažení všech 9 vytýčených dílčích 

cílů této disertace. 
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Poznámka 

Tato disertace se hierarchicky člení na kapitoly (tj. 1. úroveň), podkapitoly (2. úroveň), oddíly 

(3. úroveň), pododdíly (4. úroveň) a odstavce (5. úroveň). 

 

Ucelený seznam použitých symbolů, zkratek, indexů a jednotek, umístěný před samotným 

výkladovým textem, umožňuje snadnější orientaci nejen v jednotlivých rovnicích či v textu, ale také 

v rozměru dané fyzikální veličiny. 

 

Ve všech rovnicích (číslovaných a nečíslovaných), umístěných v této disertaci (tj. v hlavním 

textu a v přílohách), není znaménko skalárního součinu (∙) vypuštěno, aby tak nedocházelo k mylným 

interpretacím uvedených relací. 

 

Za všemi vzorci jsou systematicky vypuštěna interpunkční znaménka. 

 

V této disertaci jsou výhradně používány jednotky soustavy SI. U všech veličin je pro úplnost a 

zřejmost uveden jejich fyzikální rozměr v odvozených jednotkách soustavy SI, v základních 

jednotkách soustavy SI pouze z edukativních důvodů. 
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Geotermální energie 

1.1 Úvod do problematiky 

Zemské teplo představuje v současné době jeden z nejatraktivnějších zdrojů obnovitelné (též 

alternativní) energie. Zájem o tyto energie byl dle [2] iniciován snahou o omezení vlivu emisí oxidu 

uhličitého (sumární vzorec CO2) a s tím spjatým fenoménem tzv. globálního oteplování. Byť současné 

technologie pro využití geotermální energie (Geothermal Energy; GTE) jsou dle [3] investičně 

poměrně náročné, při svém (i dlouhodobém) provozu dokáže – oproti jiným energetickým zdrojům – 

zajistit významné úspory; zároveň se nezhoršuje kvalita životního prostředí. Díky své dostupnosti, 

relativní stálosti (např. s ohledem na typ zdroje nízkopotenciálního tepla; viz podkapitola 1.5) 

a regulatelnosti tak může dle [3] výrazně přispět k regionální energetické nezávislosti. 

 

1.1.1 Zemské teplo – geotermické hledisko 

Studiem složité problematiky zemského tepla se zabývá tzv. geotermika, vědní disciplína 

popisující tepelný stav planety Země. S geotermikou souvisí dle [2] a [3] také studium radioaktivity 

zemského tělesa (viz také podkapitola 1.3), tj. rozložení radioaktivních látek v zemi, množství tepla 

uvolněného jejich rozpadem, rychlost rozpadu, absorpce radioaktivního záření horninami a další 

přidružené procesy. Vychází se ze skutečnosti, že horniny zemské kůry mají různý obsah 

radioaktivních minerálů, přispívajících dle [3] ke zvýšení tepelného toku a tím také možnostmi využití 

geotermální energie. Geotermální energie tak představuje přírodní teplo planety Země, koncentrované 

v rezervoárech hornin zemské kůry, obvykle nasycených kapalinou, případně je dle [3] kontinuálně 

ohřívána uvolňovaným teplem právě z rozpadajících se izotopů s dlouhým poločasem rozpadu 

(typicky 40K, 232Th, 235U a 238U); tímto vzniká potenciálně využitelný zdroj energie (např. v žule 

díky jejich vysoké koncentraci), v některých místech zemské kůry může dle [3] představovat hlavní 

primární zdroj geotermální energie. 

Vysoká teplota zemského jádra je dle [3] totiž způsobena teplem uvolněným při formování 

zemské kůry, kdy kinetická energie srážek minerálů byla transformována na teplo. Geotermální 

energie je tak v nitru planety Země zachována po celou dobu její geologické historie [2]; 

např. postupné ochlazení 1 km3 horké zemské kůry o 100 °C by mohlo dodávat elektrickou energii 

elektrárně s kapacitou 30 MW po dobu 30 let. Pro úplnost dodejme, že dosavadní využití geotermální 

energie elektrárnami je dle [2] jen přibližně 5 800 MW a dalších přibližně 11 000 MW je využíváno 

z teplých vod pro vyhřívání a pro balneologické účely. 

V neposlední řadě nesmíme zapomínat na skutečnost, že existence planety Země přímo závisí 

na Slunci [3], které jí dodává energii již od jejího vzniku zhruba před 4,5 miliardou let. Sluneční 

energie se akumuluje nejen v povrchových vrstvách zemské kůry, ale také v atmosféře (viz také 

oddíl 1.5.1). Slunce je zdrojem veškeré energie, kterou Země přijímá z vesmíru [2], přičemž pouze 

zlomek této sluneční energie se dostává na Zemi, byť samo Slunce, jež si vytváří svou energii 

jadernou syntézou, vyzařuje v každém okamžiku obrovské množství energie a zároveň se tak ochuzuje 

o miliony tun své hmoty. Sluneční energie je spjata s tzv. termonukleárními reakcemi, při kterých se 
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vodík mění na hélium. Teplo na slunečním povrchu dosahuje cca 6 000 °C, zatímco v nitru má Slunce 

teplotu až 15 milionů °C. 

V [3] jsou uvedeny další možné zdroje geotermální energie, a to teplo vzniklé rotací 

planety Země a teplo vzniklé při geochemických procesech (např. vulkanismus podrobně uvedený 

např. v [2], v rámci geologie České republiky pak např. v [4]). 

 

1.1.2 Zemské teplo – geologické hledisko 

Z geologického hlediska jsou relevantní původ zemského tepla, jeho hromadění a vztahy 

k okolnímu prostředí. Geologie se zabývá především historií Země a přírodními dlouhodobými 

procesy. Zkoumá však i pochody současné a podle motta „současnost je klíčem k minulosti“ [2] se 

snaží porozumět geologickým procesům, proběhnuvších v geologické historii. V duchu uvedeného 

motta se moderní geologie rovněž snaží posoudit predikci takovýchto procesů, respektive 

popsat, jakým způsobem budou geologické procesy vypadat, případně se rozvíjet v bližší i v daleké 

budoucnosti; stejný předpoklad platí také pro geotermiku [2], přičemž rozlišujeme: 

 

 recentní systémy – geotermální systémy činné v současnosti, tedy z geologického hlediska 

relativně mladé, 

 fosilní systémy – mnohé podobné systémy byly aktivní během dlouhé geologické historie. 

Některé z nich jsou staré i miliardy let, přesto po nich mohly zůstat zřetelné stopy; podle jejich 

geologických záznamů dokonce lze soudit, že v určitých geologických obdobích a v některých 

oblastech se na povrchu a nehluboko pod ním projevovaly intenzivněji než v současnosti. 

 

Stopy jejich existence takovýchto fosilních systémů v různých geologických obdobích jsou 

hlavně tyto: 

 

 uloženiny travertinů nebo křemitých sintrů, 

 mnoho typů hydrotermálních rudních ložisek, 

 další stopy hydrotermálních procesů – např. metastatická dolomitizace, silicifikace, 

kaolinizace a další přeměny, u nichž byla potvrzena úloha horkých vod, 

 přítomnost starých otevřených a vyhojených puklin, které jsou vyplněny různými typy 

minerálů – např. křemenem, kalcitem, ale také barytem, sideritem, ankeritem, zeolity a jinými 

minerály (viz také [3]), 

 přítomnost speciálních proterozoických stromatolitů, sedimentů bakteriálního a řasového 

původu, u nichž se předpokládá, že se tvořily kolem podmořských horkých pramenů. 

 

 

1.1.3 Zemské teplo – způsoby jeho využití 

Z hlediska potenciálního využití tepelné energie je v [2] použit termín tzv. geotermální 

rezervoár. Primárně je totiž tepelná energie v zemské kůře více či méně rozptýlena a k její koncentraci 

je třeba využít schopností vody či páry, aby se nahromadila do jednoho místa, tedy do geotermálního 

rezervoáru. Pohyb vody či páry nebo obou je podmíněn rozdílem hustot mezi sestupující chladnější 

meteorickou vodou a vystupující vodou ohřátou. Při procesu akumulace geotermální energie hrají 

značnou roli vlastnosti jako např. pórovitost (porózita) a propustnost (permeabilita) horninového 

prostředí, případně další vlastnosti, zmíněné v oddíle 1.4.4, případně také v [3]. 
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Jiné využití zemského tepla je z tzv. suchých hornin (Hot Dry Rock; HDR), případně dle [3] 

jako systémy s podzemním výměníkem tepla, využívající dle [2] přímé využití masivu „suchých“ 

hornin, u nichž se uplatňují tyto základní principy, tedy dle [3]: 

 

 využívání umělého oběhu teplonosného média v horninovém masivu, 

 oběh teplonosného média v puklinovém přírodním systému (viz níže), 

 oběh teplonosného média (např. vody) v uměle vytvořeném systému (aplikačně viz [3] a také 

v návaznosti na oddíl 1.5.1), 

 hloubka vytvářeného podzemního výměníku tepla je řízena požadovanou výstupní teplotou 

teplonosného média, 

 oběhové množství teplonosného média musí přenést požadované množství tepla. 

 

Princip oběhu teplonosného média v puklinovém přírodním systému se uplatňuje 

u soustředěného výstupu zemského tepla na drcených, puklinových a podobně oslabených zónách 

(Fractured Hot Rock; FHR). 

V obou případech – tj. pro suché horniny a pro puklinový přírodní systém – jsou dle [2] pohyb 

a akumulace zemského tepla zásadně ovlivněny buď otevřeností, nebo naopak uzavřeností 

geologických a hydrogeologických struktur. Dodejme, že v [3] jsou rovněž zmíněny a diskutovány 

perspektivní a velice efektivní systémy s horkou párou. 

 

1.2 Stručný popis planety Země 

Součástí tepla Země je kosmické teplo, dodávané Zemi v souvislosti se vznikem sluneční 

soustavy. Tak jako u ostatních kosmických těles tvoří horniny jakýsi ochranný obal, bránící rychlému 

úniku z vnitřních částí a tím jejich celkovému prochlazování [2]. Dle [3] činí potenciál možného úniku 

tepla z planety Země asi 42 ∙ 1012 W, přičemž 8 ∙ 1012 W unikne ze zemské kůry (viz 

pododdíl 1.2.1.2), 32∙ 1012 W ze zemského pláště (viz pododdíl 1.2.1.3) a 2∙ 1012 W ze zemského jádra 

(viz pododdíl 1.2.1.4). Ochlazování planety Země je tedy dle [3] pomalé, neboť teplota zemského 

pláště se za dobu 3 miliard let sníží z počáteční teploty + 4 000 °C (v jádře planety) jen 

asi o 300 °C až 350 °C. 

Země, coby planetární těleso ve tvaru symetricky zploštělé koule (v oblasti zemských pólů) 

s danými geometrickými rozměry (uvedenými např. v [2] nebo v [3]), je též dotována teplem 

ze slunečního záření (viz také oddíl 1.1.1). Srovnáme-li povrch Země s přísunem sluneční energie 

s průměrnou hodnotou 0,35 W ∙ m-2 dle [2], pak lze množství tepla ze slunečního záření 

pro planetu Zemi charakterizovat hodnotou přibližně 2,5 ∙ 106 MW. Dle [3] se planeta Země skládá 

z mnoha vrstev, mající z geotermálního hlediska (viz oddíl 1.1.1) svůj význam, uvažujeme-li přenos 

tepla (viz oddíl 1.4.2). 

 

1.2.1 Zemské vrstvy 

Postupujeme-li těmito jednotlivými vrstvami od středu Země ven, narazíme napřed na zemské 

jádro, někdy ještě děleno na vnitřní a na vnější jádro. To zasahuje do vzdálenosti 3 500 km od středu 

Země; dále od středu se nachází plášť, který se dělí na spodní a na svrchní. Vnější slupku zemského 

tělesa tvoří zemská kůra, mocná od 6 km (pod oceány) až po 70 km (na pevnině pod nejvyššími 
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pohořími; geograficky v Čechách má dle [2] mocnost od 30 km do 34 km, případně dle [4] také 

do 40 km geologicky v centrální části moldanubika). 

Tabulka 1.1 stručně sumarizuje vybrané vlastnosti geologických vrstev planety Země. 

 

1.2.1.1 Zemský povrch 

Teplota na zemském povrchu je docela známá a existuje předpoklad, že kolísá přibližně 

od minus 90 °C do plus 60 °C (tj. teplotní diference činící 150 °C), a to v závislosti na klimatickém 

pásu. Vliv slunečního záření zasáhne mělce pod povrch – nejčastěji do hloubky 2 m až 5 m, 

na pouštích až do 20 m. Pod touto hloubkou se nachází tzv. přechodná zóna. Teprve pod ní se 

projevuje výstup zemského tepla a růst teploty je dle [2] charakterizován tzv. teplotním stupněm (viz 

pododdíl 1.4.4.1) a tzv. teplotním gradientem (viz pododdíl 1.4.4.2). 

 

1.2.1.2 Zemská kůra 
Rozeznáváme dva typy zemské kůry, tedy dle [2]: 

 

 oceánská – bazaltová a mocná 12 km, místy pak 15 km; v nejsvrchnější části ji tvoří 

nezpevněné sedimenty, pod nimiž se nacházejí zpevněné sedimenty, 

 kontinentální – mocná od 30 km do 70 km (pod horskými pásmy a na geologicky 

nejstabilnějších částech) a obsahující granitovou vrstvu, tvořenou nejen samotným granitem, 

ale také fyzikálně podobnými horninami (např. zpevněné sedimenty a metamorfované 

horniny, jako jsou rula a svor) a bazaltem ve spodní části kůry. 

 
Dodejme, že dle [3] je zemská kůra teplotně nehomogenní a ovlivněna řadou faktorů, tedy: 

 

 tvar a mocnost jednotlivých horninových vrstev, 

 vybrané fyzikální parametry (viz oddíl 1.4.4), 

 oběh tekutin (tj. kapalin a plynů) v horninových vrstvách, 

 sekundární podrcení horninových vrstev, 

 parametry tepelného zdroje (tj. velikost a hloubka), 

 prostup tepla (viz také pododdíl 1.4.2.4). 

 

Z hlediska členění je dle [2] granitová vrstva od bazaltové vrstvy oddělena tzv. Conradovou 

diskontinuitou, která je sice sledovatelná podle průběhu zemětřesných vln, ale není souvislá, někde je 

dokonce velmi nezřetelná. 

Svrchní (tj. 2 km až 4 km mocná vrstva zemské kůry dle [2]) je obvykle pórovitá nebo 

rozpukaná a zvodněná díky meteorické vodě, klesající z povrchu. Zvodnělé horizonty – tzv. aquifery – 

mohou být odděleny nepropustnými horninami – tzv. akvakludy. Přenos tepla k povrchu probíhá 

převážně prouděním (neboli konvekcí; viz pododdíl 1.4.2.2), spjatým s výstupem magmatu. Tato 

křemičitanová tavenina se tvoří částečným tavením hornin pláště i zemské kůry. Žhavé tekuté magma 

chladne v tzv. magmatických krbech (viz také pododdíl 1.2.1.4), které jsou hlavním zdrojem 

geotermálního tepla, které se pak na povrchu projeví ve formách gejzírů a horkých pramenů [3]. Teplo 

proniká z chladnoucího magmatu především vzhůru k povrchu; pokud se setká se zvodněnými 

horizonty, voda je pod tlakem a stoupá k povrchu, přičemž na její místo proudí chladná voda z okolí, 

a tak vzniká geotermální cirkulace zpětně ovlivňující chladnutí magmatu. 
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1.2.1.3 Zemský plášť 

Naproti tomu fyzikální hranice mezi kůrou a pláštěm jsou ostré (tj. diskontinuitní), a proto se 

nazývají tzv. Mohorovičičovou diskontinuitou (MOHO), zmíněnou např. v [5] v souvislosti 

s publikovanými teplotami pro vnější flyšové pásmo Karpat v hloubkách okolo 40 km, kde se tyto 

teploty pohybují v rozmezí od + 500 °C do + 550 °C. Dodejme, že v [5] je daná geoterma uvedena 

pro zájmovou lokalitu Ostravice (T, okres Frýdek-Místek) a doplněna parametry tzv. vrstevného 

modelu (tj. hustoty tepelných toků na povrchu a v bázi, viz také pododdíl 1.4.4.3) a výstupními 

průměrnými teplotními gradienty (viz také [3]) v jednotlivých vrstvách. Pro úplnost uveďme, že v [4] 

jsou popsány mocnost a charakter zemské kůry a dále pak průběh a strukturální schéma MOHO 

geologicky v rámci Českého masivu a Karpatské soustavy (viz také Tabulka 1.5), respektive 

geograficky v rámci tehdejší Československé socialistické republiky (ČSSR). 

V místech, kde dochází k pohybům a reaktivaci procesů, je hranice nezřetelná a mísí se korový 

materiál s plášťovým. K tomu dochází dle [2] hlavně pod riftovými zónami, tedy nejen na kontinentu, 

ale také v oceánu. 

Ve svrchním plášti, tj. v hloubkách od 80 km až do 120 km, existuje vrstva, kde se horniny 

nacházejí zřejmě v poloplastickém stavu (pozorováno podle zpomalení seizmických vln). Z tohoto 

důvodu zde hovoříme o tzv. vrstvě o snížené rychlosti vln (Lower Velocity Level; LVL). Je 

pravděpodobné, že právě tato vrstva je prostředím, podle kterého se pohybují desky. Pro upřesnění: 

pevná součást, tj. celá zemská kůra s částí svrchního pláště (včetně vrstvy se sníženou rychlostí vln, až 

do zmíněné hloubky od 80 km až do 120 km) se nazývá tzv. litosféra. Z tohoto důvodu není správné 

postavit rovnítko mezi zemskou kůrou a litosférou dle [2] a [3]. 

V případě zemského pláště lze usuzovat, že s hloubkou pod povrchem (vlivem rostoucího tlaku) 

jsou horniny těžší a těžší a tvořeny minerály o těsnější krystalografické mřížce a o větší hustotě. Řada 

modelů předkládá různé možnosti, přičemž tou nejpravděpodobnější představují dle [2] peridotitové 

a dunitové složení svrchního pláště a spodního perovskitového pláště. 

 

1.2.1.4 Zemské jádro 

V nitru Země je dostatek geotermální energie, její zdroje jsou ovšem dosažitelné jen ve svrchní 

části zemské kůry. Podle odhadů je v nejsvrchnější tříkilometrové vrstvě zemské kůře zakonzervováno 

teplo jak v horninách, tak ve vodě i páře v množství, které by stačilo pokrýt spotřebu lidstva nejméně 

na 100 000 let. Z hlediska tepelného režimu zemského tělesa je důležité též složení jednotlivých 

zemských vrstev (viz Tabulka 1.1), jelikož různé minerály a tím i horniny mají dle [2] různou velikost 

součinitele tepelné vodivosti (viz pododdíl 1.4.4.4), přičemž není možné přímo studovat vzorky 

z celého zemského tělesa (neboli geoidu). 

Teplo jádra Země, které se dostane až k zemskému povrchu základními mechanismy přenosu 

tepla (viz oddíl 1.4.2), lze dle [2] odhadnout na hodnotu 300 ∙ 109 MW za rok, což je o několik řádů 

více, než jaké je množství energie dodávané přírodními i umělými procesy. Obvyklé hodnoty růstu 

teploty do hloubky pod povrch jsou narušeny mnoha anomáliemi, hlavně pak u okrajů desek 

s vystupujícím žhavým magmatem [3], tedy tektonických poruch, zasahujících hlouběji 

pod povrch až do svrchního pláště, a různou hodnotou součinitele tepelné vodivosti hornin (viz 

např. Tabulka 1.3). 
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Tabulka 1.1  Vybrané vlastnosti geologických vrstev planety Země – skupenství, vzdálenost 

od povrchu Země, hustota a teplota v závislosti na příslušné geologické vrstvě, dle [2] 

Geologická vrstva Skupenství 

Vzdálenost 

od povrchu Země 
Hustota Celsiova teplota 

(km) (g ∙ cm-3) (°C) 

vnitřní jádro pevné 4 980 až 6 370 12,0 4 000 až 4 700 

vnější jádro kapalné 2 900 až 4 980 10,0 3 500 až 4 000 

spodní plášť pevné či plastické 600 až 2 900 5,5 1 000 až 3 500 

svrchní plášť pevné či plastické 25 až 600 3,5 

pod 1 000 oceánská kůra pevné 6 až 12 3,0 

kůra pevné 0 až 70 2,7 

 

Byť proudění a tečení (hovoříme o kondukci, viz pododdíl 1.4.2.1) roztavených pevných látek 

jsou dle [3] velmi účinnými mechanismy přenosu tepla, v blízkosti povrchu (tj. do 100 km, svrchní 

plášť; viz Tabulka 1.1) – kde je již materiál příliš studený a málo viskózní na to, aby se pohyboval – se 

geotermální teplo přenáší především vedením (hovoříme o konvekci, viz pododdíl 1.4.2.2 a dále pak 

oddíl 1.4.3). 

 

1.3 Výzkum geotermální energie 

Znalosti o pohybu tepla ve větších hloubkách pod povrchem Země nejsou prakticky ověřeny 

a jsou odvozovány podle obecných zákonitostí a zčásti podle vyhodnocování geofyzikálních měření, 

hlavně pak rychlosti zemětřesných vln a jejich lomu. Přímá měření byla možná jen na několika 

místech kontinentální a oceánské kůry (viz Tabulka 1.1) a v rámci ložiskového průzkumu ložisek ropy 

a plynu, ovšem jen do hloubky 11 km (tj. v oceánské kůře). Těmito vrty byly některé modelové 

výpočty a hypotézy upřesněny. Některé poznatky jsou spjaty s pozorováním teploty magmatu, jeho 

složením a předpokladem roztavení hornin v různých hloubkách. Novější poznatky dle [2] umožňují 

porovnat je se složením meteoritů a výsledky kosmického výzkumu. Podrobnější přímá sledování 

teplot v různých zemských strukturách se v rámci programu využití geotermální energie provádějí 

dle [2] do hloubky od 4 km až do 5 km pod povrchem. 

Z důvodů nejasného datování prvních zpráv o starých měřeních teploty pod zemským povrchem 

existují rovněž rozporuplné současné údaje o počátcích vědeckého výzkumu zemského tepla. Pokud 

byly na počátku teploty zemského tělesa podobné jako na Slunci, tj. teplota kolem + 6 000 °C, lze 

zřejmě vypočítat stáří Země podle rychlosti vychladnutí tělesa do současného teplotního stavu (viz 

podkapitola 1.2). O toto se v roce 1824 pokoušel např. slavný francouzský matematik a fyzik 

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768–1830), který ve svých výpočtech dokonce uvažoval hodnoty 

součinitele tepelné vodivosti hornin planety Země a který vycházel z primární (počáteční) teploty (viz 

podkapitola 1.2), která měla odpovídat teplotě Slunce. Podobnou metodu použil také 

William Thomson (1824–1907, lord Kelvin of Largs), který upřesnil starší metody; vyšlo mu, že Země 

je 20 milionů let stará, později však tento výpočet zkorigoval na 100 milionů let [2]. 

Pro úplnost dodejme, že k revoluci v názorech došlo až při objevu tzv. přirozené radioaktivity 

na konci 19. století. V roce 1903 upozornil irský fyzik John Joly (1857–1933) na to, že se do výše 

uvedených výpočtů musí zahrnout teplo vznikající rozpadem radioaktivních prvků (viz 

podkapitola 1.1 nebo [2] a [3]). Stáří planety Země je v dnešní době odhadnuto 

na přibližně 4,5 miliardy let. 
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1.4 Teplo a teplota 

Teplo je energetickým projevem pohybu malých částic hmoty. Míru těchto pohybů představuje 

kinetická energie. Tepelná energie je z fyzikálního hlediska ve své podstatě vlněním. Jedná se 

o neuspořádaný pohyb molekul, které proudí z teplejších míst k těm chladnějším. Čím je těleso 

teplejší, tím se jeho atomy a molekuly pohybují rychleji. Různé chování látek při zahřívání se nazývá 

tzv. specifické teplo či také tzv. měrná tepelná kapacita (viz Tabulka 1.2). Hodnota této veličiny je 

závislá nejen na stavu hmoty (např. horniny, kapaliny, plyny), ale také na tlaku. Specifické teplo 

některých pevných látek se zvětšuje se stoupající teplotou [2]. Dodejme, že u tuhých látek má 

přibližně shodnou hodnotu, u kapalin je jen málo závislá na teplotě, u plynů je pak většinou 

konstantní; výjimku však představuje oxid uhličitý (sumární vzorec CO2), jenž se výrazně mění nejen 

se změnou teploty, ale také tlaku. 

Termodynamika studuje teplo jako jednu z energií. Obecně platí zákon o zachování energie, což 

znamená, že energie nemůže být vytvořena, ani nemůže zaniknout. Může jen přecházet z jedné 

podoby do druhé. Jakýkoli druh energie (tj. tepelná, elektrická, magnetická i mechanická) může být 

přeměněn na teplo. Tepelnou energii však nelze beze zbytku přeměnit v jiné druhy energie 

vzhledem k tomu, že mají tzv. látkovou entropii a nedovolují tak úplnou přeměnu energie. 

Pro absolutní nulovou teplotu, tj. při (termodynamické) teplotě 0 K čili při (Celsiově) teplotě 

minus 273,15 °C dle relace (1.4), je entropie teoreticky rovna nule [2]. 

Teplota dle [6] představuje jednu ze stavových veličin, která kvantitativně charakterizuje 

tepelný stav látky. Dle kinetické teorie je teplota v podstatě mírou velikosti střední kinetické energie 

neuspořádaně se kmitajících atomů či molekul. Teplota se určuje nepřímo, tj. jsou měřeny změny 

vlastností příslušné látky v závislosti na teplotě (tématicky viz příloha C.5). 

V dalším výkladu se budeme na teplotu odkazovat nejen v souvislosti s použitým 

matematickým aparátem, v němž hraje hlavní úlohu, ale také v souvislosti s metodikou měření 

teplotními čidly (viz podkapitola 2.2 a příloha B.3, příloha B.4 a příloha F.3) za účelem dlouhodobého 

teplotního monitoringu v hlubinných vrtech nebo krátkodobého měření neovlivněných/ovlivněných 

teplotních profilů (např. při realizaci TRT experimentů; viz kapitola 6, kapitola 7, příloha D 

a příloha E.11). 

 

1.4.1 Vybrané fyzikální jednotky tepla a teploty 

V teoretických i aplikovaných pracích o geotermální energii se používá řada jednotek, a to 

starších i novějších, platných i neplatných a v symbolice ne vždy jednotných. Pro lepší představu je 

žádoucí uvádět hodnoty veličin v příslušných fyzikálních jednotkách, tj. striktně používat základní 

i odvozené jednotky soustavy SI (viz příloha C). V případě teploty je v celém následujícím výkladu 

preferována termodynamická teplota � (v kelvinech, K), respektive funkce termodynamické teploty 

�(.), před Celsiovou teplotou � (ve stupních Celsia, °C). 

Pro přehlednost a snadnou orientaci v následujícím výkladu je vhodné uvést některé konverzní 

vztahy mezi základními a odvozenými jednotkami tepelných a teplotních veličin v soustavě SI (viz 

také příloha C a příloha C.5). 
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Tabulka 1.2  Vybrané tepelné a teplotní fyzikální veličiny a ostatní vybrané fyzikální veličiny – 

interpretace fyzikálního rozměru veličin v základních jednotkách soustavy SI a v odvozených 

jednotkách soustavy SI, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Vybrané tepelné a teplotní fyzikální veličiny v soustavě SI 

název veličiny označení veličiny jednotka (základní) jednotka (odvozená) 

geotermální stupeň � m  m  

hustota tepelného 

toku 
�" kg∙s�� W ∙m �� 

měrná tepelná 

kapacita 
��,� m � ∙s�� ∙K�� J∙kg�� ∙K�� 

molární skupenské 

teplo 
����. m � ∙kg∙s�� ∙mol�� J∙mol�� 

molární tepelná 

kapacita 
����. 

m � ∙kg∙s�� ∙

∙K�� ∙mol��
 J∙K�� ∙mol�� 

součinitel prostupu 

tepla 
�,� kg∙s�� ∙K�� W ∙m �� ∙K�� 

součinitel přestupu 

tepla 
ℎ,� kg∙s�� ∙K�� W ∙m �� ∙K�� 

součinitel tepelné 

vodivosti 
�,� m ∙kg∙s�� ∙K�� W ∙m �� ∙K�� 

součinitel tepelného 

odporu 
������. m �� ∙kg�� ∙s� ∙K K ∙m ∙W �� 

součinitel teplotní 

rozpínavosti 
�� K�� K�� 

součinitel teplotní 

vodivosti 
� m � ∙s�� m � ∙s�� 

teplo � m � ∙kg∙s�� J= W ∙s 

tepelný tok ������. m � ∙kg∙s�� W = J∙s�� 

teplotní součinitel 

objemové roztažnosti 
��,� K�� K�� 

teplotní spád 

(gradient) 
grad(�) m �� ∙K K ∙m �� 

termodynamická 

energie 
�  m � ∙kg∙s�� J= W ∙s 

termodynamická 

teplota 
� K K 

práce � ,� m � ∙kg∙s�� J= W ∙s 

síla, tíha �,�� m ∙kg∙s�� N = J∙m �� 

tlak � m �� ∙kg∙s�� Pa = J∙m �� 

výkon � m � ∙kg∙s�� W = J∙s�� 

 

Pro úplnost rozepišme konverzní relace mezi jednotkami, tedy: 

pro energii (kalorie – joule) 
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1	(cal)= 4,1868	(J)= 4,1868	(m � ∙kg∙s��) (1.1) 

 

pro energii (erg – joule; soustava CGS) 

1	(erg)= 1 ∙10��	(J)= 1 ∙10��	(m � ∙kg∙s��) (1.2) 

 

pro termodynamickou teplotu (kelvin – Celsiův stupeň; soustava SI) 

�	(K)= �	(°C)+ �(�	°�)	(K)= �	(°C)+ 273,15	(K) (1.3) 

 

pro Celsiovu teplotu (Celsiův stupeň – kelvin; soustava SI) 

�	(°C)= �	(K)+ �(�	�)	(°C)= �	(K)− 273,15	(°C) (1.4) 

 

Z porovnání relací (1.3) a (1.4) ihned plyne, že 

 

∆�	(K)= ∆�	(°C) (1.5) 

 

neboť 

�	(K)− �(�	°�)	(K)= ��	(°C)+ �(�	°�)	(K)�− ��(�	�)	(°C)+ �(�	°�)	(K)�

�	(K)− �(�	°�)	(K)= �	(°C)− �(�	�)	(°C)

∆�	(K)= ∆�	(°C)

 (1.6) 

 

Dodejme, že dle [7] je teplo – stejně jako práce – přenesená energie, a tudíž bylo v roce 1948 

rozhodnuto, že jednotka tepla bude v soustavě SI táž jako jednotka energie, tedy joule (J). Kalorie je 

nyní definována dle relace (1.1), a to bez dalšího odkazu na vlastnosti vody. 

O problematice jednotek v soustavě SI rovněž pojednává příloha C, tématicky pak 

v příloze C.4; o problematice analogie mezi teplotním polem a elektrickým polem pojednává 

příloha C.5. 

 

1.4.2 Přenos tepla 

Teplo na Zemi proudí od míst teplejších k těm chladnějším, ze zemského povrchu je tepelná 

energie vyzařována do atmosféry. Tepelná energie se šíří v prostředí těmito způsoby, tedy dle [2], [3], 

[6], [8]: 

 

 vedením (kondukcí)  viz pododdíl 1.4.2.1, pododdíl 1.4.2.4, oddíl 1.4.3, 

 prouděním (konvekcí)  viz pododdíl 1.4.2.2, 

 zářením (radiací)  viz pododdíl 1.4.2.3. 

 

Přenos tepelné energie je v prvních dvou případech (kondukce a konvekce) zprostředkováván 

hmotnými prostředími; při záření je tepelná energie přenášena pomocí elektromagnetických vln. [8] 

Kondukce je typická pro tělesa pevná, konvekce pak pro kapaliny a plyny; v pevném zemském tělese 

probíhá hlavně kondukce, zatímco v zemském plášti pak konvekce (viz podkapitola 1.2). Plastické, 
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teplem změklé horniny pláště mohou dle [2] téci a pohybovat se v podobě obrovských konvekčních 

proudů. 

Teplo se převádí též formou zářivé energie různých vlnových délek. Každé těleso totiž 

přeměňuje část své energie na zářivou a je-li toto záření pohlceno hmotou, přetransformuje se 

v energii kinetickou [3], v podstatě tak v teplo [2]. 

 

1.4.2.1 Přenos tepla kondukcí 

Vedení (neboli kondukce; v pevných látkách), spočívá ve vzájemném působení částic hmoty, 

tj. molekul, při kterém dochází k vyrovnání jejich tepelné energie. Místa o větší kinetické energii 

molekul, tedy místa teplejší, předávají energii místům chladnějším, a tím se samy ochlazují. 

Chladnější místa se ohřívají tak, že kinetická energie jejich molekul roste. Rychlost vedení tepla je 

určena součinitelem tepelné vodivosti (viz Tabulka 1.2), přičemž porovnání látek z hlediska jejich 

tepelné vodivosti umožňuje tzv. součinitel tepelné vodivosti (viz také pododdíl 1.4.4.4), podle něhož 

dělíme pevné látky (angl. Solids) na dvě skupiny, tedy: 

 

 tepelné vodiče – jedná se o dobré vodiče tepla s vysokou tepelnou vodivostí a s vysokým 

součinitelem tepelné vodivosti (např. kovy nebo grafit), 

 tepelné izolanty – jedná se o špatné vodiče tepla s nízkou tepelnou vodivostí a s nízkým 

součinitelem tepelné vodivosti (např. některé stavební materiály). 

 

 

Tabulka 1.3  Hodnoty součinitele tepelné vodivosti vybraných hornin karbonového masivu, dle [8] 

Hornina karbonového masivu 

Součinitel tepelné vodivosti 

� 

(W ∙ m-1 ∙ K-1) 

prachovec 2,26 

jílovec 1,81 

jemnozrnný písek 2,92 

středozrnný písek 3,62 

hrubozrnný písek 4,19 

slepenec 4,50 

 

Dodejme, že součinitel tepelné vodivosti u většiny kapalin se stoupající teplotou klesá. 

Naproti tomu u vody (sumární vzorec H2O) s rostoucí teplotou tepelná vodivost roste [6]. U plynů 

tepelná vodivost vzrůstá se vzrůstající teplotou a navíc je dle [8] prakticky nezávislá na velikosti tlaku 

(kromě tlakových extrémů ve formách značně vysokých a velmi nízkých tlaků). 

 

1.4.2.2 Přenos tepla konvekcí 

Proudění (neboli konvekce; v tekutých látkách) probíhá, dostanou-li se do pohybu hmotné celky 

větší než molekuly. V podstatě jde o přenos tepla kapalinou nebo plynem. Dochází k němu jen 

rozdílem hustoty tekutiny, např. při jejím lokálním zahřívání a tím vyrovnávání teplot [2], tedy dle [6]: 
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�"= �����.∙��(�)− �(�)� = �����.∙[�� − ��] (W ∙m ��) (1.7) 

 

Součinitel přestupu tepla konvekcí �����. (v W · m-2 · K-1) se stanovuje 

pomocí tzv. kriteriálních bezrozměrných rovnic, tedy dle [6] a [9]: 

 

�� = �(��,��,��,��) (1) (1.8) 

 

při (Fourierově čísle; tzv. bezrozměrný čas – rychlost šíření tepla v tělese) 

�� =
� ∙�

��
=

�

�� ∙�
∙
�

��
(1) (1.9) 

 

při (Reynoldsově čísle – poměr sil setrvačných a sil vazkých) 

�� =
� ∙�

�
(1) (1.10) 

 

při (Grashofově čísle – přirozená konvekce vazké tekutiny) 

�� =
g∙�∙∆� ∙��

��
= 9,80665∙

�∙∆� ∙��

��
(1) (1.11) 

 

při (Prandtlově čísle – sdílení tepla v tekutinách) 

�� =
�

�
= � ∙

�� ∙�

�
=
� ∙��

�
(1) (1.12) 

 

při (Nusseltově čísle – sdílení tepla konvekcí) 

�� =
�����.∙�

�
(1) (1.13) 

 

kde 

 � součinitel teplotní vodivosti či tepelná difuzivita  (m2 · s-1), 

 �� měrná tepelná kapacita (při konstantním tlaku)   (J · kg-1 · K-1), 

 g tíhové zrychlení zemské     (m · s-2), 

 � charakteristický rozměr (tj. délka, průměr, tloušťka)  (m), 

 �" hustota tepelného toku      (W · m-2), 

 �  rychlost proudění      (m · s-1), 

 �(�) termodynamická teplota tekutiny    (K), 

 �(�) termodynamická teplota povrchu tělesa    (K), 

 ∆� rozdíl termodynamických teplot     (K), 

 �����. součinitel přestupu tepla konvekcí    (W · m-2 · K-1), 

 � teplotní součinitel objemové roztažnosti    (K-1), 

 � dynamická viskozita tekutin (tj. kapaliny a plyny)  (Pa · s), 

 � součinitel tepelné vodivosti     (W · m-1 · K-1), 

 � kinematická viskozita tekutin (tj. kapaliny a plyny)  (m2 · s-1), 
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 � hustota látky       (kg · m-3). 

 

Při proudění se teplo předává pohybující se látkou, a proto se tento způsob přenosu tepla může 

uskutečnit pouze u těch látek, jejichž částice se mohou pohybovat. Intenzita tepelného proudění závisí 

na měrné hmotnosti (neboli hustotě) látky, na jejím měrném teple, na rychlosti, s jakou se látka 

zahřívá, a na mnoha dalších faktorech [8], viz relace (1.8) až (1.13) dle [6]. Dodejme, že úplný výčet 

všech kriteriálních čísel je uveden v [9]. 

Dodejme, že při nucené konvekci (angl. Forced Convection) je počet vlivů větší než v případě 

přirozené konvekce (angl. Natural Convection), neboť dle [6]: 

při (nucené konvekci) 

� ≠ �: �� = �(��,��)= � ∙��� ∙��� (1)

� = �: �� = �(��,��)= � ∙(�� ∙��)� = � ∙(�� ∙��)� = � ∙��� (1)
 (1.14) 

 

při (přirozené konvekci) 

�� = �(��,��)= � ∙(�� ∙��)� (1) (1.15) 

 

kde 

 � konstanta závislá na druhu proudění a jeho konfiguraci  (1), 

 �  konstanta závislá na druhu proudění a jeho konfiguraci  (1), 

 � konstanta závislá na druhu proudění a jeho konfiguraci  (1), 

 �� Peclétovo číslo – vedení tepla v mezní vrstvě   (1). 

 

Z relací (1.14) a (1.15) je zřejmé, že pro výpočet bezrozměrného Nusseltova čísla �� existuje 

velký počet experimentálně stanovených kriteriálních rovnic, přičemž hlavní roli hrají především druh 

proudění (tj. nucená konvekce a přirozená konvekce) a uspořádání proudění [6]. 

V případě přirozené konvekce ve volném prostoru, viz relace (1.15), představuje 

charakteristická teplota aritmetický průměr pro průměrnou teplotu tekutiny �(�)���� (v K) a průměrnou 

teplotou povrchu stěny �(�)����� (v K), přičemž charakteristickým rozměr u svislých (vertikálních) těles je 

jejich výška, u vodorovných (horizontálních) válců pak jejich vnější průměr (v m). 

V případě přirozené konvekce v omezeném (uzavřeném) prostoru představuje charakteristická 

teplota aritmetický průměr z teplot obou povrchů. 

 

Tabulka 1.4  Typické hodnoty konstant � a � (při přirozené konvekci ve volném prostoru) 

v závislosti na velikosti skalárního součinu Grashofova čísla �� a Prandtlova čísla ��, tedy dle [6] 

�� ∙�� 

Konstanty závislé na druhu proudění a jeho uspořádání 

� � 

(1) (1) 

< 1 ∙ 10-3 0,450 0 

1 ∙ 10-3 až 5 ∙ 102 1,180 0,125 

5 ∙ 102 až 2 ∙ 107 0,540 0,250 

2 ∙ 107 až 1 ∙ 1013 0,135 0,333 
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V případě nucené konvekce rozlišujeme dle [6] tyto případy, tedy: 

 

 proudění v trubkách a kanálech (při laminárním proudění) – charakteristická teplota je 

dána průměrnou teplotou mezi teplotou proudícího média a vnitřním povrchem; 

charakteristický rozměr je dán hydraulickým průměrem, tj. vnitřním průměrem trubky, 

viz relace (1.16), 

 proudění v trubkách a kanálech (při turbulentním proudění) – charakteristická teplota je 

dána střední hodnotou teploty proudícího média, charakteristický rozměr je dán hydraulickým 

průměrem, tj. vnitřním průměrem trubky, viz relace (1.17), 

 proudění podél rovinné desky (při laminárním proudění a turbulentním proudění 

v závislosti na velikosti Reynoldsova čísla) – charakteristická teplota je dána teplotou 

proudícího média; charakteristický rozměr je dán délkou desky ve směru proudění, viz relace 

(1.18) a (1.19), 

 příčné obtékání trubky (při laminárním proudění a turbulentním proudění v závislosti 

na velikosti Reynoldsova čísla) – charakteristická teplota je neovlivněnou teplotou 

proudícího média, charakteristický rozměr je vnějším průměrem trubky, viz relace 

(1.20) až (1.22). 

 

Příslušné bezrozměrné kriteriální rovnice jsou dle [6] následující, tedy: 

proudění v trubkách a kanálech (laminární proudění) 

�� = �3,66� + 1,61� ∙�� ∙�� ∙
��
�

�

 (1.16) 

 

proudění v trubkách a kanálech (turbulentní proudění) 

�� = 0,021∙���,�� ∙���,�� ∙�
��

���
�

�,��

 (1.17) 

 

proudění podél rovinné desky (laminární proudění při �� < 5 ∙10�) 

�� = 0,67∙���,�� ∙���,�� (1.18) 

 

proudění podél rovinné desky (turbulentní proudění při �� > 5 ∙10�) 

�� = 0,037∙���,�� ∙���,�� (1.19) 

 

příčné obtékání trubky (laminární proudění při 5 < �� < 1 ∙10�) 

�� = 0,5 ∙���,�� ∙���,�� ∙�
��

���
�

�,��

 (1.20) 

 

příčné obtékání trubky (laminárně-turbulentní proudění při 1 ∙10� < �� < 2 ∙10�) 
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�� = 0,25∙���,�� ∙���,�� ∙�
��

���
�

�,��

 (1.21) 

 

příčné obtékání trubky (turbulentní proudění při 2 ∙10� < �� < 2 ∙10�) 

�� = 0,023∙���,�� ∙���,�� ∙�
��

���
�

�,��

 (1.22) 

 

Dodejme, že hodnota kritéria ��� se stanovuje pro průměrnou teplotu povrchu trubky. U plynů 

se výraz ��� ���⁄ �
�,��

 rovná jedné. [6] 

Z geologického hlediska se podzemní voda (angl. Underground Water) v hloubce ohřívá a 

stoupá směrem k povrchu, kde se může dle [2] a [3] objevit ve formě teplých pramenů či dokonce 

gejzírů. Pokud tlak a teplota dovolí, mění se voda v páru. Někdy se vody a páry k povrchu nedostanou 

a tvoří pod povrchem nestabilní systémy, zvláště je-li v jejich nadloží zvodeň (hydraulicky jednotná a 

souvislá akumulace gravitačních podzemních vod v hornině; Aquifer) s chladnou vodou. Geotermální 

systémy, kde se šíří teplo prouděním, jsou typické pro vulkanické oblasti s horninami v plastickém 

stavu [2]. Takové geotermální systémy jsou obvykle geologicky poměrně mladé, neboli se jedná 

o recentní systém (viz oddíl 1.1.2). 

 

1.4.2.3 Přenos tepla radiací 

Přeměnou tepelné energie emitují tělesa do prostředí zářivou energii. Toto záření zahrnuje 

oblasti světelného a infračerveného záření. [8] 

Množství zářivé energie, které těleso vydá, je popisováno tzv. Stefanovým-Boltzmannovým 

zákonem ve formě intenzity vyzařování, tedy: 

 

�� = σ� ∙�
� = 5,6703∙10�� ∙�� (W ∙m ��) (1.23) 

 

Pro technické účely se relace (1.23) využívá v následujících tvarech, tedy dle [6], [7], [8], [10]: 

pro povrch absolutně černého tělesa 

�� = �� ∙�
�

100
�
�

= σ� ∙10
� ∙�

�

100
�
�

(W ∙m ��) (1.24) 

 

pro povrch šedého tělesa 

� = � ∙�� = � ∙�� ∙�
�

100
�
�

(W ∙m ��) (1.25) 

 

kde 

 � součinitel vyzařování šedého tělesa     (W · m-2 · K-4), 

 �� součinitel vyzařování absolutně černého tělesa    (W · m-2 · K-4), 

 � celkové množství energie vyzářené povrchem šedého tělesa  (W · m-2), 

 �� celkové množství energie vyzářené povrchem černého tělesa  (W · m-2), 

 � termodynamická teplota     (K), 
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 � emisivita šedého tělesa      (1), 

 σ� Stefanova-Boltzmannova konstanta    (W · m-2 · K-4). 

 

1.4.2.4 Prostup tepla 

Prostupem tepla rozumíme přechod tepla z prostředí, umožňující kondukci do prostředí, které 

rovněž umožňuje konvekci, a naopak. 

 

Obrázek 1.1 ilustruje rovinnou stěnu, která na jedné straně sousedí s kapalinou nebo s plynem. 

Bude-li teplota kapaliny nebo plynu vyšší než teplota povrchu stěny, bude teplo přecházet do stěny. 

 

 

Obrázek 1.1  Princip prostupu tepla jednovrstvou rovinnou stěnou, upraveno dle [8], 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Kapalina umožňuje proudění tepla, a proto má v celém svém objemu stejnou teplotu, a to 

až na tenkou vrstvičku, přiléhající těsně ke stěně. V této vrstvě jsou molekuly kapaliny těsně k této 

stěně poutány, tudíž nemohou proudit a mísit se v rámci celého objemu kapaliny. V této vrstvě se 

může teplo šířit pouze vedením čili kondukcí, a proto na rozhraní tuhé látky a kapaliny vzniká teplotní 

skok. [8] Dodejme, že řešení úloh u stacionárního jednosměrného vedení tepla se realizuje při zadané 

podmínce I. druhu (tzv. Dirichletova podmínka), kdy je zadána povrchová teplota, a výsledné 

(Dirichletovo) řešení úlohy udává dle [6] rozložení teploty povrchu tělesa jako funkci x-ové 

souřadnice. 

Na površích stěny dochází k výměně tepla s okolím prostřednictvím konvence (tj. prouděním) a 

radiace (tj. zářením), přičemž znalost součinitelů přestupu tepla z povrchů do okolí a teplot okolí je 

pro jednoznačné řešení dané úlohy nezbytná. Z hlediska okrajových podmínek dané úlohy se jedná 

o podmínku III. druhu (viz pododdíl 1.4.3.4), kdy jsou zadány teplota okolí �� (v K) a celkový 

součinitel přestupu tepla do okolí �����  (v W ∙ m-2 ∙ K-1). [6] 

Tepelný tok �"(�) (v W) jednovrstvou rovinnou stěnou (v x-ové souřadnici a při izotropním 

součiniteli tepelné vodivosti) je při stacionárním vedení tepla dán následující relací, tedy dle [6]: 
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�(�) ≡ �"(�) = �"�,� ∙� = − � ∙
d�

d�
∙� = − � ∙

d{�(�)}

d�
∙�

= − � ∙
��(�)− ��(�)

�
∙� (W )

=
�

�
∙���(�)− ��(�)� ∙� (W )

 (1.26) 

 

při (jednovrstvé rovinné stěně) 

��(�) = �� + 273,15 ≡ ��|���� + 273,15 (K)

��(�) = �� + 273,15 ≡ ��|���� + 273,15 (K)

�

�
= �

��
��

���

���

=
1

∑
��
��

���
���

(W ∙m �� ∙K��)

 (1.27) 

 

při (vícevrstvé rovinné stěně) 

�
��
��

�

���

=
1

∑
��
��

�
���

(W ∙m �� ∙K��) (1.28) 

 

Matematické relace dle [6] popisující prostup tepla výše uvedenou rovinnou stěnou je 

následující, tedy: 

 

�"�,� = ��,� ∙[�� − ��]= �� ∙�(�� + 273,15)− ��(�)� (W ∙m ��)

�"�,� =
�

�
∙���(�)− ��(�)� (W ∙m ��)

�"�,� = ��,� ∙[�� − ��]= �� ∙���(�)− (�� + 273,15)� (W ∙m ��)

 (1.29) 

 

Sečteme-li a upravíme-li relace v (1.29), pak dostáváme výslednou hustotu tepelného toku 

(ve směru x-ové souřadnice), tedy: 

při (jednovrstvé rovinné stěně) 

 
�"� = �"�,� + �"�,� + �"�,�

=
�� − ��
1
��
+
�
�
+
1
��

(W ∙m ��)

= ����� ∙[�� − ��] (W ∙m ��)

 (1.30) 

při (vícevrstvé rovinné stěně) 
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�"� =
�� − ��

1
��
+ ∑

��
��

�
��� +

1
��

=
�� − ��

1
��
+ �(�)+

1
��

(W ∙m ��)

= ����� ∙[�� − ��] (W ∙m ��)

 (1.31) 

 

Protože hlubinné vrty představují z hlediska geometrie úzký válec, kde jeho vnější průměr 

�� ≡ �� (v m) a vnitřní průměr �� ≡ �� (v m) jsou oproti jeho délce � (v m) zanedbatelné, bude 

tepelný tok �"(�) (v W) jednovrstvé válcové stěny (v x-ové souřadnici) při stacionárním vedení tepla 

(viz pododdíl 1.4.3.1) dán následující relací, tedy dle [6]: 

 

�(�) ≡ �"(�) = �"� ∙� = − � ∙
d�

d�
∙� = − � ∙

d{�(�)}

d�
∙�

= −
2 ∙� ∙π ∙� ∙���(�)− ��(�)�

ln(��)− ln(��)
(W )

= π ∙� ∙
��(�)− ��(�)
1
2 ∙�

∙ln�
��
��
�

(W )

 (1.32) 

 

při (jednovrstvé válcové stěně) 

�� ≡ ��(�) (K)

�� ≡ ��(�) (K)

� = 2 ∙� (m )

1

2 ∙�
∙ln�

��
��
�=

1

2
∙�

1

��
∙ln�

��� �
��
�

���

���

=
1

2
∙�

1

��
∙ln�

��� �
��
�

���

���

(K ∙m ∙W ��)

 (1.33) 

 

při (vícevrstvé válcové stěně) 

1

2
∙�

1

��
∙ln�

��� �
��
�

�

���

=
1

2
∙�

1

��
∙ln�

��� �
��
�

�

���

(K ∙m ∙W ��) (1.34) 

 

Matematické relace dle [6] popisující prostup tepla výše uvedenou válcovou stěnou je 

následující, tedy: 

pro (lineární hustotu tepelného toku jednovrstvové válcové stěny) 
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�(�)

�
= π ∙

�� − ��
1

2 ∙�� ∙��
+

1
2 ∙�

∙ln�
��
��
�+

1
2 ∙�� ∙��

= π ∙
�� − ��

1
�� ∙��

+
1
2 ∙�

∙ln�
��
��
�+

1
�� ∙��

(W ∙m ��)

= π ∙��∙[�� − ��] (W ∙m ��)

 (1.35) 

 

pro (lineární hustotu tepelného toku vícevrstvové válcové stěny) 

�(�)

�
= π ∙

�� − ��
1

2 ∙�� ∙��
+
1
2
∙∑

1
��
∙ln�

��� �
��
��

��� +
1

2 ∙�� ∙��

= π ∙
�� − ��

1
�� ∙��

+
1
2
∙∑

1
��
∙ln�

��� �
��
��

��� +
1

�� ∙��

(W ∙m ��)

= π ∙��∙[�� − ��] (W ∙m ��)

 (1.36) 

 

Pro úplnost dodejme, že pro válcovou stěnu složenou z � vrstev platí soustava rovnic; sečteme-

li v této soustavě pouze rovnice do určité �-té vrstvy, pak dle [6] platí: 

 
�(�)

�
= π ∙

�� − �(���)
1

2 ∙�� ∙��
+
1
2
∙∑

1
��
∙ln�

��� �
��
��

���

(W ∙m ��)
 (1.37) 

 

z toho (Celsiova teplota na rozhraní sousedních vrstev) 

�(���) = �� −
�(�)

π ∙�
∙�

1

2 ∙�� ∙��
+
1

2
∙�

1

��
∙ln�

��� �
��
�

�

���

� (°C) (1.38) 

 

1.4.3 Vedení tepla 

Vedení tepla lze rozdělit na dva druhy, tedy dle [6]: 

 

 ustálené (stacionární) – teplotní rozdíly jsou mezi jednotlivými částmi tělesa v čase 

konstantní (hovoříme tak o statickém teplotním rozdílu); viz pododdíl 1.4.3.1, 

 neustálené (nestacionární, transientní) – teplotní rozdíly mezi jednotlivými částmi tělesa, 

mezi nimiž se teplo přenáší, se v čase postupně vyrovnávají (hovoříme tak o dynamickém 

teplotním rozdílu) viz pododdíl 1.4.3.2. 
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1.4.3.1 Ustálené vedení tepla 

Problematiku lze na úvod jednoduše demonstrovat například na tyči, mající délku � (v m), 

jeden její konec je udržován na teplotě �� = ��(�) (v K) a druhý konec je udržován na teplotě 

�� = ��(�) (v K). Při ustáleném vedení tepla přirozeně platí: 

 

��(�)− ��(�)= �� − �� = konst. (K) (1.39) 

 

Z relace (1.39) je zřejmé, že teplotní rozdíl (v tomto případě rozdíl termodynamických teplot) 

mezi oběma konci tyče zůstává v čase konstantní, přičemž teplotní spád (neboli teplotní gradient) je 

(v ustáleném stavu a v jednom směru) dán relací, tedy: 

 
�� − ��
�

= −
�� − ��
�

(K ∙m ��) (1.40) 

 

Teplo � (v J), které v ustáleném stavu projde při dané tepelné vodivosti, respektive součiniteli 

tepelné vodivosti � (v W · m-1 · K-1) libovolným kolmým průřezem tyče � (v m2) za určitý časový 

interval � (v s), je na základě relací (1.26) a (1.40) dáno relací, tedy: 

 

� = � ∙� ∙
�� − ��
�

∙� = − � ∙� ∙
�� − ��
�

∙� (J) (1.41) 

 

z toho (skalární hodnota hustoty tepelného toku v ustáleném stavu) 

�"=
�

� ∙�
= − � ∙

�� − ��
�

(W ∙m ��) (1.42) 

 

Relaci (1.42) lze – při respektování jednotlivých směrů v x-ové souřadnici, y-ové souřadnici a z-

ové souřadnici a při izotropním součiniteli tepelné vodivosti – napsat v následujících tvarech, tedy: 

 

�"≡ �"� = − �� ∙
d�

d�
= − �� ∙

d

d�
{�(�)}⇒ − � ∙�

��(�)

��
,0,0�= � ∙�"�

�"� = − �� ∙
d�

d�
= − �� ∙

d

d�
{�(�)}⇒ − � ∙�0,

��(�)

��
,0�= �∙�"�

�"� = − �� ∙
d�

d�
= − �� ∙

d

d�
{�(�)}⇒ − � ∙�0,0,

��(�)

��
�= � ∙�"�

(W ∙m ��) (1.43) 

 

z toho (Fourierův zákon ve dvou dimenzích a v kartézských souřadnicích) 

�"= − � ∙�
��(�,�)

��
,
��(�,�)

��
,0�

= � ∙�"� + �∙�"� (W ∙m ��)

 (1.44) 

 

z toho (Fourierův zákon ve třech dimenzích a v kartézských souřadnicích) 
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�"= − � ∙�
��(�,�,�)

��
,
��(�,�,�)

��
,
��(�,�,�)

��
�

= � ∙�"� + �∙�"� + � ∙�"� (W ∙m ��)

 (1.45) 

 

Dle Fourierova zákona je vektor hustoty tepelného toku �" (v W ∙ m-2) dán skalárním součinem 

záporného gradientu skalárního teplotního pole grad(�)≡ ∇� (v K ∙ m-1) a hodnoty součinitele 

(izotropní) tepelné vodivosti � (v W ∙ m-1 ∙ K-1), tedy ve zkrácené a v upravené formě relace (1.45), 

tedy dle [8] a [11]: 

 

�"= − � ∙grad(�)= − � ∙∇� = − � ∙�
∂�

∂�
,
∂�

∂�
,
∂�

∂�
� (W ∙m ��) (1.46) 

při (podmínce izotropní tepelné vodivosti) 

� = �� = �� = �� (W ∙m �� ∙K��) (1.47) 

 

Obrázek 1.2 a relace (1.46) představují vektorovou reprezentaci Fourierova zákona pro přenos 

tepla kondukcí při izotropní tepelné vodivosti. 

 

 

Obrázek 1.2  Vektorová reprezentace Fourierova zákona pro přenos tepla kondukcí při izotropním 

součiniteli tepelné vodivosti; umístěno v pravotočivých kartézských souřadnicích, symbolika dle [12], 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že pokud by nebyl součinitel tepelné vodivosti izotropní, tvar relace (1.45) by bylo 

možno přirozeně zobecnit do následujícího tvaru, tedy dle [11] a [12]: 

 

�"= − ��� ∙
∂�

∂�
,�� ∙

∂�

∂�
,�� ∙

∂�

∂�
�

= � ∙�"�,� + �∙�"�,� + � ∙�"�,� (W ∙m ��)

 (1.48) 

 

při (podmínce anizotropního součinitele tepelné vodivosti) 
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�� ≠ �� ≠ �� (W ∙m �� ∙K��) (1.49) 

 

Rovněž dodejme, že relaci (1.46), respektive obecněji dle relace (1.48) při anizotropním 

součiniteli tepelné vodivosti, lze po transformaci souřadnic reprezentovat v jiných souřadnicových 

systémech, tedy dle [11] a [12]: 

pro (cylindrické souřadnice ve třech dimenzích) 

�"= − � ∙�
��(�,�,�)

��
,
1

�
∙
��(�,�,�)

��
,
��(�,�,�)

��
�

= � ∙�"� + �∙�"� + � ∙�"� (W ∙m ��)

 (1.50) 

 

pro (sférické souřadnice ve třech dimenzích) 

�"= − � ∙�
��(�,�,�)

��
,
1

�
∙
��(�,�,�)

��
,

1

� ∙sin(�)
∙
��(�,�,�)

��
�

�"= � ∙�"� + �∙�"� + � ∙�"� (W ∙m ��)

 (1.51) 

 

Dodejme, že potřebný matematický aparát potřebný k důkazům relací (1.50) a (1.51) je 

detailněji uveden v [13], [14], případně také v [15], [16] či [17]; aplikačně pak při řešení příslušných 

parciálních diferenciálních rovnic bez časové souřadnice (tj. v ustáleném stavu) v [18]. 

 

1.4.3.2 Neustálené vedení tepla 

Matematická formulace nestacionárního vedení tepla umožňuje obecné vyjádření diferenciální 

rovnice vedení tepla. Jedná se o pravděpodobně nejznámější příklad parciální diferenciální rovnice 

parabolického typu, která je označovaná jako Fourierova rovnice vedení tepla (též tepelná rovnice 

nebo difúzní rovnice), kterou lze při neustáleném vedení tepla vyjádřit funkcí termodynamické teploty 

�(.) v závislosti na časové souřadnici � (v s) a prostorových souřadnicích (v m; vzhledem k dimenzi 

a charakteru domény daného problému), tedy: 

pro 3D problémy (tj. 3 prostorové souřadnice a 1 časová souřadnice) 

 v kartézských (pravoúhlých) souřadnicích   �(�,�,�,�) (K), 

 v cylindrických (válcových) souřadnicích   �(�,�,�,�) (K), 

 ve sférických (kulových) souřadnicích    �(�,�,�,�) (K). 

pro 2D problémy (tj. 2 prostorové souřadnice a 1 časová souřadnice) 

 v kartézských (pravoúhlých) souřadnicích   �(�,�,�) (K), 

 v cylindrických (válcových) souřadnicích   �(�,�,�) (K), 

 ve sférických (kulových) souřadnicích    �(�,�,�) (K). 

pro 2D axisymetrické problémy (tj. 2 prostorové souřadnice a 1 časová souřadnice) 

 v cylindrických (válcových) souřadnicích   �(�,�,�) (K), 

 ve sférických (kulových) souřadnicích    �(�,�,�) (K). 
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pro 1D problémy (tj. 1 prostorová souřadnice a 1 časová souřadnice), např. 

 v kartézských (pravoúhlých) souřadnicích   �(�,�) (K). 

pro 1D axisymetrické problémy (tj. 1 prostorová souřadnice a 1 časová souřadnice), např. 

 v cylindrických (válcových) souřadnicích   �(�,�) (K), 

 ve sférických (kulových) souřadnicích    �(�,�) (K). 

 

Dodejme, že tento zobecněný typ dělení udává strukturu v [18]; pro konkrétní tvary 

(partikulárních) řešení ve formě teplotních distribucí �(.) je přirozeně nutno uvažovat tvar PDE 

(2. řád, parabolický typ, konstantní nebo časově závislé koeficienty, homogenní nebo nehomogenní, 

doména problému), počáteční podmínku (IC) a předepsané okrajové podmínky (BC). 

Obrázek 1.3 zobrazuje dle [11] a [12] trojdimenzionální objemový jednotkový element pevné 

látky v kartézských souřadnicích. 

 

 

Obrázek 1.3  Trojdimenzionální objemový jednotkový element pevné látky; umístěno 

v pravotočivých kartézských souřadnicích a určeno pro odvození rovnice neustáleného vedení tepla 

kondukcí, symbolika dle [11] a [12], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Na základě principu zachování energie platí, že změna vnitřní energie uvnitř systému Δ�  (v J) 

je rovna součtu (externího) tepla přiváděného do systému �̇ (v W) a (interního) tepla generovaného 

uvnitř systému �̇� (v W), tedy dle [12]: 

 

Δ� = �̇ ∙∆� + �̇� ∙∆� = ��̇ + �̇�� ∙∆� (J) (1.52) 

 

z toho (po podělení časovým elementem ∆� a d� = lim∆�⟶ � ∆�) 
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d�

d�
= �̇ + �̇� (W ) (1.53) 

 

Obsahuje-li daný systém pevnou hmotu, kterou lze charakterizovat její hmotností při � = � ∙�  

(a následně při d� = � ∙d� = � ∙� ∙d�) a nestlačitelností při d� = �� ∙d�, pak lze dle [12] psát: 

 
d�

d�
= � ∙

d�

d�
= � ∙� ∙�� ∙

d�

d�
= �̇ + �̇� (W ) (1.54) 

 

z toho (při rovnosti specifických tepel při konstantním tlaku a při konstantním objemu) 

� = �� ≡ ��: � ∙� ∙� ∙
d�

d�
= �̇ + �̇� (W ) (1.55) 

 

V souvislosti se zákonem zachování energie dodejme, že relace (1.55) představuje zvláštní 

případ I. zákona termodynamiky. Je-li relace (1.55) aplikována na objemový element coby uzavřený 

(konzervativní) systém, pak lze dle [12] psát: 

 

� ∙(∆� ∙∆� ∙∆�)∙� ∙
��

��
= �̇ + �̇� (W )

� ∙� ∙(d� ∙d� ∙d�)∙
��(�,�,�,�)

��
= �̇ + �̇� (W )

 (1.56) 

 

Jak již bylo zmíněno, symbol �̇ (v W) představuje externí teplo přiváděné do systému ve formě 

vedení tepla kondukcí skrze objemové hranice daného elementu, tedy dle [12]: 

pro (směr v x-ové souřadnici) 

��"� − ��|��∆��� ∙∆� ∙∆� = ���|�� − ��|��∆��� ∙∆� ∙∆� (W )

���|�� − ��|��∆��� ∙∆� ∙∆� = ���|�� − ���|�� +
��"�
��

∙∆� + �
�(�)�"�

��(�)

�

���

∙(∆�)���∙∆� ∙∆�

���|�� − ��|��∆��� ∙∆� ∙∆� = �−
��"�
��

∙∆��∙∆� ∙∆� (W )

 (1.57) 

 

pro (směr v y-ové souřadnici) 

���|� � − ��|��∆� �� ∙∆� ∙∆� = �−
��"�

��
∙∆��∙∆� ∙∆� (W ) (1.58) 

 

pro (směr v z-ové souřadnici) 

���|�� − ��|��∆��� ∙∆� ∙∆� = �−
��"�
��

∙∆��∙∆� ∙∆� (W ) (1.59) 

 

z toho 
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�̇ = ���|�� − ��|��∆��� ∙∆� ∙∆� + ���|� � − ��|��∆� �� ∙∆� ∙∆� + ���|�� − ��|��∆��� ∙∆� ∙∆�

�̇ = �̇�� − �̇��� = �−
��"�
��

−
��"�

��
−
��"�
��

�∙∆� ∙∆� ∙∆� (W )

�̇ = �̇�� − �̇��� = �−
��"�
��

−
��"�

��
−
��"�
��

�∙d� ∙d� ∙d� (W )

 (1.60) 

 

Pro úplnost dodejme, že výsledné tvary v relacích (1.57) až (1.59) vznikly zanedbáním 

druhého až n-tého členu tzv. Taylorova rozvoje, tj. členů vyšších řádů dle [11] a [12]. 

V případě symbolu �̇� (v W) hovoříme o interním objemovém zdroji tepla v daném objemovém 

elementu, tudíž platí relace, tedy: 

 

�̇� = �̇�
���∙∆� ∙∆� ∙∆� = �̇�

���∙d� ∙d� ∙d� (W ) (1.61) 

 

Dosadíme-li výsledky relací (1.60) a (1.61) do relace (1.56) a zároveň podělíme-li obě strany 

rovnice výrazem (∆� ∙∆� ∙∆�)= (d� ∙d� ∙d�), dostáváme: 

 

� ∙� ∙
��

��
= �−

��"�
��

−
��"�

��
−
��"�
��

� + �̇�
��� (W ∙m ��) (1.62) 

 

Na základě relace (1.43) a Fourierova zákona lze relaci upravit do již známého zobecněného 

tvaru pro tzv. Fourierovou rovnici vedení tepla (ve třech dimenzích), tedy: 

 

� ∙� ∙
��

��
= − �

�

��
�− �� ∙

��

��
�+

�

��
�− �� ∙

��

��
�+

�

��
�− �� ∙

��

��
��+ �̇�

��� (1.63) 

 

při (podmínce anizotropního součinitele tepelné vodivosti a nehomogenní rovnici) 

� ∙� ∙
��

��
= �

�

��
��� ∙

��

��
�+

�

��
��� ∙

��

��
�+
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��
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���
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���(�,�,�,�)

���
�+ �̇ �

���

 (1.64) 

 

při (podmínce izotropního součinitele tepelné vodivosti a nehomogenní rovnici) 

� ∙� ∙
��

��
= �

�

��
�� ∙

��

��
�+

�

��
�� ∙

��

��
�+
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��
�� ∙
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+
���(�,�,�,�)
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��(�,�,�,�)

��
=

�

� ∙�
∙�
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+
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+
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�+
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���
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 (1.65) 
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při (podmínce izotropního součinitele tepelné vodivosti a homogenní rovnici, tj. bez interních zdrojů 

tepla) 

� ∙� ∙
��

��
= �

�

��
�� ∙

��

��
�+

�

��
�� ∙

��

��
�+

�

��
�� ∙

��

��
��+ 0

� ∙� ∙
��(�,�,�,�)

��
= � ∙�

���(�,�,�,�)

���
+
���(�,�,�,�)

���
+
���(�,�,�,�)
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���(�,�,�,�)
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+
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+
���(�,�,�,�)
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 (1.66) 

 

při (transformačních rovnicích v kartézských souřadnicích a � ≥ 0) 

� = �
� = �
� = �

� ∈ (− ∞ ,+ ∞ ) (m )

� ∈ (− ∞ ,+ ∞ ) (m )

� ∈ (− ∞ ,+ ∞ ) (m )

 (1.67) 

 

Vzhledem k tomu, že hlubinný vrt představuje z geometrického hlediska dlouhý válec (kde 

platí, že �� ≪ ℎ� ), je vhodné pro relaci (1.65) uvést jeden z možných tvarů také v cylindrických 

souřadnicích, tedy: 

 

� ∙� ∙
��(�,�,�,�)

��
=

= � ∙�
���(�,�,�,�)

���
+
�

�
∙
��(�,�,�,�)

��
+
�

��
∙
���(�,�,�,�)

�� �
+
���(�,�,�,�)

���
�+

+ �̇ �
���

 (1.68) 

 

při (transformačních rovnicích v cylindrických souřadnicích a � ≥ 0) 

� = ��(�,�,�)= � ∙cos(�)

� = ��(�,�,�)= � ∙sin(�)

� = ��(�,�,�)= �

� ∈ 〈0,��〉 (m )

� ∈ 〈0,2 ∙π〉 (rad)

� ∈ (− ∞ ,+ ∞ ) (m )

 (1.69) 

 

a při (jakobiánu zobrazení z kartézských souřadnic do cylindrických souřadnic; pro � = 3 a dle [17]) 
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�= �
cos(�) sin(�) 0

− � ∙sin(�) � ∙cos(�) 0
0 0 1

�

��� =
1

|�|
∙adj(�)=

1

det(�)
∙adj(�)=

=
1

|�|
∙�
� ∙cos(�) −sin(�) 0

� ∙sin(�) cos(�) 0
0 0 �

�= �
cos(�) −(1 �⁄ )∙sin(�) 0

sin(�) (1 �⁄ )∙cos(�) 0
0 0 �

�

�(�,�) = |�|= det(�)=
�(�,�,�)

�(�,�,�)
=
�(�,�,�)

�(�,�,�)
= �

�(�,�) = |�|= det(�)=

= {cos(�)∙� ∙cos(�)∙1 + sin(�)∙0 ∙0 + (− �)∙sin(�)∙0 ∙0}−

− {0 ∙� ∙cos(�)∙0 + 0 ∙0 ∙cos(�)+ (− �)∙sin(�)∙sin(�)∙1}=

= � ∙cos�(�)− [− � ∙sin�(�)]= � ∙[cos�(�)+ sin�(�)]= �

 (1.70) 

 

Dodejme, že jakobián �(�,�) = |�|= det(�)= � v relaci (1.70) byl určen pro daný rozměr 

(tj. 3 × 3) Jacobiho matice pomocí tzv. Sarrusova pravidla. Pro úplnost dodejme, že aby bylo možno 

vypočítat inverzní matici ��� pomocí jejího determinantu det(�) a adjungované matice adj(�), musí 

být matice � regulární [13]. 

V případě válcové domény, kterou může po zjednodušení být právě hlubinný vrt, lze uvažovat 

tzv. axiální symetrii či tzv. axisymetrický problém, při němž se relace (1.68) redukuje na následující 

tvar, tedy: 

 

� ∙� ∙
��(�,�,�,�)

��
=

= � ∙�
���(�,�,�,�)

���
+
�

�
∙
��(�,�,�,�)

��
+
���(�,�,�,�)

���
�+

+ �̇ �
���

 (1.71) 

 

Dodejme, že z ryze matematického hlediska se při položení ��(�,�,�,�) ��⁄ = 0 (v K ∙ s-1) 

relace (1.65) redukuje na tzv. Poissonovu rovnici; navíc při �̇�
���= 0 (v W ∙ m-3) se relace (1.65) 

redukuje na tzv. Laplaceovu rovnici dle [11], [12] a [19]. Obě tyto lineární parciální diferenciální 

rovnice (Partial Differential Equation; PDE) 2. řádu jsou eliptického typu, tudíž neobsahují časovou 

souřadnici � (problém tak neobsahuje předpis pro počáteční podmínku), ale pouze prostorové 

souřadnice (problém tedy obsahuje předpisy pro okrajové podmínky), na nichž je výsledná 

(stacionární) teplotní distribuce �(�,�,�) (v K) závislá. Tímto se od sebe eliptické PDE a parabolické 

PDE liší. 

O tom, že relace (1.63) až (1.66) jsou opravdu parabolického typu, se lze poměrně snadno 

přesvědčit důkazními postupy (např. transformace na I. kanonický tvar, případně na II. kanonický tvar 

u hyperbolických PDE) v [14] a [18], detailněji pak popsanými v [15] a [16]. 
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1.4.3.3 Formulace počátečních podmínek 

Právě skupina parciálních diferenciálních rovnic 2. řádu a parabolického typu matematicky 

popisuje1 neustálené, difúzní (např. tzv. rovnice advektivní difúze) a statistické a jiné časově závislé 

(transientní) jevy [18], tudíž při formulaci takového problému předepisujeme nejen počáteční 

podmínku (angl. Initial Condition; IC), ale také podmínky okrajové (angl. Boundary Conditions; BC). 

V [17] je dle definice okraj S ≡ Γ separován od domény V ≡ Ω . Doménu (uzavřenou a vztaženou 

k počáteční podmínce) můžeme označit jako V� ≡ Ω�; tato doména se zcela připojuje k okraji S ≡ Γ 

(vztaženému k okrajovým podmínkám; viz pododdíl 1.4.3.4) při V� = V ∪ S. Jinými slovy na doméně 

V� jsou předepsány počáteční podmínky a na doméně V jsou zase předepsány podmínky okrajové. 

V obecné rovině počáteční podmínky dle [17] specifikují hodnoty v čase závislé proměnné � =

� (�,�) v V� ≡ Ω�, a to v počátečním časovém okamžiku ��, viz relace (1.72). 

V případě počáteční podmínky u této elementární úlohy hovoříme o tzv. Cauchyho úloze či 

Cauchyho problému, případně problému počáteční podmínky. Dodejme, že tento problém hraje 

v celkovém kontextu zde použitého matematického aparátu velice významnou roli. 

Obecně pojatá nehomogenní lineární PDE 2. řádu, parabolického typu a � nezávislými 

proměnnými vypadá pro Cauchyho problém následovně, tedy dle [17] a [18]: 

 
��

��
− ∆�� = Φ(�,�) (K ∙s��)

��

��
− L�,�[� ]= Φ(�,�) (K ∙s��)

� = ��: � (�,��)= �(�) v V� = V ∪ S
� ∈ S

� = 0: � = �(�)

 (1.72) 

 

kde [v návaznosti na tvar rovnice v relaci (1.65)] 

                                                      
1 Pomocí dostupného matematického aparátu dostáváme spíše aproximaci skutečného řešení, a to díky mnoha 
zjednodušením. V [18] jsou k dispozici složité tvary tzv. Greenových funkcí, souvisejících s řešením vybraných 
kategorií problémů v závislosti nejen na souřadném systému, dimenzi daného problému, ale hlavně 
na formulacích počátečních podmínek a okrajových podmínek – např. Dirichletovo řešení, Neumannovo řešení, 
Cauchyho řešení, Robinovo řešení dle [18] a [17]. 
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� = {�,�,�}∈ ℝ � (m )

� = {�,�,�}∈ ℝ � (m )

� ≡ � (�,�)≡ �(�,�,�,�) (K)

��

��
≡
��(�,�)

��
≡
��(�,�,�,�)

��
(K ∙s��)

L�,�[� ]≡ ∆�� ≡
�

� ∙�
∙�
���(�,�,�,�)

���
+
���(�,�,�,�)

���
+
���(�,�,�,�)

���
� (K ∙s��)

Φ(�,�)≡
�̇�
���

� ∙�
(K ∙s��)

 (1.73) 

 

při (počáteční podmínce) 

��: � = 0: �(�,�,�,�)= �(�)= �(�,�,�) (K) (1.74) 

 

Při (okrajových podmínkách na nekonečné doméně) 

��:
− ∞ < � < + ∞
− ∞ < � < + ∞
− ∞ < � < + ∞

(m ) (1.75) 

 

Příslušný obecný tvar řešení problému (1.72) je reprezentován součtem dvou odezev, tedy 

dle [18]: 

 

� (�,�)= � �(�)∙ℊ(�,�,�,� = 0)∙d�

ℝ �

+

+ � � � Φ(�,�)∙ℊ(�,�,�,�)∙d�

ℝ �

� ∙d�

�

���

(K) (1.76) 

 

při (tvaru fundamentálního řešení Cauchyho problému při 0 ≤ � < �) 

ℊ(�,�,�,�)=
1

�2 ∙�π ∙� ∙(� − �)�
� ∙exp�−

|� − �|�

4 ∙� ∙(� − �)
� (m ��) (1.77) 

 

z toho (při � = 0) 

ℊ(�,�,�,0)=
1

�2 ∙√π ∙� ∙��
� ∙exp�−

|� − �|�

4 ∙� ∙�
� (m ��) (1.78) 

 

První část řešení v relaci (1.76) představuje odezvu na počáteční stav, druhá část řešení pak 

odezvu na pravou stranu rovnice v relaci (1.72). Pokud by byl zadán určitý počet konečných 
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okrajových podmínek, v relaci (1.76) by se objevilo právě tolik členů, kolik konečných okrajových 

podmínek bylo v problému zadáno (v tomto případě žádná); viz také příloha A.12. 

Na základě relací (1.76) až (1.78) lze ihned psát zobecněné řešení pro relaci (1.65), tedy: 

 

�(�,�,�,�)= � �(�,�,�)∙ℊ(�,�,�,�,�,�,�,0)∙d� ∙d� ∙d�

��

��

+

+ � �� Φ(�,�,�,�)∙ℊ(�,�,�,�,�,�,�,�)∙d� ∙d� ∙d�

��

��

� ∙d�

�

���

(K) (1.79) 

 

při (tvaru fundamentálního řešení Cauchyho problému při 0 ≤ � < �) 

ℊ(�,�,�,�,�,�,�,�)=

=
1

�2 ∙�π ∙� ∙(� − �)�
� ∙exp�−

(� − �)� + (� − �)� + (� − �)�

4 ∙� ∙(� − �)
�

(m ��) (1.80) 

 

Dle [14] fundamentální systém řešení (FSŘ) v relaci (1.80) fyzikálně představuje průběh teploty 

v prostoru, způsobené jednotkovým tepelným impulsem, v bodě [�,�,�] a v okamžiku �. Také se 

někdy tomuto fundamentálnímu systému řešení říká tzv. Greenovo jádro (dle [15]) či tzv. Greenova 

funkce. Dodejme, že v příloze A.5 je Greenova funkce vztažena k řešení problému okrajových 

podmínek dle Dirichleta a dle Neumanna. 

Obrázek 1.4 zobrazuje příklad fundamentálního systému řešení Cauchyho problému 

v jedné prostorové kartézské souřadnici, tj. � = 1 a � ≡ [�], a v jedné časové souřadnici � (dané 

intervalem), a to v bodě [� = 0] a v okamžiku � = 0 při zvolené hodnotě tepelné difuzivity � ≡ �� =

0,5	m � ∙s��, sloužící společně s příslušným časovým řezem coby tzv. tvarový parametr výsledné 

distribuce gaussovského typu, tedy: 
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Obrázek 1.4  Fundamentální systém řešení Cauchyho problému v jedné prostorové souřadnici (v m) a 

v jedné časové souřadnici (v s) – distribuce ℊ(�,� = 0,�,� = 0)= ℊ(�,�) (fyzikálně v m-1) 

při zvoleném tvarovém parametru ve formě tepelné difuzivity a ≡ a1 = 0,5 m2 ∙ s-1, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Z matematického hlediska relace (1.79) vyhovuje jako funkce proměnných �, �, �, � 

při konstantních �, �, �, �, pokud platí � > �. V případě � < � nejsou �, �, �, � konstantní, vyhovuje 

relace (1.79) coby funkce proměnných �, �, �, �. 

Dle [14] je řešení v relaci (1.79) jediné. Rovněž lze ukázat při řešení homogenních rovnic, že 

výsledná funkce teplotní distribuce �(�,�,�,�) je pro � > 0 nekonečně mnohokrát spojitě 

diferencovatelná, a to nezávisle na tom, zdali funkce �(�,�,�) má derivace, či nikoliv. Touto 

vlastností se rovnice vedení tepla zásadně odlišuje od tzv. vlnové rovnice. Pro úplnost dodejme, že 

Cauchyho problém nemusí mít řešení při formulaci pro � < 0. 

Otázka řešení závisí na formulaci problémů, kdy pro jednu jejich třídu lze dokázat existenci 

i jednoznačnost (unikátnost) řešení. Význam fundamentálního řešení Cauchyho problému je rovněž 

celkově popsán v příloze A, konkrétně pak v přílohách A.1 až A.4. 

Často používanou metodu řešení pro analytický problém představuje Laplaceova transformace 

(prakticky uváděná rovněž v [17] a [18]); v případě, kdy se počítá s více prostorovými souřadnicemi, 

je použití Laplaceovy transformace složitější, neboť transformací opět vznikne parciální diferenciální 

rovnice. Další účinnou metodou řešení může být tzv. Fourierova metoda (prakticky uváděná rovněž 

v [18] a v příloze A.4). 

Mezi významné numerické metody řešení dle [14] patří tzv. metoda sítí. Pro řešení složitějších 

problémů existuje poměrně univerzální metoda časové diskretizace (Rotheho metoda, horizontální 

metoda přímek; teoreticky objasněno v [15] a [16]), představující z teoretického hlediska účinný 

prostředek k získávání dostatečně obecných existenčních vět; z praktického hlediska ji lze výhodně 
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zkombinovat s metodou konečných prvků, prakticky uváděnou v [20] při multifyzikálním numerickém 

modelování transferu tepla v COMSOLu (viz příloha A.18) nebo v [17] či v [21] při modelování 

ve FEFLOW (viz pododdíl 7.6.2.2 a příloha A.16). Vertikální metoda přímek v kombinaci s metodou 

konečných prvků nejdříve diskretizuje prostorové proměnné. 

 

1.4.3.4 Formulace okrajových podmínek 

V případě okrajových podmínek rozlišujeme tyto následující typy, tedy dle [11], [12], [18], 

[17], [19] a při uvažování dle [18], že V je jednoduše spojená doména v ℝ � (tj. v n-rozměrném 

euklidovském prostoru) s dostatečně hladkým okrajem S = �V. Dle [17] zřejmě platí, že doména 

V ⊂ ℝ � a okraj S ⊂ ℝ �, přičemž okraj S může mít libovolný tvar – může obsahovat různé 

nepřekrývající se segmenty (v závislosti na typu okrajové podmínky – např. segment S� ≡ Γ� ≡ Γ� 

při Dirichletově okrajové podmínce nebo segment S� ≡ Γ� ≡ Γ� při Neumannově okrajové 

podmínce), a to jak vně, tak také uvnitř domény V. 

Zobecněné popisy jednotlivých okrajových podmínek – dle symboliky a významu v [18] a [17] 

– jsou následující, tedy: 

1.4.3.4.1 Podmínka I. druhu 

podmínka I. druhu (Dirichletova) pro parabolické PDE – funkce � (�,�) respektuje předepsanou 

hodnotu na okraji S dané domény; dle [18] a [17] 

���������:

�(�)∙� = �(�) na S = ∂V

�(�)≥ 0
�(�)≡ 0

pro � ∈ V

� (�,�)= ��(�,�) � ∈ S × 〈t�,��+ ∞ )

� (�,�)= � �(�) na S� ⊂ S × 〈t�,��+ ∞ )

 (1.81) 

 

Obrázek 1.5 zobrazuje okrajovou podmínku I. druhu pro předepsanou termodynamickou teplotu 

�(�,�) při � = � a při � (�,�)≡ � (�,�)≡ �(�,�) (v K). 

 

 

Obrázek 1.5  Okrajová podmínka I. druhu čili Dirichletova podmínka při konstantní povrchové 

teplotě, upraveno dle [11] a [12], autor: Ing. Petr Vojčinák 

Dirichletovu okrajovou podmínku lze dle [17] použít např. pro předepsání hodnoty hmotnostní 

koncentrace nebo teploty na nějakém rozhraní (např. povrch, rovinná stěna apod.). 
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1.4.3.4.2 Podmínka II. druhu 

podmínka II. druhu (Neumannova) pro parabolické PDE – funkce � (�,�) respektuje předepsanou 

hodnotu normály N  na okraji S dané domény; dle [18] a [17] 

�������:

�(�)∙� � ��,�(�)∙�� ∙
��

���

�

���

�

���

= �(�) na S = ∂V

�(�)≡ 0 na S = ∂V
�(�)≥ 0 � ∈ V

[�(�)∙grad(� )]∙� = �(�) � ∈ S

�(�)= ���,�(�)�

� = [��]

��(�,�)

�N
= ��(�,�) � ∈ S × 〈t�,��+ ∞ )

− [� ∙∇� (�,�)]∙� = −� ∙
��(�,�)

�N
= �"�(�) na S� ⊂ S × 〈t�,��+ ∞ )

 (1.82) 

 

Dodejme, že dle [17] � představuje libovolnou matici koeficientů, přičemž musí platit, že 

norma této matice se nesmí rovnat 0, tedy ‖�‖ ≠ 0. Předepsaná hodnota funkce �"�(�) představuje 

normálový (tepelný) tok přes S�. Je-li �"�(�)= 0, pak platí ∇� = 0 (při ‖�‖ ≠ 0) a Neumannova 

okrajová podmínka se redukuje na stav bez tepelného toku (angl. Natural Boundary Condition). 

 

Obrázek 1.6 zobrazuje okrajovou podmínku II. druhu pro předepsanou hustotu tepelného toku �"� 

při � = � a při � (�,�)≡ � (�,�)≡ �(�,�) (v K). 

 

 

Obrázek 1.6  Okrajová podmínka II. druhu čili Neumannova podmínka při konstantní povrchové 

hustotě tepelného toku, upraveno dle [11] a [12], autor: Ing. Petr Vojčinák 

Tedy v konkrétním případě, kdy platí �"� = 0 při � = �, hovoříme o tzv. adiabatickém nebo 

izolovaném povrchu. V případě relace (1.82) hovoříme o tzv. konečném tepelném toku. 

Neumannovu okrajovou podmínku lze dle [17] použít např. pro předepsání rychlosti difúzního toku 

energie nebo tepelného toku. 
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1.4.3.4.3 Podmínka III. druhu 

podmínka III. druhu pro parabolické PDE – funkce � (�,�) respektuje např. předepsanou hodnotu 

lineární relace mezi funkcí �(�,�) a derivací podél normály N  na okraji S dané domény; dle [18] 

�����:
������:

[�(�)∙grad(� )]∙� + �(�)∙� = �(�) � ∈ S

�(�)= ���,�(�)�

� = [��]

�(�)> 0

��(�,�)

�N
+ �(�,�)∙� (�,�)= ��(�,�) � ∈ S × 〈t�,��+ ∞ )

− [� ∙∇� (�,�)]∙� = �"�(�)− � ∙[� �(�,�)− � (�,�)] na S� ⊂ S

� ∈ S × 〈t�,��+ ∞ )

������: − [� ∙∇� (�,�)]∙� = 0 − � ∙[� �(�,�)− � (�,�)] na S� ⊂ S × 〈t�,��+ ∞ )

 (1.83) 

 

V případě tohoto druhu okrajové podmínky hovoříme dle [17] o Cauchyho okrajové podmínce 

a o Robinově okrajové podmínce, přičemž každá tato okrajová podmínka III. druhu kombinuje 

Dirichletovu okrajovou podmínku a Neumannovu okrajovou podmínku jiným způsobem. 

Cauchyho okrajová podmínka dle [17] reprezentuje vážený aritmetický průměr z Dirichletovy 

okrajové podmínky (tj. I. druh) a Neumannovy okrajové podmínky (tj. II. druh). Funkce � �(�,�) 

obecně představuje předepsanou hodnotu a � = �(�) zase dodatečný přenosový koeficient. Jsou-li 

znaménka volena dle relace (1.83), pak je tok orientován kladně a směrem ven (angl. Positive 

Outward) a při � (�,�)> � �(�,�). Pro velikost koeficientu � platí následující, tedy: 

 

 velké hodnoty koeficientu � – Cauchyho okrajová podmínka se blíží Dirichletově okrajové 

podmínce při � (�,�)→ � �(�,�) na S�, 

 malé hodnoty koeficientu � – Cauchyho okrajová podmínka se blíží Neumannově okrajové 

podmínce při ∇� (�,�)= 0 na S�. 

 

Cauchyho okrajovou podmínku lze dle [17] použít např. při předepsání přenosu hmoty 

skrze daný okrajový segment. 

Robinova okrajová podmínka (též smíšená) dle [17] reprezentuje obecnou okrajovou 

podmínku, z níž plynou okrajové podmínky dle Dirichleta, Neumanna a Cauchyho. Tuto okrajovou 

podmínku lze použít např. při předepsání rychlosti toku energie skrze daný okrajový segment. 

 

Obrázek 1.7 zobrazuje okrajovou podmínku III. druhu při � = � a při � (�,�)≡ � (�,�)≡ �(�,�) 

(v K). 
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Obrázek 1.7  Okrajová podmínka III. druhu dle Robina, upraveno dle [11] a [12], 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Dle [19] při této podmínce jsou zadány termodynamická teplota povrchu �� = ��|��� (v K), 

termodynamická teplota okolí �� (v K) a hodnota součinitele přestupu tepla konvekcí ℎ����. 

(v jednotkách W ∙ m-2 ∙ K-1), kdy platí: 

 

− � ∙�
��

��
�
���

= ℎ����.∙[��|��� − ��] (W ∙m ��) (1.84) 

 

z toho 

�

ℎ����.
=
��|��� − ��

− �
��
��
�
���

(m )
 (1.85) 

 

Dle [17] sjednocení segmentů S� , S�, S� a S� vytváří celkový okraj S, tj. S = S� ∪ S� ∪ S� ∪

S�, kde se tyto segmenty přes sebe nepřekrývají, a tudíž platí, že S� ∩ S� ∩ S� ∩ S� ≠ ∅. Okrajové 

podmínky jsou vždy vyžadovány jak u nestacionárních problémů, tak také u problémů stacionárních – 

např. Dirichletova okrajová podmínka při � = �� (tj. na stěně vrtu; viz také příloha A.12) v relaci 

(7.31) v oddíle 7.2.2; obvykle v ustáleném stavu platí, že S� ≠ ∅, není-li uvažována okrajová 

podmínka dle Cauchyho. 

Zatímco relace (1.81), (1.82) a (1.83) popisují okrajové podmínky I. druhu, II. druhu a III. druhu 

obecně, v [17] jsou rovněž uvedeny jejich speciální modifikace pro proudění (angl. Flow BC), přenos 

hmoty (angl. Mass Transport BC) a přenos tepla (angl. Heat Transport BC). 

Pro úplnost dodejme, že v [12] jsou dále obecně uvedeny okrajová podmínka IV. druhu 

(tzv. radiační) a okrajová podmínka V. druhu (tzv. fázová přeměna). V různých Publikaceech se 

někdy označení okrajových podmínek liší, a to až od označení pro okrajovou podmínku III. druhu 

dle [17] ve srovnání s [12] nebo s [18]; okrajové podmínky I. druhu (tj. dle Dirichleta) a II. druhu 

(tj. dle Neumanna) jsou v dostupné literatuře uváděny vcelku jednotně. 

Problematika okrajových podmínek (především pak okrajové podmínky dle Cauchyho) 

v návaznosti na matematické modelování je v návaznosti na [17] diskutována v kapitole 7, konkrétně 

pak v podkapitole 7.6. 
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1.4.4 Vybrané geofyzikální veličiny 

Tepelné pole planety Země lze charakterizovat těmito základními geofyzikálními veličinami, tedy 

dle [2] a [3]: 

 

 geotermální stupeň  viz pododdíl 1.4.4.1, 

 geotermický gradient  viz pododdíl 1.4.4.2, 

 hustota tepelného toku  viz pododdíl 1.4.4.3, 

 tepelná vodivost hornin  viz pododdíl 1.4.4.4. 

 

O tom, že geofyzikální veličiny jsou při měření důležité, svědčí následující praktický příklad, 

kdy přímá měření růstu teploty s hloubkou byla provedena v mnoha hlubokých vrtech. Příkladem 

může být projekt ultrahlubokého vrtu KTB ve spolkové zemi Horní Falc u městečka 

Windischeschenbach (SRN) nedaleko od českých hranic. Předpověď růstu teploty vycházela z měření 

v mělkých okolních vrtech, kde dosahovala typické hodnoty tepelného toku 60 mW ∙ m-2 (dle [2] 

a [3]). Avšak ve vrtu samotném odpovídal teplotní gradient hodnotě tepelného toku 80 mW ∙ m-2, což 

mělo dalekosáhlé technické důsledky: kritická izoterma + 300 °C tak byla posunuta o více než 2 km 

blíže k povrchu, což způsobilo, že plánované hloubky 12 km nebylo možno dosáhnout [2]. 

Dodejme, že dle [3] v kontinentální kůře (viz také Tabulka 1.1) dosahuje tepelný tok (respektive 

hustota tepelného toku; viz pododdíl 1.4.4.3) hodnoty 77 mW ∙ m-2, v jiných oblastech může tepelný 

tok klesnout až na průměrnou hodnotu okolo 46 mW ∙ m-2, běžnou v kůře starší než 800 milionů let. 

 

1.4.4.1 Geotermální stupeň 

Měření teplot v dolech i ve vrtech i modelové výpočty umožnily charakterizovat 

tzv. geotermický stupeň. Podle definice se jedná o počet metrů, o který je nutno sestoupit pod povrch, 

aby teplota stoupla o + 1 °C. Přitom je ovšem nutno počítat s tzv. neutrálním pásmem blízko povrchu, 

kde se dle [2] teploty nemění a jsou ovlivněny vnějšími vlivy. 

Ve starší i novější literatuře je uváděno, že průměrná hodnota geotermického stupně činí 33 m, 

což znamená, že s rostoucí stometrovou hloubkou se zvyšuje teplota o + 3 °C, s tisícimetrovou pak 

o + 30 °C. Jedná se však o hodnotu průměrnou, o jejíž platnosti lze do jisté míry spekulovat, neboť 

argumentace spočívá v tom, že růst teploty s hloubkou byl detekován hlavně v tektonicky aktivních 

oblastech s aktivní vulkanickou činností [2]. 

 

1.4.4.2 Geotermický gradient 

Kromě geotermického stupně je definován i tzv. geotermický gradient, což je vertikální gradient 

teploty v zemské kůře. Vyjadřuje se v setinách a desetinách stupňů Celsia na 1 metr hloubky. Jeho 

hodnota dle [2] kolísá v rozmezí od + 0,01 °C · m-1až do + 0,10 °C · m-1; uvádí se buď v (°C · m-1), 

nebo v (K · m-1). 

Dle [3] hodnoty geotermického gradientu (v K · m-1) a gradientu tepla čili geotermálního 

gradientu (v J · m-1) charakterizují průměrnou hodnotu přírustku teploty hmoty či přírustku tepelné 

energie v daném hloubkovém úseku horninového prostředí. 
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1.4.4.3 Hustota tepelného toku 

Tepelný tok (angl. Heat Flow Rate nebo Heat Flux) ������.≡ � je skalární veličinou vyjádřenou 

v jednotkách (W), naproti tomu hustota tepelného toku (angl. Density of Heat Flow Rate nebo Heat 

Flux Density) či též plošná hustota tepelného toku (angl. Heat Flow Rate per Area nebo Heat Flux 

Density per Area) �" [příp. �"v daném směru; viz relace (1.43)] je vektorovou veličinou vyjádřenou 

v jednotkách (W ∙ m-2), tématicky viz příloha C.5. Plošná hustota tepelného toku patří v geotermice 

k nejužívanějším parametrům, neboť její hodnota vyjadřuje množství tepla, které prochází jednotkou 

plochy za jednotku času, případně dle [5] množství tepla, které přestoupí přes danou délku (tloušťku) 

materiálu při určitém teplotním gradientu, kdy má daný materiál charakteristickou hodnotu součinitele 

tepelné vodivosti (viz pododdíl 1.4.4.4). 

Hustota tepelného toku (viz Tabulka 1.2) je vyjádřen v jednotkách (mW ∙ m-2). Někdy se tato 

veličina udává také v jednotkách HFU (Heat Flow Units); dříve se dle [22] udávala v těchto 

jednotkách (v závislosti na dané soustavě jednotek), tedy: 

 

 CGS   [�"]��� = erg∙cm
�� ∙s��, 

 MKS   [�"]��� = J∙m �� ∙s�� = W ∙m ��, 

 praktická (HFU) [�"]�����.= cal∙cm
�� ∙s��, 

 technická  [�"]����.= kcal∙m
�� ∙h��. 

 

Dle [2] z hodnoty hustoty tepelného toku lze částečně odvodit rychlost růstu teploty s hloubkou, 

neříká však nic o původu tepla. Dle [5] přibližně prvních 200 m mocnosti horninového prostředí je 

intenzivněji ovlivněno prouděním podzemní vody, což zkresluje předpoklad pro výpočet hustoty 

tepelného toku. Jedná se o to, že hustota tepelného toku představuje produkt přestupu tepla vedením, 

tudíž bývají ke stanovení hodnoty tohoto parametru využívány teploty z větších hloubek (přibližně 

400 m), kde bývá intenzita proudění podzemní vody mnohem nižší [5]. 

Dle [5] nelze hustotu tepelného toku přímo měřit, a proto je nutno pro jeho stanovení znát nejen 

teplotní spád ve studované oblasti, ale také součinitel tepelné vodivosti daného materiálu (viz 

pododdíl 1.4.4.4). 

 

Tabulka 1.5  Závislost minimální, maximální a průměrné hodnoty hustoty povrchového tepelného 

toku v závislosti na geologické jednotce v Českém masivu a v Karpatské soustavě, tj. na území České 

republiky, tedy dle [2] 

Geologické jednotky Hustota tepelného toku 

Český masiv 

a Karpatská soustava 

�"��� �"��� �"�  

(mW ∙ m-2) (mW ∙ m-2) (mW ∙ m-2) 

moldanubikum 25 72 54 

Barrandien 44 92 60 

Krušné hory 

a Podkrušnohoří 
59 121 85 

permokarbonské 

pánve 
55 81 83 

česká křídová pánev 59 96 73 

Jeseníky 23 55 39 

karpatská prohlubeň 45 124 83 
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V geotermice je hodnota hustoty tepelného toku nesmírně důležitým indikátorem, a to nejen 

z hlediska využití geotermální energie, nýbrž i z hlediska geofyziky a obecně i geologie. Hodnotu 

hustoty tepelného toku lze konfrontovat s geologickými i geofyzikálními údaji, což prozradí mnoho 

o složení hlubších pater zemské kůry i o celkovém geologickém vývoji. Z hlediska využití geotermální 

energie jsou potenciální možnosti hlavně tam, kde je vysoká hodnota hustota tepelného toku, což též 

znamená v místech, kde jsou v malých hloubkách pod povrchem zvýšené teploty [2], např. na důlních 

odvalech neboli haldách. Tato problematika je detailně řešena v [23], z hlediska matematického 

modelování této problematiky pak v příloze A.18. 

Dodejme, že dle [2] pro Český masiv platí, že průměrná hodnota hustoty tepelného toku činí 

68 mW ∙ m-2. V nejstabilnějších částech s mocnější zemskou kůrou, tj. v jižní a ve střední části 

Českého masivu, jsou hodnoty nejnižší a mocnost zemské kůry dosahuje až 36 km; obecněji dle [4] 

plyne, že nejnižší hodnotu hustoty tepelného toku mají oblasti s vyšší mocností kůry. Nejnižší hustota 

tepelného toku se tak lokálně nachází na severním okraji třebíčského plutonu (okolo 40 mW ∙ m-2 

dle [4]) a v Jeseníkách (okolo 40–50 mW ∙ m-2 dle [4]). Směrem k okrajovým částem Českého masivu 

roste hustota tepelného toku se ztenčující se kůrou, např. lokálity pod Krušnými horami a v podorlické 

oblasti v okolí Hradce Králové (okolo 80 mW ∙ m-2 dle [4]) nebo v Českém středohoří 

(okolo 70 mW ∙ m-2 dle [4]). V místech hlubinných zlomů, které Český masiv přesekávají, jsou dle [2] 

hodnoty poněkud vyšší. Dodejme, že v oblasti flyšových Karpat je hodnota hustoty tepelného toku též 

poměrně vysoká (okolo 60 mW ∙ m-2 až 80 mW ∙ m-2); viz také Tabulka 1.5 pro severní část karpatské 

předhlubně. 

V [2] jsou detailněji uvedeny geologické lokality v rámci České republiky, kde může být 

tepelný tok výrazně nižší či výrazně vyšší. Rovněž dle [2] existuje poměrně významná pozitivní 

korelace mezi hodnotou tepelného toku a mocností zemské kůry. V menším měřítku platí tato 

závislost i pro Českou republiku i okolní země, zejména pak pro Slovenskou republiku. 

Tepelný tok, jehož hodnoty jsou měřeny na povrchu planety Země a v mělkých vrtech, ukazuje 

jen zčásti na hlubinný přítok tepla. Tepelný tok z hlubších částí kůry a tím i teplotní pole, teplota 

hornin a cirkulujících médií jsou ovlivněny řadou dalších faktorů, tedy dle [2]: 

 

 tvar a stáří geologických struktur ve svrchní části zemské kůry, 

 hloubka uložení struktur, 

 proudění kapalných nebo plynných médií v různých hloubkách pod povrchem, 

 hloubka tavby hornin, 

 vzdálenost od vulkanických center, 

 paleoklimatické poměry. 

 

Výsledky studií tepelného toku na území České republiky – v rámci vědeckých výzkumů 

MŽP ČR – přinesly dle [2] značná zpřesnění starších údajů za předpokladu, je-li k dispozici nový 

model, z hlediska celkového charakteru a počtu anomálií o něco složitější; toto tvrzení lze aplikovat 

na hodnoty tepelných toků v rámci Českého masivu a Karpatské soustavy uvedené v [4] a v [2]. Bylo 

totiž možno využít dodatečných dat z většího počtu vrtů (hovoříme o tzv. vrtné prozkoumanosti), kde 

byly vypočítány hodnoty podle starší karotáže (starší metody jsou popsány např. v [24] a v [25]), 

případně i měření teplot ve formě teplotních profilů (viz také kapitola 6). Karotáží vrtů bylo dle [2] 

na mnoha místech prokázáno výrazné prochlazení přípovrchových partií vlivem proudění podzemních 

vod mělčího oběhu. Nelze pochybovat o tom, že existují i změny vlivem proudění podzemních vod 

hlubšího až hlubokého oběhu, které ovšem naopak způsobují prohřátí celého systému. 
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Sumárně se jedná o poznatky, které dokazují, jak významnou úlohu v úvahách o využívání 

geotermální energie má tato energie nejen v průlinovém, ale také v méně prozkoumaném puklinovém 

systému (viz oddíl 1.1.3). Propočtené hodnoty geotermického gradientu (viz pododdíl 1.4.4.2), hustoty 

tepelného toku a teplot v hloubce 200 m pod povrchem a pro kótu 0 m nad mořskou hladinou (viz 

Tabulka 1.1) byly porovnány s přímo změřenými hodnotami karotážních měření a interpretací 

pro takto získané páry hodnot byla řešena regresními závislostmi, a to pomocí jednotné metodiky 

v závislosti na relacích mezi tepelnými vodivostmi a karotážními měřeními [2]. Uveďme, že v [24] 

a [25] jsou velice detailně popsány jednotlivé typy karotážních metod, přičemž: 

 

 v [24] jsou rozebrány metody elektrokarotáže (např. metody kontrolované regulace 

elektrického proudu, indukční odporová karotáž a mikrokarotážní metody apod.), 

 v [25] jsou pak rozebrány další karotážní metody (např. akustická karotáž, magnetická 

karotáž, impulzní neutronová karotáž a použití radiometrických metod v naftových dolech, 

uranových ložiskách, rudných a uhelných ložiskách apod.). 

 

V [26] jsou výše uvedené karotážní metody sumarizovány a na základě novějších poznatků 

v této oblasti rozpracovány, a to pak hlavně v oblasti radiometrických metod. 

Dle [5] se v případě teplot horninového prostředí pro stanovení hustoty tepelného toku provádí 

měření teplotních profilů ve vrtech, a to v závislosti na předpokládaných změnách teplot po délce vrtu 

(tj. ve směru z-ové souřadnice). Tyto vrty musí být v nejlepším případě vrtány na jádro a na vzorcích 

tohoto vrtného jádra musí být stanovena hodnota součinitele tepelné vodivosti ex-situ (viz také 

podkapitola 7.1). Z takto zjištěných údajů již lze stanovit hodnotu hustoty tepelného toku na základě 

Fourierova zákona (viz pododdíl 1.4.3.1). 

Z praktického hlediska jsou výsledky karotážních měření a inklinometrie tématicky uvedeny 

pro lokalitu Malého výzkumného polygonu (MVP; viz příloha D.4) v příloze G. 

 

1.4.4.4 Součinitel tepelné vodivosti hornin 

Tepelná vodivost (angl. Thermal Conductivity) ������. je skalární veličina vyjádřená 

v jednotkách (W · K-1), naproti tomu součinitel tepelné vodivosti (angl. Coefficient of Thermal 

Conductivity) ������.≡ � je rovněž skalární veličina vyjádřená v jednotkách (W · m-1 · K-1), tématicky 

viz příloha C.5, popřípadě v jednotkách (W · m-1 · °C-1), uvážíme-li relaci (1.5) v oddíle 1.4.1. Dle [2], 

[3], [10], [22] se tato veličina udávala v těchto jednotkách (v závislosti na dané soustavě jednotek), 

tedy: 

 

 CGS   [�]��� = erg∙cm
�� ∙s�� ∙°C��, 

 MKS   [�]��� = J∙m �� ∙s�� ∙°C�� = W ∙m �� ∙°C��, 

 praktická (HFU) [�]�����.= cal∙cm
�� ∙s�� ∙°C��, 

 technická  [�]����.= kcal∙m
�� ∙h�� ∙°C��. 

 

Zjištění hodnoty součinitele tepelné vodivosti hornin je důležité pro úvahy i modelové výpočty 

rozmístění teplot v zemské kůře. Z praktického hlediska jsou horniny poměrně špatnými vodiči tepla, 

přičemž hodnota součinitele tepelné vodivosti závisí na následujících faktorech, tedy dle [2]: 

 

 obsah vody, 

 porózita, 



Geotermální energie 

45 
 

 hodnoty součinitelů tepelné vodivosti samotných horninotvorných minerálů, 

 množství a charakter tmelu a matrix, 

 struktura, 

 textura, 

 anizotropie. 

 

Dodejme, že porózitu a vodonasycenost (tj. obsah vody) v horninách lze dle [25] stanovit 

např. akustickou karotáží. 

Dle [2] nejlépe vedou teplo hlubinné vyvřeliny a metamorfity, což je ovlivněno značnou 

hustotou, malou pórozitou a přítomností minerálů s poměrně dobrou schopností vést teplo. 

U sedimentárních hornin je rozptyl hodnot značný. Starší, zpevněné sedimenty o vyšší hustotě jsou 

lepšími vodiči než sedimenty mladší, méně husté. Sedimenty bohaté na křemen jsou poměrně dobrými 

vodiči, podobně jako karbonátové horniny. Jílovce, prachovce a slínovce vykazují dle [2] nižší 

hodnoty součinitele tepelné vodivosti, naopak velmi slabě metamorfované starší sedimenty jsou 

poměrně dobrými vodiči tepla. Dodejme, že tepelná vodivost klesá s rostoucí porózitou, zvyšuje se 

však s rostoucím podílem vody. Toto tvrzení bylo prakticky ověřeno při metodické realizaci TRT 

experimentu na lokalitě Ostružná (viz příloha D.6). 

Dle [5] je při hodnocení heterogenních prostředí (např. toho horninového) potřeba provést 

měření na větším množství vzorků, poté použít pro zjednodušení střední hodnotu z důvodu 

proměnlivosti v dané vrstvě. Při výzkumu zahrnujícícm více litologických rozhraní je vhodné sestavit 

soubor průměrných hodnot pro jednotlivé druhy hornin, jež lze dle míry zastoupení váženým 

průměrem sumarizovat do jedné reprezentativní hodnoty pro zkoumanou lokalitu. 

 

1.5 Geotermální zdroje 

Geotermální zdroje jsou dle [2] takové části geotermální energie, jež budou v blízké 

budoucnosti ekonomicky a legálně využívány. Zásoby geotermální energie jsou využívány již dnešní 

době a lze je specifikovat a vyčíslovat např. pomocí realizovaných hlubinných vrtů, geofyzikálních 

a geochemických údajů. Potenciální geotermální oblasti jsou takové, kde by zdroje mohly být 

využívány, ale doposud nejsou o nich dostatečná data, aby je bylo možno kvantitativně vyhodnotit [2]. 

Např. v [3] je pro tento evaluační účel zpracována mapa České republiky s rámcovým 

vyznačením méně vhodných, vhodných a velmi vhodných geotermálních oblastí (např. Krušné hory, 

České středohoří, Český les, Šumava, oblast středních Čech, Polabí, oblast pod Orlickými horami, 

částečně Hrubý Jeseník a Moravskoslezské Beskydy, jižní část Bílých Karpat) pro výrobu elektrické 

energie. Z celkových hodnot geotermálního potenciálu na území České republiky je dle [3] 150 MW 

nízkopotenciálního tepla využíváno pro tepelná čerpadla (viz oddíl 1.5.1) a 5 MW instalovaného 

výkonu pro geotermální elektrárnu v Litoměřicích, dle [3] první projekt HDR systému (viz 

oddíl 1.1.3) v České republice. Dodejme, že celkově se problematika potenciálu geotermální energie 

na území ČR v [3] zabývá nejen stavem využití potenciálu (viz výše), ale také možnostmi využití 

tohoto potenciálu u nízkoteplotních zdrojů (viz níže), v podzemních vodách a u vysokoteplotních 

zdrojů (viz níže). 

Využití geotermálních zdrojů je značně ovlivněno geologickým složením [2], které do určité 

míry ovlivňuje perspektivy a možnosti jejich využití. Využívání je též ovlivněno ekonomickou 

a technickou vyspělostí daného státu a v neposlední řadě také stavem péče o životní prostředí, jakož 

i snahám o eliminaci vlivu globálního skleníkového efektu (viz podkapitola 1.1). Využití geotermální 

energie je limitováno především z ekonomického hlediska, tj. cena získané energie by neměla převýšit 
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cenu energie vynaloženou na její čerpání [2]; druhotně lze také posoudit možnosti využití 

např. při přípravě užitkové vody; tento aspekt je uvažován při specifikaci cílů případové studie v rámci 

tzv. druhého stupně evaluace dat (II. SED; viz podkapitola 7.4, oddíl 7.5.5, okrajově také přílohy D.7 

a A.17). Důležité je, že geotermální energie je dle [2] v podstatě zdrojem pro místní (lokální) využití 

na konkrétní lokalitě. 

Podle teploty dělíme dle [2] a [3] geotermální zdroje následovně, tedy: 

 

 na vysokoteplotní – mají teploty nad + 200 °C a jsou výhradně lokalizovány ve vulkanicky 

aktivních oblastech; lze je využít na přímou výrobu elektrické energie, 

 na středněteplotní – mají teploty v rozmezí od + 150 °C až do + 200 °C; lze je využít jak 

pro přímé vytápění, tak také pro výrobu elektrické energie, 

 na nízkoteplotní – mají teplotu pod + 150 °C, jsou nejhojněji zastoupeny nejen ve vulkanicky 

aktivních oblastech, ale také v sedimentárních oblastech; lze je využít pro vytápění obydlí 

pomocí tepelných čerpadel, skleníků a pro řadu průmyslových procesů. 

 

Dodejme, že v [3] je problematika nízkopotenciálních zdrojů geotermální energie dále 

rozpracována pro tepelná čerpadla a v návaznostech na zdroje energie pro ně a na rozdělení systémů 

s tepelnými čerpadly dle primárního zdroje (tj. jsou uvedeny požadavky, výhody a nevýhody); viz také 

pododdíl 1.5.1.1. 

Velmi zjednodušené dělení geotermálních systémů (viz výše) může být dle [2] na vulkanické 

a na nevulkanické, což do značné míry souhlasí s výše uvedeným dělením podle teploty. 

 

1.5.1 Využití zdrojů nízkopotenciální energie a tepelných čerpadel 

Nízkopotenciální energie akumulovaná v zemi není vhodná k přímému vytápění budov, a proto 

je nutno ji nejprve převést na energii s vyšší energetickou hladinou. Relativně snadným způsobem, jak 

tento druh tepelné energie dobře využít, představuje využití tepelných čerpadel. Zdroji 

nízkopotenciální energie pro tepelná čerpadla mohou dle [1], [3], [8] být: 

 

 zemské teplo hornin – tzv. „suché“ vrty (viz také oddíl 1.1.3), 

 podzemní voda – vrty, studnice, zatopené šachtice starých důlních děl, 

 povrchová voda – vodoteče, nádrže, rybníky s jiné povrchové akumulace, 

 půdní vrstva – zemní kolektory, 

 venkovní vzduch, 

 vnitřní vzduch – vzduch odváděný větracími systémy. 

 

Dodejme, že technickými prostředky pro realizaci odběru a uskladnění nízkopotenciálního tepla 

horninového masivu mohou být např. hlubinné vrty, zemní kolektory, čerpací studny a vsakovací 

studny (viz také pododdíl 1.5.1.1). 

Zdroj geotermálního nízkopotenciálního tepla musí být řešen z těchto hledisek, tedy dle [3]: 

 

 technické podmínky v rozsahu plochy v okolí vytápěného objektu, 

 geotermální podmínky horninového prostředí, 

 podmínky potřeby tepla. 
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Při rozhodnutí o využití konkrétního zdroje geotermální energie musí být uplatněn ten 

nejvhodnější systém a splněna všechna platná zákonná ustanovení (tj. legislativní rámec), uvedená 

v [3]; v [1] jsou pak v šiřším kontextu sumarizovány vybrané související zákony, vyhlášky, směrnice, 

rozhodnutí, normy a metodiky. 

 

1.5.1.1 Zdroje primární energie pro systémy s tepelnými čerpadly 

Z hlediska protředí lze zdroje primární energie využívané pro systémy s tepelnými čerpadly 

rozdělit následovně, tedy dle [1]: 

 

 systémy GSHP (Ground Source Heat Pump) – zdroj energie představuje horninové prostředí 

v pevné či kapalné fázi: 

systém země/voda – nízkopotenciální energie pevné fáze horninového prostředí je předávána 

do topných systémů s kapalným médiem (viz pododdíl 1.5.1.2), 

systém země/vzduch – tepelná energie pevné fáze horninového prostředí je předávána 

do teplovzdušných topných systémů, 

systém voda/voda – tepelná energie kapalné fáze horninového prostředí je předávána 

do topných systémů s kapalným médiem (viz pododdíl 1.5.1.2), 

systém voda/vzduch – tepelná energie kapalné fáze horninového prostředí je předávána 

do teplovzdušných topných systémů. 

 systémy AP (Air Pump) – zdroj energie představuje vzduch (tj. směs plynů v atmosféře): 

systém vzduch/voda, 

systém vzduch/vzduch. 

 

Pro uplnost dodejme, že je-li primárním energetickým zdrojem voda, je tím u většiny systémů 

myšlena podzemní voda; pouze v případě vhodných přírodních podmínek (např. blízkost řeky, jezera, 

rybníku apod.) lze využívat povrchovou vodu, přičemž tyto systémy lze rozdělit následovně, tedy 

dle [1] a [27]: 

 

 GSHP closed-loop – skrze zvodnělé či vodní prostředí prochází trubice s proudícím 

teplnosnosným médiem; tyto systémy lze také využívat za příznivých podmínek (daných 

okolním horninovým prostředím) jako podzemní zásobníky tepelné energie čili 

systémy UTES (Underground Thermal Energy Storage), 

 GSHP open-loop – voda je čerpána z jedné studny (tj. jedná se o čerpací studnu) 

a do druhé studny zasakována (tj. jedná se o vsakovací studnu) či vypouštěna do řeky či 

do jezera; v tomto případě je nutno se řídit v rámci platné legislativy ČR zákonem 

č. 254/2001 Sb., o vodách. 

 

Pro úplnost dodejme, že výše uvedené systémy s tepelnými čerpadly jsou uvedeny a popsány 

v [3] z hledisek principu příslušného systému, požadavků na něj kladených a jeho výhod a nevýhod; 

pro systém země/voda se svislým vrtaným výměníkem tepla také v pododdíle 1.5.1.2. Článek [27] 

přehledově popisuje vlastnosti a možnosti GSHP closed-loop systémů instalovaných v areálu Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava, tj. technologie na Velkém výzkumném polygonu (VVP; 
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viz pododdíl 1.5.2.2), na Malém výzkumném polygonu (viz pododdíl 1.5.2.3) a v okolí budovy 

Fakulty elektrotechniky a informatiky (viz Tabulka 1.7). 

 

1.5.1.2 Hlubinné vrty 

Podle požadovaného příkonu tepelného čerpadla (TČ) se může volit i větší počet vrtů, čímž 

vzniká tzv. polygon hlubinných vrtů. Vrty však musí být rozmístěny ve vhodné (a bezpečné) 

vzdálenosti, aby nedocházelo k tepelné interferenci vrtů [8], případně k jejich nežádoucímu propojení 

(viz např. zhodnocení evaluace dat v pododdíle 7.5.6.4). Při návrhu či modelování takového polygonu 

lze tuto vzdálenost mezi dvěma vrty přesně stanovit či doporučit2; při výpočtech musí být respektován 

požadavek tepla v ročním cyklu a specifika jednotlivých zdrojů tepla [3]. 

Pro vrtané vertikální (svislé) výměníky tepla (označení dle [3]) musí být stanoveny parametry 

jako jejich počet, potřebná hloubka (respektive počet odvrtaných metrů dle projektové dokumentace3), 

průměr a již zmíněná specifika možné interference mezi vrty. V případě horizontálních (vodorovných) 

výměníků tepla (tj. plošné kolektory; označení dle [3]) musí být stanoven jejich typ, hloubka uložení 

v tzv. nezámrzné hloubce (typicky 1,5 m až 2,0 m pod úrovní terénu), průměr a dle platných předpisů 

stanovení systému vratné ochlazené vody do podzemního oběhu. 

Obrázek 1.8 zobrazuje příklad vystrojeného vrtaného vertikálního výměníku tepla 

se čtyřmi kolektorovými PE trubkami (tj. BHE v konfiguraci 2-U) a příslušným popisem dalších částí. 

 

 

Obrázek 1.8  Příklad vystrojeného vrtaného vertikálního výměníku tepla určeného pro připojení 

tepelného čerpadla (stav před injektáží), upraveno dle [8], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

                                                      
2 Je nutné si uvědomit, že v praxi není svislý vrtaný výměník tepla rovný, ale točí se do spirály. 
3 V praxi nemusí být skutečná hloubka vždy shodná s celkovým počtem odvrtaných metrů; v případě vrtného 
polygonu se mohou – v závislosti na geologických podmínkách – jejich hloubky dokonce lišit. Pokud pak není 
celková délka odvrtaných metrů totožná s projektovou dokumentací, je nutno zbylé metry dovrtat. S tímto 
fenoménem bylo možno se setkat na lokalitě Znojmo (viz příloha D.2). 
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Pro tzv. dimenzování – uvedené v [3] pro zdroje nízkopotenciálního tepla s tepelnými čerpadly 

– hloubky aktivního geotermálního úseku vertikálního vrtaného výměníku tepla je nutné si uvědomit, 

že povrchová vrstva – v závislostech na našich klimatických podmínkách a nadmořské výšce – je 

výrazně ovlivněna ročním kolísáním teploty do hloubky několika metrů. Pod touto zónou se nachází 

vrstva tzv. nesaturované vrstvy, vykazující konstantní teplotu odpovídající průměrné roční teplotě 

vzduchu dané lokality. Teprve až pod touto zónou je dle [3] možné počítat s možností odběru 

zemského tepla. Dodejme, že význam termínu nestaurovaná vrstva je rovněž popsán v [17]. 

Vystrojení vrtů pro tepelné čerpadlo je samozřejmě poplatné typu daného geotermálního zdroje, 

tedy dle [3]: 

 

 systém země/voda – do vrtu o typickém průměru 156 mm se zapouští buď jedna smyčka 

polyetylénové (PE) trubky (konfigurace 1-U; vnější průměr trubky činí 40 mm), nebo 

dvě myčky polyetylénových trubek (konfigurace 2-U; vnější průměr trubky činí 32 mm), 

 systém voda/voda – jedná se o dvojici hydrogeologických vrtů (tj. vrt čerpací a vrt 

vsakovací), kde se do čerpacího vrtu – vystrojeného zčásti perforovanou pažnicí a obsypem 

(filtrem) – o typickém průměru 156 mm instaluje ponorné čerpadlo dodávající čerpanou vodu 

tepelnému čerpadlu; po odběru tepla se tatáž voda buď zapouští, nebo pomocným čerpadlem 

dotlačuje do vsakovacího vrtu. 

 

Dodejme, že v obou popsaných případech jsou kolektorové trubky naplněny nemrznoucí směsí, 

cirkulující v tomto uzavřeném okruhu. Před zapuštěním smyček se požaduje provedení tzv. těsnící 

zkoušky smyčky. Po zapuštění smyček se vrt zaplní tzv. injektážní směsí (typicky cemento-bentonitová 

směs), aby nedošlo k poškození kolektorových smyček. Nakonec je realizována krátkodobá těsnící 

zkouška [3]. Výsledky těchto měření jsou součástí tzv. předávacího protokolu (mezi zhotovitelem 

vrtaného výměníku tepla a objednavatelem). Tato problematika s návazností na právní hledisko je 

důkladněji popsána v [28]. 

Obrázek 1.9 zobrazuje příklad kotouče polyetylénových kolektorových trubek firmy REHAU, 

a to včetně inovativního systému spojovací patice (pro jednu nebo dvě kolektorové smyčky) a závaží. 

 

 

Obrázek 1.9  Příklad kotouče polyetylénových kolektorových trubek firmy REHAU s inovovanou 

spojovací paticí a se závažím, foto: Ing. Petr Vojčinák 
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Obrázek 1.10 zobrazuje příklad dvou čerstvě zapuštěných a zainjektovaných polyetylénových 

kolektorových smyček (konfigurace 2-U) na lokalitě Praha – Uhříněves (Středočeský kraj; říjen 2011). 

 

 

Obrázek 1.10  Příklad dvou čerstvě zapuštěných a zainjektovaných PE kolektorových smyček 

(v popředí) a mobilní vrtná souprava s transformátorovou stanicí (v pozadí), foto: Ing. Petr Vojčinák 

 

Každý vrt se po zapuštění kolektoru vyplní cemento-bentonitovou směsí, která plní tři základní 

funkce, tedy dle [8]: 

 

 zlepšení přestupu tepla ze stěn vrtu do kolektoru, 

 zamezení případné kontaminace provrtaných zvodněných vrstev – injektážní směs po ztuhnutí 

představuje nepropustný plastický gel (vrt je po celé své hloubce tamponován z důvodu 

zamezení přetoku podzemní vody z jedné vrstvy do druhé), 

 vyplnění stvolu vrtu – zamezení případného pohlcování podzemní vody. 

 

Dodejme, že systém země/voda se svislým vrtaným výměníkem tepla je založen na odebírání 

tepla z půdy či z horninového masivu cirkulací nemrznoucí směsi. Požadavky na tento systém jsou 

dle [3] následující, tedy: 

 

 vybudování svislých vrtaných výměníků tepla do hloubek v závislosti na zemském toku, 

 stanovení nutných hloubek pro získání potřebného množství tepla odborným geotermickým 

posudkem, 

 použití ekologicky nezávadné a neunikající nemrznoucí směsi, 

 trvalý příron zemského tepla po celou dobu životnosti systému, 

 přístup vrtné soupravy na danou lokalitu, 

 posouzení nutného bezpečného odstupu svislých vrtaných výměníků tepla. 

 

Využití hornin coby zdrojů tepla je velice rozšířené po celém světě, zvláště pak ve Spojených 

státech amerických (USA), Švédsku, Švýcarsku a ve Spolkové republice Německo (SRN). Pro potřeby 

vytápění domů se hloubka vrtů obvykle pohybuje od 50 m do 150 m; s aplikací finančně náročných 
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technologií vrtání (například tzv. ultrasonické vrtání) až do hloubky 300 m (Skandinávie, západní 

Evropa). 

Každý systém má na základě svých vlastností své výhody a nevýhody, tedy pro systém 

země/voda dle [3]: 

 

 výhody: 

téměř stabilní topný faktor tepelného čerpadla, a to bez ohledu na klima nebo střídání ročních 

období (neplatí pro oblasti s permafrostem až stovky metrů hluboko – např. Sibiř nebo 

Kanada; obecně arktické oblasti), 

výskyt podzemní vody není podmínkou fungování tohoto systému, 

v porovnání s jinými systémy vykazuje univerzální použití z důvodu nezávislosti 

na specifických geologických či hydrogeologických podmínkách, 

konstantní sezónně neovlivněný příron primárního tepla, 

relativně nízká spotřeba elektrické energie pro oběh nemrznoucí směsi ve výměníku. 

 nevýhody: 

relativně nejvyšší investiční náklady spojené s realizací svislých vrtaných výměníků tepla 

(typicky 800 Kč až 1 000 Kč za 1 odvrtaný metr; dle [5] až 1 200 Kč za 1 odvrtaný metr); 

prakticky viz příloha A.16, 

některé pozemky jsou nedostupné z hlediska dojezdu vrtné soupravy, 

vrty nelze realizovat na lokalitách, kde jsou pozemky nějakým způsobem legislativně 

chráněny (např. lázně, vodní zdroje pro hromadné zásobování obyvatel vodou, podzemní 

přivaděče vody, důlní díla apod.). 

 

Dodejme, že tento systém je výhodnější spíše pro větší stavební objekty (např. školy, 

nemocnice, sportovní haly, multifunkční haly, penziony, hotely apod.), ale lze jej aplikovat také 

v rodinných domech (stojících na rozsáhlejším pozemku). V [8] jsou popsány systémy typu země/voda 

(pro horizontální výměník tepla), typu voda/voda a typu vzduch/voda; v [3] jsou u těchto systémů 

detailněji uvedeny požadavky, normalizace, výhody a nevýhody. 

 

1.5.1.3 Tepelná čerpadla 

Myšlenku tepelných čerpadel (Heat Pump; HP) prvně v roce 1852 formuloval 

William Thomson, lord Kelvin, a to ve smyslu, že „obráceně fungujícího tepelného motoru je možno 

použít nejen k chlazení, ale i k ohřívání“. První průmyslová aplikace se objevila v roce 1927 

při vytápění úřední budovy v Los Angeles (USA, stát Kalifornie). [29] 

 

1.5.1.3.1 Vývoj instalací tepelných čerpadel 

Zpočátku (tj. v období dostatku levných paliv a energií) byla tepelná čerpadla ekonomicky 

a provozně nevýhodná ve srovnání s ostatními topnými systémy. Ze stejných důvodů byla také později 

(tj. v období po II. světové válce, po roce 1945) idea tepelného čerpadla coby samostatného zařízení 

k ohřevu obytných prostorů nebo technologických látek opuštěna [29]. Přesto se však uplatnila 
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při řešení komplikovanějších zařízení určených pro potravinářský, chemický a petrochemický průmysl 

v rámci komplexního hospodaření tepelnou energií včetně využívání odpadních tepel. 

Druhá, tentokráte celosvětová, vlna rozmachu tepelných čerpadel přichází v období světové 

energetické krize, odstartované v roce 1973 tzv. ropnou krizí, kdy byly podmínky pro využití 

tepelných čerpadel podstatně příznivější než v dřívějších dobách. V [29] je uveden stav rozmachu 

instalací tepelných čerpadel v roce 1981, a to v Evropě (cca 100 000 jednotek), v Japonsku 

(cca 500 000 jednotek) a ve Spojených státech amerických (cca 3 000 000 jednotek). 

V tehdejší Československé socialistické republice (ČSSR) byla dle [29] myšlenka tepelných 

čerpadel a ostatních prostředků netradiční energetiky (dnes hovoříme o tzv. alternativních zdrojích 

energie) přijata váhavě a jejich zavádění probíhalo povětšinou v závislosti na možnostech a iniciativě 

samotných uživatelů. 

Dle [22] a [30] podstatnější rozšíření instalací tepelných čerpadel v České republice začalo 

až po roce 1990, kdy byla z Německa, Rakouska a Švédska dovezena první kvalitní tepelná čerpadla. 

Během 90. let 20. století docházelo sice k postupnému zvyšování počtu instalací tepelných čerpadel, 

ale k jejich masívnímu nárůstu pak došlo až po roce 2000 díky podpůrným vládním programům. 

Celkový počet tepelných čerpadel instalovaných v České republice sice není přesně znám, ale 

za určitou minimální směrnou hodnotu lze považovat počet odběratelů využívajících sazeb pro tepelná 

čerpadla u českých distributorů elektrické energie (tj. ČEZ Distribuce a. s., E.ON Distribuce a. s., 

Pražská energetika a. s.). V roce 2008 tyto společnosti dle [22] evidovaly přes 15 000 odběrných míst. 

V současné době působí vedle tradičních zahraničních výrobců (např. IVT, NIBE, 

Stiebel Eltron, Viessmann a jiní) také čeští výrobci tepelných čerpadel (např. PZP, Nukleon, Robur, 

TC Mach a jiní). Dle [22] v roce 2007 bylo na český trh dodáno přibližně 3 600 kusů tepelných 

čerpadel o celkovém topném výkonu zhruba 49 MW; v roce 2008 to již bylo cca 4 000 kusů 

o celkovém topném výkonu přes 55 MW. Lze předpokládat, že všechna tepelná čerpadla zahrnutá 

do této statistiky jsou tzv. kompresorového typu. Současně se však uvažuje také o dlouho opomíjených 

tepelných čerpadlech tzv. absorpčního typu. Principy obou typů tepelných čerpadel jsou uvedeny 

v [22]. 

Dle [1] má množství instalací tepelných čerpadel využívajících geotermální energii neustále 

rostoucí trend. Na konci roku 2013 dosáhl počet instalací více než 1 300 000, což představuje kapacity 

pro výrobu 17 700 MWh tepelné energie ročně. Dodejme, že tepelná energie vyrobená tepelnými 

čerpadly přispívá ve smyslu záměru Evropské unie ke snížení spotřeby fosilních paliv a k redukci 

emisí skleníkových plynů [1]; viz také podkapitola 1.1. 

 

1.5.1.3.2 Rozdělení instalací tepelných čerpadel 

Dle [1] instalace tepelných čerpadel lze například rozdělit podle požadovaného tepelného 

výkonu, respektive dle požadovaného množství tepelné energie buď získané z okolního prostředí, 

nebo utracené, případně akumulované do okolního prostředí za určité časové období. 
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Tabulka 1.6  Standardní rozdělení instalací s tepelnými čerpadly (v české i v anglické terminologii) 

v závislosti na roční spotřebě tepelné energie, dle [1] 

Instalace tepelných čerpadel 
Roční spotřeba 

tepelné energie* 

český termín anglický termín (MW ∙ h) 

malé instalace Residential Houses ˂ 50 

střední instalace Light Commercial 50 až 300 

velké instalace Commercial ˃ 300 

*klasifikace roční spotřeby tepelné energie je odvozena z publikovaných dat a vlastní zkušenosti 
 

Nejběžnějšími systémy tepelných čerpadel instalovanými ve standardních klimatických 

podmínkách jsou tepelná čerpadla využívající jako zdroj tepelné energie horninové prostředí 

a médium cirkulujícím v uzavřeném okruhu (tj. GSHP; closed-loop, systém země/voda). Tyto systémy 

jsou dle [1] vhodné pro všechny velikosti instalací, jejich výkon a topný faktor nejsou tak výrazně 

ovlivňovány sezónními klimatickými vlivy. 

Druhým běžně instalovaným systémem jsou tepelná čerpadla využívající jako zdroj energie 

okolní atmosféru objektu (tj. AP, systém vzduch/voda; viz pododdíl 1.5.1.1). Tyto systémy jsou více 

ovlivňovány sezónními klimatickými vlivy z pohledu jejich výkonu a topného faktoru [1]. 

 

Tabulka 1.7  Sumarizace největších BHE systémů v Evropě za rok 2008 – základní parametry 

(tj. počet BHE, hloubka BHE a celková metráž BHE) s doplněním a zvýrazněním instalací v areálu 

VŠB-TUO, dle [1] 

Stát 
Město, projekt 

Počet 
BHE 

Hloubka BHE Celková metráž BHE 

ISO 3166-1 (1) (m) (m) 

NO Lorenskog,nemocnice Nye Ahus 350 200 70 000 

NO Oslo, Offices / Flats Nydalen 180 200 36 000 

SE Lund, IKDC / Chemical Institute 153 230 35 190 

ES Mollet de Valles, nemocnice 138 145 20 000 

TR Istanbul, Ümraniye Mall 208 41–150 18 327 

HU Törökbálint, Office Pannon GSM 180 100 18 000 

DE 
Golm u Postupimi,Max-Planck-
Inst. 

160 100 16 000 

CZ Ostrava, Nová aula VŠB-TUO 110 140 15 400 

CZ Ostrava, FEI VŠB-TUO 110 140 15 400 

SE Stockholm, Blackeberg Quaters 90 150 13 500 

NO Oslo, Office Park Alnafossen 64 200 12 800 

SE Örebro, Music Highschool 60 200 12 000 

HU Páty, Verdung Logistics Center 120 100 12 000 

BE Melle, Office EANDIS 90 125 11 250 

DE Langen, Head Office DFS 154 70 10 780 

CH Zürich, Grand Hotel Dolder 70 150 10 500 

PL Rudy, bývalý cisterciácký klášter 100 100 10 000 
 

Plné znění normy ČSN ISO 3166-1 je uvedeno v publikaci [DL44] (viz příloha J). 
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V rámci certifikované metodiky se [1] zabývá projektováním a instalací různě velkých systémů 

tepelných čerpadel využívajících geotermální energii (tj. GSHP; closed-loop, systém země/voda; viz 

pododdíl 1.5.1.1), kdy tepelným výměníkem v horninovém prostředí je vrtaný tepelný výměník 

(Borehole Heat Exchanger; BHE), který může sloužit i jako akumulátor nadbytečné tepelné energie. 

Z dat (viz Tabulka 1.7) vyplývá, že instalace systémů s tepelnými čerpadly (typ GSHP; closed-

loop) a s tepelným výměníkem, umístěné v areálu VŠB-TUO a dokončené v roce 2014 patří k těm 

větším v Evropě. V areálu VŠB-TUO jsou instalovány 2 velké systémy tepelných čerpadel (viz 

Tabulka 1.7), zajišťující energetické potřeby (tj. tepelnou energii pro vytápění a pro klimatizaci) 

dvou velkých budov, tedy dle [1]: 

 budova Nové auly – rok 2007, BHE (počet: 110 vrtů, nominální hloubka: 140 m, celková 

metráž: 15 400 m), tepelná čerpadla (počet: 10 kompresorových čerpadel, celkový instalovaný 

výkon: 700 kW); viz také pododdíl 1.5.2.2, 

 budova Fakulty elektrotechniky a informatiky – rok 2014, BHE (počet: 110 vrtů, 

nominální hloubka: 140 m, celková metráž: 15 400 m), tepelná čerpadla 

(počet: 10 kompresorových čerpadel, celkový instalovaný výkon: 700 kW). 

 

Dodejme, že zkušenosti s projektováním, instalací a provozem těchto systémů jsou 

v [1] zahrnuty a diskutovány. 

Certifikovaná metodika [1] si klade za cíl široké uplatnění v technické praxi. Vrtané tepelné 

výměníky jako zdroje či jako akumulátory tepelné energie v systémech s tepelnými čerpadly 

představují významný potenciál pro ekonomicky efektivní zisk či akumulaci tepla u objektů drtivé 

většiny typů a velikostí, zejména pak v objektech (či průmyslových procesech), kde dochází 

epizodicky nebo periodicky k produkci nadbytečného tepla, pro něž v daném čase není dle [1] využití. 

Podzemní zásobníky tepelné energie (Underground Thermal Energy Storage; UTES) mohou 

nalézt uplatnění nejen u výrobních procesů, při nichž vzniká odpadní teplo nižší teploty (do +45 °C), 

ale také u procesů, při nichž vzniká odpadní teplo středních a vysokých teplot (+50 až +100) °C. 

U nízkoteplotní varianty podzemního zásobníku tepla je pro zpětné získávání tepla využito tepelné 

čerpadlo, v případě vysokoteplotní varianty pak přímé využití uloženého tepla a bez použití tepelných 

čerpadel. Další možnosti se otevírají při ukládání tepelné energie ze solárních panelů; této energie je 

zpravidla v letních měsících přebytek, v topné sezóně naopak nedostatek. [1] Příklad takovéhoto 

systému představuje lokalita Paskov (viz příloha D.15), rovněž popsaná v [1]. 

Metodika ukládání tepla do horninového masivu formou BHE přispívá také k vyjasnění otázky 

ekonomické návratnosti systémů, v nichž bude zkombinován buď podzemní zásobník tepelné energie 

a tepelné čerpadlo, nebo podzemní zásobník ve spojení se slunečními kolektory. [1] Příklad 

takovéhoto systému představuje lokalita FAST (viz příloha D.19). 

 

1.5.1.3.3 Princip činnosti tepelných čerpadel 

Dodejme, že v dalším výkladu se budeme zabývat výhradně kompresorovými tepelnými 

čerpadly. Princip činnosti, popis cyklu tepelné výměny a metodika hodnocení absorpčních tepelných 

čerpadel jsou detailněji uvedeny v [22]. 

Tepelné čerpadlo představuje v současné době jeden z alternativních zdrojů energie. Coby 

energetické zařízení energii přímo nevyrábí, ale teplo s nižší energetickou hladinou 

(tj. nízkopotenciální teplo ���) na teplo s vyšší energetickou hladinou (tj. užitečné vysokopotenciální 
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teplo ���) za pomoci vnějšího zdroje pohonné energie � �  (v J) dle II. zákona termodynamiky 

transformuje, tedy dle [22]: 

 

��� = ��� + � = ��� + � � (J) (1.86) 

 

Dle [29] relace (1.86) představuje tzv. dvousložkový ohřev, čímž se liší od tzv. jednosložkového 

ohřevu např. odporovou spirálou, a zároveň potvrzuje platnost I. zákona termodynamiky, jehož 

konvenční a nejnázornější formulace říká, že součet všech energií v izolovaném systému je konstantní, 

přičemž energii nelze vyrobit z ničeho, lze ji jen přeměňovat. Zároveň platí, že všechny druhy energie 

jsou vzájemně transformovatelné a sobě ekvivalentní. 

K tomuto procesu vyžaduje tepelné čerpadlo vnější zdroj energie v těchto formách, tedy: 

 

 elektrická energie – použití u kompresorových tepelných čerpadel, 

 vysokoteplotní ohřev – použití u absorpčních tepelných čerpadel. 

 

Nutnost přivádět vnější energii � (v J) je zřejmě dána II. zákonem termodynamiky, jejíž 

konvenční a nejnázornější formulace říká, že teplo nemůže samo o sobě přecházet z teploty nižší na 

teplotu vyšší. Zároveň nelze sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by nezpůsoboval žádné 

jiné změny, než že by produkoval práci odnímáním ekvivalentního množství tepla ze zdroje o stálé 

teplotě. Dodejme, že zařízení, která odporují I. nebo II. zákonu termodynamiky, se nazývají 

tzv. perpetuum mobile I. nebo II. řádu a jejich funkce není z fyzikálního hlediska možná [29]. 

Obrázek 1.11 zobrazuje energetickou bilanci kompresorového tepelného čerpadla, kdy 

na dva díly nízkopotenciálního tepla (tj. cca 67 %) připadá jeden díl elektrické energie (tj. cca 33 %). 

 

 

Obrázek 1.11  Energetická bilance kompresorového tepelného čerpadla, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Princip činnosti tepelného čerpadla je stejný jako v případě chladničky. Rozdíl 

mezi oběma zařízeními spočívá v tom, že chladnička odebírá teplo uvnitř uloženým potravinám, 

kdežto tepelné čerpadlo odebírá teplo z vnějšího prostředí coby zdroje nízkopotenciálního tepla 

z horninového masivu, vody nebo vzduchu4. 

Stavy tepelné přeměny v okruhu kompresorového tepelného čerpadla jsou následující, tedy: 

 

                                                      
4 Teoretická realizace tepelného čerpadla pomocí chladničky počítá s tím, že tzv. studená strana představuje ona 
otevřená dvířka a odebírá teplo okolnímu prostředí; naproti tomu tzv. teplá strana směřuje do vytápěné 
místnosti. Z praktického hlediska lze takto tepelné čerpadlo realizovat jen stěží. 
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 nízkopotenciální teplo se ve výparníku předá pracovnímu médiu čili chladivu (též teplonosné 

médium), a to při relativně nízké teplotě, 

 je-li chladivo dostatečně zahřáté, dojde k jeho vypaření, 

 tyto páry jsou následně v kompresoru stlačeny pod vysokým tlakem, 

 takto stlačené chladivo je přivedeno na vstup kondenzátoru, 

 při kondenzaci dochází k předání tepla chladiva do okruhu topné vody, a to za teploty vyšší 

než ve výparníku, 

 v expanzním ventilu se cyklus tepelné výměny uzavírá, tj. dochází ke snížení tlaku chladiva 

na počáteční hodnotu teploty ve výparníku. 

 

Obrázek 1.12 zobrazuje graficky výše uvedený cyklus tepelné přeměny v kompresorovém 

tepelném čerpadle. 

 

 

Obrázek 1.12  Princip cyklické tepelné přeměny v kompresorovém tepelném čerpadle, kde 

A (výparník; stav vypaření), B (kondenzátor; stav kondenzace), C (okruh topné vody), 1 (chladné páry 

chladiva), 2 (kompresor), 3 (horké páry chladiva), 4 (teplé kapalné chladivo), 5 (expanzní či redukční 

ventil), 6 (ochlazené kapalné chladivo) a A-2-B-5 (stavy cyklu tepelné přeměny), 

autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obrázek 1.13 zobrazuje graficky jednotlivé fáze tzv. obráceného5 Carnotova cyklu (ideální, 

vratný, platný pro nekonečně velké výměníky) v T-S diagramu neboli v tepelném diagramu dle [10] 

a [30]. 

 

 

Obrázek 1.13  Teplotně-entropický diagram ideálního, vratného a obráceného (tj. levotočivého) 

Carnotova cyklu v kompresorovém tepelném čerpadle, kde 1-2 (izotermická expanze; teplota TLT), 2-

3 (adiabatická komprese), 3-4 (izotermická komprese; teplota THT), 4-1 (adiabatická expanze); 

upraveno dle [22], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

U kompresorových tepelných čerpadel dochází ke zvýšení teploty nízkopotenciálního tepla 

pomocí tzv. termodynamického ohřevu. Chladivo se prudce zahřívá tzv. adiabatickou kompresí, kdy 

fyzikálně dochází ke stlačení dokonale tepelně izolované tekutiny, čímž nedochází k výměně tepla 

s okolím. [29] 

Pro ideální Carnotův cyklus platí následující relace, tedy pro 1 kg ideálního plynu a dle [10]: 

pro (vysokopotenciální teplo) 

|���|= �� � ∙d�

�

�

�= |� ∙��� ∙[ln(��)− ln(��)]|= ��� ∙(�� − ��) (J)

� = � ∙� = � ∙�� ∙� (J∙K��)

při �
�� = 6,0221367∙10

��	mol��

� = 1,38054∙10���	J∙K��
�

 (1.87) 

 

pro (nízkopotenciální teplo) 

                                                      
5 Obrácené cykly – týkají se tepelných pracovních strojů (tj. chladicích zařízení a tepelných čerpadel), 
spotřebovávají práci a probíhají v p-V diagramu a v T-S diagramu proti směru hodinových ručiček (tj. jsou 
levotočivé). Přímé cykly – týkají se tepelných motorů, slouží pro získání práce a probíhají v p-V diagramu a v T-
S diagramu ve směru hodinových ručiček (tj. jsou pravotočivé). 
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��� = � � ∙d�

�

�

= � ∙��� ∙[ln(��)− ln(��)]= ��� ∙(�� − ��) (J)

� = � ∙� = � ∙�� ∙� (J∙K��)

při �
�� = 6,0221367∙10

��	mol��

� = 1,38054∙10���	J∙K��
�

 (1.88) 

 

z toho (vnější energie čili pohonná energie) 

|� �|= |���|− ��� = (��� − ���)∙(�� − ��) (J) (1.89) 

 

a dále (termická účinnost) 

��� =
|� �|

|���|
=
|���|− ���

|���|
=
(��� − ���)∙(�� − ��)

��� ∙(�� − ��)
=
��� − ���
���

= 1 −
���
���

��� = � −
���
���

< 1

(1) (1.90) 

 

z toho (topný faktor) 

��� =
|���|

|� �|
=

|���|

|���|− ���
=

��� ∙(�� − ��)

(��� − ���)∙(�� − ��)
=

���
��� − ���

��� ≡ ���� =
���

��� − ���
> 1

(1) (1.91) 

 

1.5.1.3.4 Topný faktor 

V relaci (1.91) je stanoven poměr získaného vysokopotenciálního tepla ��� (v J) k pohonné 

energii (tj. pro přečerpání nezbytně přivedené energii) � �  (v J) neboli zkráceně tzv. topný faktor 

(Coefficient of Performance; COP). Dle [1] v případě tepelných čerpadel poháněných elektrickou 

energií (typicky kompresorová tepelná čerpadla) je minimální hodnota topného faktoru stanovena 

na hodnotu 2,5; pro srovnání: standardní hodnota topného faktoru pro tepelná čerpadla využívající 

geotermální energii v podmínkách průměrného klimatu – také na území ČR – má hodnotu 3,5 

(dle Směrnice 2009/28/ES ze dne 1. března 2013; viz také [1]). Této hodnoty mohou kvalitně 

provedené instalace dosáhnout, k čemuž má [1] dopomoci. 

Dle [29] se jedná o základní, široce používaný a v povědomí technické (a z části i netechnické) 

veřejnosti pojem, zjednodušeně udávající kolikrát více energie získáme, než ve formě pohonné energie 

přivedeme. Přitom rozlišujeme tyto formy tohoto parametru, tedy dle [22] a [29]: 

energetická forma (založeno na okamžitých energetických tocích v joulech) 

���� =
���
� �

(1) (1.92) 

 

výkonová forma (založena na průměrných hodnotách tepelných výkonů ve wattech) 
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celkový topný faktor (pro systém tepelného čerpadla a nezbytné příkony ostatních strojů) 

������Č� =
�����Č�

����Č�
(1) (1.94) 

 

V relaci (1.94) se do topného výkonu �����Č� započítává ten díl energie, který do něho 

přechází; do hodnoty ����Č� se zase započítává příkon všech pomocných strojů (např. oběhová 

čerpadla) nezbytných pro provoz celého systému. Jelikož je v relaci (1.94) chápán ve výkonové formě, 

může být vyjádřen jako průměrný. V [22] a [29] je zmíněno, že takto definovaný topný faktor 

implicitně nedefinuje hranice zkoumaného systému; ty musí být definovány explicitně, např.: 

 

 interní COP – je založen na definované hranici uvnitř okruhu, kde uvažujeme např. změny 

entalpie chladiva, 

 externí COP – je založen na posunuté systémové hranici v korespondenci s relací (1.92), 

 totální COP – je založen na výsledcích standardizovaných testů dle příslušných norem 

(např. norma ČSN EN 14511-2: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin 

a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – 

Část 2: Zkušební podmínky; viz publikace [DL40], dále také publikace [DL39] 

a publikace [DL41] až [DL43] v příloze J), 

 přímý COP – výše uvedené topné faktory jsou vztaženy k pohonné energii daného tepelného 

čerpadla (tj. uvažujeme druh a kvalitu energie), 

 exergický COP – je založen na problému vzájemného porovnání přímých topných faktorů 

různých druhů tepelných čerpadel (např. kompresorová TČ versus absorpční TČ), hovoříme 

o tzv. exergické analýze. 

 

Dodejme, že v [29] jsou uvedeny a popsány jednotlivé ztráty, zhoršující topný faktor, tedy: 

 

 konečná velikosti teplosměnných ploch – vlivy k teplotním rozdílům, ovlivňujícím nejen 

samotný topný faktor, ale také hospodárnost oběhu (cyklu), 

 použití zidealizovaných pochodů skutečného chladícího oběhu a reálného chladiva – je 

znázorněno idealizovaným Rankinovým oběhem (cyklem), 

 pochody ve skutečném kompresoru – tj. polytropické komprese a pochody a jevy vyjádřené 

účinnostmi (tj. indikovaná ����., mechanická �����. a elektrická ���.), zvyšující příkon 

oproti izotropnímu příkonu v Rankinově oběhu (cyklu), 

 ztráty tepla do okolí – jsou výrazně závislé na pracovních teplotách a na dispozičním řešení; 

lze jej poměrně silně ovlivnit tepelnou izolací, 

 příkon pomocných zařízení – např. oběhová čerpadla; mění velikost topného faktoru, 

vztaženého k instalovanému tepelnému čerpadlu a je opět výrazně závislý na individuálním 

projekčním řešení. 
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Obrázek 1.14 zobrazuje graficky jednotlivé fáze tzv. Rankinova-Clausiova cyklu (reálný, 

nevratný, platný pro výměníky konečné plochy) v T-S diagramu dle [10] a [30]. 

 

 

Obrázek 1.14  Teplotně-entropický diagram reálného, nevratného a obráceného (tj. pravotočivého) 

Rankinova-Clausiova cyklu v kompresorovém tepelném čerpadle, kde 4-1 (izotermická expanze; 

teplota TLT při saturaci páry), 1-2 (adiabatická komprese), 2-3 (izotermická komprese; teplota THT 

při saturaci kondenzátu), 3-4 (adiabatická expanze), 1 (za výparníkem), 2 (za kompresorem), 

3 (za kondenzátorem) a 4 (za expanzním ventilem); upraveno dle [29], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

V [29] jsou rovněž uvedeny další typy oběhů pro přečerpávání tepla, tj. Carnotův cyklus 

s výměníky konečné plochy, Lorentzův cyklus s ideálními (nekonečně velkými) výměníky, Lorentzův 

cyklus s výměníky konečné plochy a Rankinův-Clausiův cyklus s výměníky konečné plochy, jenž 

reálně popisuje stavy tepelné přeměny ve skutečném tepelném čerpadle. 

V rámci praktického výpočtu externího topného faktoru v technologii tepelných čerpadel 

na Malém výzkumném polygonu (MVP) jsou od roku 2010 měřeny a ukládány tyto parametry, tedy: 

 

 �����
 termodynamická teplota na vstupu okruhu topné vody  (K), 

 ������
 termodynamická teplota na výstupu okruhu topné vody  (K), 

 ��� hmotnostní průtok topné vody     (kg · s-1), 

 ��� měrná tepelná kapacita topné vody    (J · kg-1 · K-1), 

 ���.� elektrický příkon tepelného čerpadla TČ1   (W), 

 ���.� elektrický příkon tepelného čerpadla TČ2   (W). 

 

Z uvedených vstupních proměnných lze pro externí topný faktor (External Coefficient 

of Performance; ECOP) dle [8], [22] a [30] psát, tedy: 

pro (tepelné čerpadlo TČ1) 
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��� ≡ ����� =
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− ������
�

���.�
=
���
���.�

(1) (1.95) 

 

pro (tepelné čerpadlo TČ1 a tepelné čerpadlo TČ2) 

��� ≡ ����� =
��� ∙��� ∙������

− ������
�

���.� + ���.�
=

���
���.� + ���.�

(1) (1.96) 

 

Ve fragmentu zdrojového PHP kódu pro webový odkaz 

http://trt.vsb.cz/CZ/vizualizace_TCCZ.php vypadá kompletní výpočet topného výkonu a topného 

faktoru (včetně všech eventuálních podmínek součinnosti a interakce obou tepelných čerpadel) 

následovně, tedy: 

přiřazení vstupních proměnných z CSV souboru (tj. parametrů a konstanty) 

$Thwi = korekce($teplota[115]);     //THW_IN (v °C)  
$Thwo = korekce($teplota[116]);     //THW_OUT (v °C)  
$Pel1 = korekce($teplota[117]);     //Pel._1 (v W)  
$Pel2 = korekce($teplota[118]);     //Pel._2 (v W)  
$Mhw = korekce($teplota[141]);     //MHW (v kg·s

-1
)  

$Chw = "4179.6";       //cHW (v J·kg
-1
·°C

-1
)  

 
 

 

výpočet topného výkonu (vztaženo pouze k tepelnému čerpadlu TČ1) 

if ($Thwo > $Thwi)       //1. podmínka  
         //THW_IN < THW_OUT  
 {$Pht = "---";}      //PHT < 0  
 
if ($Thwo == $Thwi)       //2. podmínka  
         //THW_IN = THW_OUT  
 {$Pht = "0";}      //PHT = 0  
 
if ($Thwo < $Thwi)       //3. podmínka  
         //THW_IN > THW_OUT  
 {        //PHT > 0  
 $Pht = round(($Mhw * $Chw * ($Thwi - $Thwo)), 2); //výpočet PHT  
 } 
 
$topny_vykonTC1 = $Pht;      //hodnota PHT (W)  

 
 

 

výpočet topného faktoru (vztaženo pouze k tepelnému čerpadlu TČ1) 

if ($Pel1 <= 1000)        //1. podmínka  
         //Pel._1 <= 1000 W  
 {$Eht = "---";}      //vysoká hodnota εHT  
 
if ($Pel1 > 1000)        //2. podmínka  
         //Pel._1 > 1000 W  
 {        //εHT > 0  
 $Eht = round(($Pht/$Pel1), 2);    //výpočet εHT, TČ1  
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 } 
 

 
 

 

výpočet topného faktoru (vztaženo k oběma tepelným čerpadlům) 

if (($Pel1 > 1000) & ($Pel2 > 1000))     //3. podmínka  
         //{Pel._1, Pel._2} > 1000 W  
 {        //εHT > 0, TČ1 a TČ2  
 $Eht = round($topny_vykonTC1/($Pel1 + $Pel2), 2); //výpočet εHT, TČ1 a TČ2  
 } 
 
if (($Pel1 < 1000) & ($Pel2 < 1000))    //4. podmínka  
         //{Pel._1, Pel._2} < 1000 W  
 {$Eht = "---";}      //vysoká hodnota εHT  
 
$topny_faktorTC1 = $Eht;      //hodnota εHT (1)  

 
 

Obrázek 1.15 zobrazuje reálné oběhové schéma švédského kompresorového tepelného čerpadla 

TČ1 typu země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) s definicí hranice I/O daného tepelného čerpadla. 

Tlakový okruh v TČ1 není ve schématu zakreslen, je pouze naznačeno rozmístění tlakových čidel. 

 

 

Obrázek 1.15  Reálné oběhové schéma švédského kompresorového tepelného čerpadla TČ1 typu 

země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) – popis jeho jednotlivých součástí (instalované výrobcem 

v kroužku; instalované uživatelem ve čtverečku) a definice hranice I/O tepelného čerpadla 

(pro výpočet externího topného faktoru), autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obrázek 1.16 zobrazuje reálné oběhové schéma švédského kompresorového tepelného čerpadla 

TČ1 typu země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) s příslušným popisem (pro pravou stranu). 

 

 

Obrázek 1.16  Reálné oběhové schéma švédského kompresorového tepelného čerpadla TČ1 typu 

země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) – popisem jeho jednotlivých kličových součástí (pravá strana), 

foto: Ing. Petr Vojčinák 

 

Obrázek 1.17 reálné oběhové schéma švédského kompresorového tepelného čerpadla TČ1 typu 

země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) s příslušným popisem (pro levou stranu). 

 

 

Obrázek 1.17  Reálné oběhové schéma švédského kompresorového tepelného čerpadla TČ1 typu 

země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) – popis jeho jednotlivých klíčových součástí (levá strana), 

foto: Ing. Petr Vojčinák 
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Dodejme, že dlouhodobý monitoring neelektrických veličin (tj. teplotní profily, absolutní 

teploty, absolutní tlaky, diferenční tlaky, hmotnostní průtoky, objemové průtoky, hustoty teplonosných 

médií a další) a elektrických veličin (tj. elektrické příkony obou tepelných čerpadel) na Malém 

výzkumném polygonu je kdykoliv přístupný online na těchto webových odkazech, tedy: 

 

 http://trt.vsb.cz/CZ/vizualizace_vrtyCZ.php – teplotní profily ve vybraných vrtech, 

 http://trt.vsb.cz/CZ/vizualizace_TCCZ.php – údaje z technologie TČ. 

 

Úplná sumarizace všech technologických veličin (v rámci výše popsané technologie tepelných 

čerpadel) s významy a jednotkami je rovněž zmíněna v [22] a v [30]. 

Dodejme, že také v [28] lze najít poměrně komplexně diskutovanou problematiku tepelných 

čerpadel. 

 

1.5.2 Výzkumné polygony v areálu VŠB-TUO 

1.5.2.1 Stručný geologický popis lokality 

V areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se nacházejí 

dva výzkumné polygony svislých vrtaných výměníků tepla; oba jsou primárně určeny pro aplikovaný 

výzkum teplotních změn uvnitř horninového masivu, tedy: 

 

 Velký výzkumný polygon (VVP)6, 

 Malý výzkumný polygon (MVP)7. 

 

Dodejme, že dle [8] instalace měřicích systémů pro oba tyto polygony vznikla v souvislosti 

s nutností sběru informací o dlouhodobém chování soustav svislý vrtaný výměník tepla/tepelné 

čerpadlo, instalovaných v budově Nové auly VŠB-TUO (pro VVP) a v budově Výzkumného 

energetického centra (pro MVP). Účel tohoto dlouhodobého teplotního monitoringu (a to také 

během provozu tepelných čerpadel) spočívá ve zpřesnění matematických modelů, popisujících 

transientní i stacionární přenos tepla s možností predikce chování tohoto systému. 

Z geologického hlediska se dle [8] tato lokalita nachází na styku tří geologických celků, a to 

Nízkého Jeseníku, hlučínské tabule a ostravské glacigenní pánve. V případě hlučínské tabule se jedná 

o geomorfologický celek mírně zvlněné roviny s průměrným výškovým rozpětím okolo 20 m 

a se střední nadmořskou výškou 270 m; v tvarovém rázu jsou zastoupeny prvky rovinného 

a pahorkatého reliéfu. 

Z klimatického hlediska patří Ostravsko a oderská část Moravské brány k mírně teplým 

a mírně až velmi vlhkým oblastem. Převážná část hlučínské tabule a jihovýchodní části Nízkého 

Jeseníku se zhruba vyznačují mírně teplým a mírně vlhkým podnebím. Ostravská glacigenní pánev 

a oderská část Moravské brány patří k okrskům sice mírně teplým, ale poměrně vlhkým, tedy dle [8]: 

 

 Hlučínská pánev – roční srážkový průměr činí 700 mm, 

 Ostravská pánev – roční srážkový průměr činí 800 mm. 
                                                      
6 V autorově anglickém překladu a autorových publikacích [22] a [31] pracujeme s pojmem The Big Research 
Polygon (BRP), byť se přívlastek „velký“ vztahuje k velikosti coby plošné výměře tohoto polygonu. 
7 V autorově anglickém překladu a autorových publikacích [22] a [31] pracujeme s pojmem The Small Research 
Polygon (SRP). 
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Z hlediska průměrných sezónních teplot jsou hodnoty následující, tedy dle [8]: 

 

 průměrná lednová teplota – činí - 3 °C (většina území), - 2 °C (úzký pruh území při státní 

hranici s Polskem) a - 4 °C (parovina v Nízkém Jeseníku a v podbeskydských pahorkatinách), 

 průměrná červencová teplota – činí + 18 °C (hlučinská tabule, ostravská glacigenní pánev, 

severovýchodní polovina oderská části Moravská brány), + 17 °C (okrajové části Nízkého 

Jeseníku, v jihozápadní polovině oderské části Moravské brány a v podbeskydských 

pahorkatinách), + 16 °C (parovina Nízkého Jeseníku a lokální části podbeskydských 

pahorkatin), 

 roční teplotní průměr – činí + 8 °C (hlučinská tabule, ostravská glacigenní pánev, 

severovýchodní polovina oderská části Moravské brány a severní části podbeskydských 

pahorkatin), + 7 °C (zbývající části zkoumané lokality), + 6 °C (lokální místa v Nízkém 

Jeseníku a nejjižnější části podbeskydských pahorkatin). 

 

Dodejme, že dle [8] a příslušných příloh (např. viz přílohy D.2 až D.20) lze na základě 

geologické mapy danou lokalitu charakterizovat coby zastoupení kvartéru sprašovými hlínami 

pleistocénního stáří a jezerními písčitohlinitými sedimenty. 

Pro úplnost dodejme, že v [5] je v širším měřítku (tj. severní, východní, jihovýchodní a jižní 

oblasti Moravy, česká část Slezska) uvedena stručná geologická charakteristika tohoto území, přesněji 

areálu VŠB-TUO v městské části Ostrava-Poruba. Dle [5] se toto studované území rozkládá 

na západním, respektive na jihovýchodním okraji české části hornoslezské pánve. Strukturně nejvyšší 

alpinské patro tvoří miocenní sedimenty Karpatské předhlubně, které směrem k západu postupně 

vykliňují na jejich podloží a směrem k východu zase tvoří neogenní autochtonní podloží karpatských 

příkrovů. Variské strukturní patro je na západě tvořeno spodnokarbonskými sedimenty 

moravskoslezské oblasti Českého masivu, konkrétně pak hradecko-kyjovickým souvrstvím, 

konkordantně nasedajícím na ekvivalenty kulmských souvrství Nízkého Jeseníku, která jsou v této 

oblasti východního jesenického kulmu vyvinuty v nižších mocnostech. [5] Dodejme, že souvislosti 

s tímto geologickým popisem lze najít také v přílohách D.4 (pro MVP), D.18 

(pro Hvězdárnu Johanna Palisy) a obsáhleji pak v příloze D.19 (pro FAST). 

Příslušný technický popis obou výzkumných polygonů coby technologických celků, 

zahrnujících svislé vrtané výměníky tepla a tepelná čerpadla, je rovněž uveden v [8], [22] a [31]. 

 

1.5.2.2 Velký výzkumný polygon (VVP) 

Cílem výstavby sítě tepelných čerpadel typu země/voda bylo zabezpečit vytápění a klimatizaci 

nově postavené budovy Nové auly VŠB-TUO; jako zdroj nízkopotenciálního tepla byly zvoleny svislé 

vrtané výměníky tepla. Původní návrh systému vytápění počítal s pokrytím potřeby tepla z centrálního 

zásobování teplem. 

V průběhu výstavby došlo k přehodnocení návrhu na základě energetického auditu 

a následnému přepracování původního návrhu s akceptací konceptu instalace celkem 10 švédských 

kompresorových tepelných čerpadel typu země/voda (IVT Greenline D70), nainstalovaných 

ve výměníkové stanici v suterénu budovy Nové auly VŠB-TUO, jejíž tepelná ztráta (tj. potřebný topný 

výkon, nutný k zajištění potřebné teplotní pohody v budově při teplotě venkovního vzduchu 

minus 15 °C) činí přibližně 1200 kW dle [8] a [22]. 



Geotermální energie 

66 
 

Dle [8] tepelná čerpadla mají projektovaný topný výkon 698 kW (tj. 70 kW topného výkonu 

pro každé z deseti tepelných čerpadel; při parametrech teplotních teplonosných médií na primární 

a na sekundární straně ve spádové konfiguraci 0/50 °C), což představuje cca 58 % tepelné ztráty. 

Tímto mělo být dle projektu zabezpečeno v průměrném roce od 82 % až do 85 % dodávky tepla 

pro tuto budovu. Reálný provoz však i nadále ukazuje, že skutečná potřeba topného výkonu v oblasti 

kolem výpočtové teploty nepřekračuje hodnotu 500 kW (tj. maximálně 7 tepelných čerpadel 

v provozu, obvykle i méně). Z tohoto důvodu lze současný provoz systému tepelných čerpadel 

považovat za monovalentní. 

Jak již bylo zmíněno, nízkopotenciální zdrojem tepla pro tepelná čerpadla představují dle [8] 

hlubinné vrty (celkový počet 110 tepelných výměníků, hloubky 140 m; viz také Tabulka 1.7). Tyto 

vrty jsou umístěny pod nezpevněnou zatravněnou plochou a parkovišti ve čtvercové síti o hraně 

10 m × 10 m na ploše kolem budovy Nové auly VŠB-TUO. Přesné stanovení celkové metráže vrtů 

(tj. jejich hloubka a rozteč mezi nimi) bylo provedeno na základě dvou TRT testů 

ve dvou průzkumných vrtech a následného vyhodnocení tepelné vydatnosti zdejšího podloží, 

uvedeného v [28]. 

Vrty na tzv. Velkém výzkumném polygonu jsou nepažené (minimální průměr 130 mm) 

a v každém z nich jsou nataženy dvě PE kolektorové smyčky 32 × 2,9 (tj. vnější průměr trubky 32 mm 

a tloušťka její stěny 2,9 mm; konfigurace 2-U čili čtyřkolona), na povrchu propojené do jedné PE 

kolektorové smyčky 40 × 2,4 (tj. vnější průměr trubky 40 mm a tloušťka její stěny 2,4 mm; 

konfigurace 1-U); stejný způsob propojení se využívá při realizaci TRT experimentů, a to ve vrtech, 

vystrojených dvěma kolektorovými smyčkami. 

Obrázek 1.18 zobrazuje distribuovanou koncepci systému pro sběr teplotních dat z reálné 

technologie hlubinných vrtů na Velkém výzkumném polygonu přes jednotky vzdálených 

vstupů/výstupů (Remote Input/Output; RIO) až po lokální vizualizaci a webovou vizualizaci, uvedené 

také v [32] a [33]. 

 

 

Obrázek 1.18  Velký výzkumný polygon – distribuovaná koncepce systému pro sběr teplotních dat 

z reálné technologie hlubinných vrtů, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Kolektorové trubky jsou od vrtů svedeny do sběrných šachet (v závislosti na umístění vrtu), 

v nichž jsou umístěny rozdělovače a sběrače pro jednotlivé větve. Propojení zdroje tepla pro otopný 
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systém s šachticemi je rozděleno do pěti větví, v nichž oběh teplonosného média v primárním okruhu 

zajišťuje dle [8] pětice oběhových čerpadel (typ WILO NP-50/160). 

Na VVP byla (v rámci vystrojování kolektorů) do energeticky využívaných vrtů (tj. vrty V071, 

V073, V075, V077, V079, V081, V082, V084, V086, V088) nainstalována tato teplotní čidla, tedy 

dle [8] a [32]: 

 

 4 odporové snímače teploty typu Pt1000 – umístěny na výstupní trubce (tj. na chladnější 

zpátečce) v hloubkových úrovních 20 m, 50 m, 100 m a 140 m, 

 2 odporové snímače teploty typu Pt1000 – umístěny na vstupní trubce (tj. na teplejším 

přívodu) v hloubkových úrovních 20 m a 100 m. 

 

Kromě uvedených energeticky využívaných vrtů existují další 4 speciální měřicí vrty8 

(tj. MV01, MV02, MV03, MV04), které sice nejsou napojeny na tepelná čerpadla, ale jsou v nich 

umístěna 4 odporové snímače teploty typu Pt1000, a to v hloubkových úrovních 20 m, 50 m, 100 m 

a 140 m. Z důvodu rušení musí být umístěna do elektricky nevodivých pouzder. [8] 

Pro úplnost dodejme, že se na VVP rovněž nachází jeden hydrogeologický kontrolní vrt 

(tj. HKV01). 

Dodejme, že systém pro měření, monitorování a archivaci teplot ve vrtech, využívaných 

při provozu tepelných čerpadel v Nové aule VŠB-TUO, byl budován od roku 2006 

a spuštěn 1. 9. 2007. 

Na Velkém výzkumném polygonu (VVP) je pomocí systému na bázi PAC (Programmable 

Automation Controller; od firmy ICPDAS) celkově monitorováno v 15 vrtech (tj. 10 vrtů pro tepelná 

čerpadla a 5 vrtů energetických) na 80 teplotních údajů (tj. 60 z vrtů pro tepelná čerpadla a 20 z vrtů 

energetických), opět měřených pomocí teplotních odporových čidel typu Pt1000 a zapojených 

čtyřvodičově na vzdálené vstupy a výstupy měřicích modulů, přičemž na každý z 20 těchto modulů lze 

připojit až 4 teplotní senzory. Moduly jsou dále sloučeny do měřicích jednotek obsahujících 

8 měřicích modulů. Na VVP se nacházejí 3 měřicí jednotky – tj. 2 plně obsazené jednotky, 1 jednotka 

obsazená z poloviny. 

Teploty se měří pomocí čtyřkanálových RTD (Resistance Temperature Detector) vstupních 

modulů a tyto nízkoúrovňové signály z analogových čidel se pak pomocí 16bitových A/D převodníků 

konvertují na číslicový signál, určený pro další zpracování. Tato data jsou posléze přenášena 

po Ethernetu z šachtice do strojovny tepelných čerpadel v budově Nové auly, kde se nachází osobní 

počítač (PC) s lokální vizualizační aplikací, vytvořenou pomocí HMI/SCADA ve vývojovém prostředí 

Microsys Promotic. Propojení mezi PC a vzdálenými zařízeními zajišťuje OPC komunikace. 

V lokální aplikaci lze provádět tyto úkony, tedy dle [8]: 

 

 spravovat uživatelská práva, 

 nastavovat a vyhodnocovat alarmy, 

 sledovat historické trendy teplotních křivek, 

 ukládat naměřená data do databáze typu Microsoft SQL (Structured Query Language). 

 

Z hlediska detailnějšího technického popisu je technologie VVP popsána v [28]. 

 

                                                      
8 Vrt MV05 musel ustoupit výstavbě nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky. Byl zrušen 
v březnu 2011. Z hlediska dlouhodobého teplotního monitoringu se tento vrt chová jako trvale odpojený. 
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1.5.2.3 Malý výzkumný polygon (MVP) 

V areálu VŠB-TUO se vedle Velkého výzkumného polygonu také nachází tzv. Malý výzkumný 

polygon (MVP), budovaný od roku 2006 a určený ke sledování teplotních parametrů horninového 

masivu v závislosti na využití a provozu tepelných čerpadel. Stávající technologie obsahuje 

9 hlubinných vrtů, které jsou rozmístěny kolem budov VEC1 (Výzkumné energetické centrum, 

budova 1), VEC2 (Výzkumné energetické centrum, budova 2) a od roku 2011 také kolem budovy 

VEC3 (Výzkumné energetické centrum, budova 3). 

Rozvržení hlubinných vrtů je koncipováno do spirály, aby každý hlubinný vrt měl jinou 

vzdálenost od měřicí soustavy a tím se daly zkoumat ztráty na vedení. Jednotlivé charakteristiky 

hlubinných vrtů jsou – z hlediska vystrojení vrtů a konfigurace teplotních snímačů – následující, tedy 

dle [32]: 

 

 1 jádrový vrt (A) – hloubka 160 m, 1 kolektor v konfiguraci 1-U, 1 svazek 16 odporových 

snímačů teploty typu Pt1000/A v distancích 10 m, nová instalační krabice v šachtici, 

 2 testovací vrty (C1, C2) – hloubky 140 m, 2 kolektory v konfiguraci 1-U, 2 svazky 

14 odporových snímačů teploty typu Pt1000/A v distancích 10 m, původní instalační krabice 

v šachticích vrtů C1 a C2, 

 3 monitorovací vrty (E1, E2, E3) – hloubky 140 m, 3 kolektory v konfiguraci 1-U, 3 svazky 

7 odporových snímačů teploty typu Pt1000/A v distancích 20 m, 2 nové instalační krabice 

v šachticích vrtů E1 a E3, 1 původní instalační krabice v šachtici vrtu E2, 

 3 hydrogeologické vrty (B1, B2, D) – jsou vystrojeny samostatnými měřicími přístroji 

pro měření hladiny podzemní vody a také její teploty, 

 1 pozorovací vrt (PV) – hloubka 20 m, 1 kolektor v konfiguraci 1-U, 1 svazek 29 odporových 

snímačů teploty typu Pt1000/A a 29 digitálních čidel typu Dallas DS18B20 v distancích 

1,00 m, 0,50 m a 0,25 m (směrem k úrovni terénu), přímé propojení kabeláže do výměníkové 

stanice na budově VEC1, 

 2 technologické vrty (nově A0 a B0; původně TČ1 a TČ2) – hloubky 140 m, 2 kolektory 

v konfiguraci 2-U připojené hydraulicky do výměníkové stanice, původně 2 svazky 

6 odporových snímačů teploty typu Pt1000/A (4 snímače na studené straně čili zpátečce 

a 2 snímače na teplé straně čili přívodu) v hloubkových úrovních 20 m, 40 m, 100 m a 140 m, 

původní (v současné době již nepoužívané) instalační krabice v šachticích vrtů A0 a B0. 

 

Obrázek 1.19 zobrazuje rozmístění svislých vrtaných výměníků tepla s jejich aktuálně platným 

označením a na základě [32]. Dodejme, že vrt G0 zde není pozičně zakreslen. 
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Obrázek 1.19  Malý výzkumný polygon – rozmístění svislých vrtaných výměníků tepla (s jejich 

aktuálně platným popisem) v blízkosti budovy Výzkumného energetického centra, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že v současné době existuje na MVP nový vrt s názvem G0, hydraulicky propojený 

přes nepoužívané šachtice vrtů A0 a B0 do výměníkové stanice se dvěmi švédskými kompresorovými 

tepelnými čerpadly typu země/voda (IVT Greenline HT E11 Plus, viz Obrázek 1.15, Obrázek 1.16, 

Obrázek 1.17) s celkovým instalovaným tepelným výkonem 22 kW (tj. 11 kW topného výkonu 

pro každé tepelné čerpadlo neboli 2 × 11 kW). 

Na Malém výzkumném polygonu je pomocí systému na bázi PLC (Programmable Logical 

Controller) od rakouské firmy Bernecker-Rainer (typ B&R X20 CP1484) celkově monitorováno 

178 technologických veličin (počítáno bez časové značky), tedy (v ukládaných CSV souborech), tedy 

dle [32]: 

 

 29 teplot – pro vrt PV, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 

 14 teplot – pro vrt C2, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 

 14 teplot – pro vrt C1, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 

 16 teplot – pro vrt A, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 

 7 teplot – pro vrt E1, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 

 7 teplot – pro vrt E2, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 

 7 teplot – pro vrt E3, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 

 6 teplot – pro vrt A0, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 2 teploty na přívodu čili na teplé 

straně (A0 20T, A0 100T), 4 teploty na zpátečce čili na studené straně (A0 20S, A0 40S, 

A0 100S, A0 140S), 

 6 teplot – pro vrt B0, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 2 teploty na přívodu čili na teplé 

straně (B0 20T, B0 100T), 4 teploty na zpátečce čili na studené straně (B0 20S, B0 40S, 

B0 100S, B0 140S), 
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 4 teploty – pro tepelné čerpadlo TČ1, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, teplota 

za výparníkem (T1 ZaVypar), teplota před výparníkem (T2 PredVypar), teplota 

před kondenzátorem (T3 PredKond), teplota za kondenzátorem (T4 ZaKond), 

 2 teploty – pro soustavu tepelné čerpadlo TČ1/vrt A0, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 

teplota z vrtu A0 (T1 ZVrtuA0), teplota do vrtu A0 (T2 DoVrtuA0), 

 2 teploty – pro soustavu tepelné čerpadlo TČ1/vrt B0, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, 

teplota z vrtu B0 (T3 ZVrtuB0), teplota do vrtu B0 (T4 DoVrtuB0), 

 2 teploty – pro tepelné čerpadlo TČ1, RTD moduly typu B&R X20 AT4222, teplota topné 

vody z čerpadla (T5 TopVodaZCerp) a teplota topné vody do čerpadla (T6 TopVodaDoCerp), 

 2 příkony – pro tepelné čerpadlo TČ1/tepelné čerpadlo TČ2, moduly AI2642 (2 proudové 

smyčky) napojené na měřiče příkonu typu WEIGEL VUW 2.2, příkon tepelného 

čerpadla TČ1 (Prikon TC1) a příkon tepelného čerpadla TČ2 (Prikon TC2), 

 4 tlaky – pro tepelné čerpadlo TČ1, moduly typu B&R X20 AI4642 (3 proudové smyčky, 

1 napěťový vstup), přetlak před výparníkem (Tlak A), diferenční tlak na výparníku (Tlak B), 

přetlak před kondenzátorem (Tlak C) a diferenční tlak na kondenzátoru (Tlak D), 

 27 technologických veličin – pro průtokoměry P1, P2 (v kolektorových smyčkách vrtů A0 

a B0) a P3 (v okruhu topné vody), modul protokolu PROFIBUS DP, napojený na průtokoměry 

typu SIEMENS Sitrans MASS 6000 IP67 Compact, 

 29 teplot – pro vrt PV, modul typu B&R X20 CS1020, napojený na 1-Wire/RS-232 převodník 

typu ADA-101W. 

 

Dodejme, že měření teploty pomocí odporových snímačů teploty typu Pt1000/A, připojených 

na moduly typu B&R X20 AT4222, je řešeno třívodičově (tj. Force H, Sense L, Force L; Sense H není 

zapojeno). Většina senzorů má lineární výstupy proudu (od + 4 mA do + 20 mA; tlaková čidla, měřiče 

příkonu) a napětí (od 0 V do  + 10 V; tlaková čidla), tudíž reálné hodnoty příslušných veličin jsou 

přepočítávány pomocí tzv. konverzních lineárních rovnic v závislosti na rozsahu veličiny (viz 

příloha B.4 a příloha B.6). Na základě hardwarového řešení monitorovacího systému na MVP vznikla 

jeho mobilní varianta (viz podkapitola 6.3) pro měření ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů 

(viz kapitola 6) v rámci realizace TRT experimentů (viz kapitola 7), které byly rovněž provedeny 

na tomto polygonu (viz příloha D.4). 

Obrázek 1.20 zobrazuje distribuovanou koncepci systému pro sběr teplotních dat z reálné 

technologie hlubinných vrtů na Malém výzkumném polygonu přes jednotky vzdálených 

vstupů/výstupů (Remote Input/Output; RIO) až po lokální vizualizaci a webovou vizualizaci, uvedené 

také v [32] a [33]. 
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Obrázek 1.20  Malý výzkumný polygon – distribuovaná koncepce systému pro sběr teplotních dat 

z reálné technologie hlubinných vrtů, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Z hlediska uložení nasbíraných dat zde existují dva přístupy, tedy: 

 

 měřicí soubory – starší řešení; aktuálně měřené hodnoty technologických veličin, určených 

pro online vizualizaci na webové stránce trt.vsb.cz (tj. soubor temperatures.csv; perioda 

ukládání záznamu činí 1 minutu) nebo pro soustavnou analýzu a evaluaci (tj. měsíční 

soubory rok_měsíc.csv; perioda ukládání záznamu činí 1 minutu), uložených na paměťové 

kartě v PLC B&R X20 CP1484 a dosažitelných pomocí FTP klienta, 

 databázové soubory – novější řešení; sofistikovanější způsob archivace dat do databáze 

MS SQL, což umožňuje oproti předchozímu řešení optimalizovanou správu těchto dat 

(např. export vybraných dat do CSV souboru) nejen z MVP, ale také z VVP a z dalších 

technologických celků, datově dostupných na webové stránce tepelnacerpadla.vsb.cz. 

 

Dodejme, že první datové zařízení pro obě uvedená řešení představuje právě 

PLC B&R X20 CP1484; obě řešení se liší pouze v přístupu ke správě získaných dat. Starší řešení je 

výhodné pro menší počet technologických veličin, kdy není nutné následně spravovávat velké 

množství dat. Nevýhodou může být fakt, že následnou správu takovýchto dat je nutno si uživatelsky 

naprogramovat (např. rutiny pro datové výpadky a další chybové stavy). 

Naproti tomu novější řešení umožňuje celý proces správy dat nejen uživatelsky konfigurovat 

(např. management nastavení pro sdílení dat mezi správcem databáze a jednotlivými uživateli), ale 

také ji automatizovat pro velký počet technologických veličin (např. z více technologických celků), 

což byl primární důvod pro nasazení tohoto způsobu řešení. 

Pro úplnost dodejme, že konfigurace FTP připojení je v rámci architektury tohoto 

monitorovacího systému (tj. pro tuto technologii) obecněji popsáno v [34], prakticky pak uvedeno 

v příloze E.12. 
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2 Měření teploty 

2.1 Úvod do problematiky 

Teplota patří k nejdůležitějším stavovým veličinám přírodních a technických systémů, tudíž její 

měření je při různých lidských činnostech nezbytné. V automatizační technice patří teplota dle [35] 

k nejsledovanějším veličinám v procesech výrobní i nevýrobní povahy. Na přesnosti jejího určení 

závisí velice často nejen kvalita, ale také výrobní cena mnoha výrobků a služeb. Současně bývá teplota 

také nejčastější poruchovou veličinou, působící při měření fyzikálních, chemických a biologických 

veličin, protože je často nezbytné kompenzovat její vliv na měření hlavní (prvotní) veličiny. 

Teplota se coby termodynamická stavová veličina definuje na základě účinnosti vratného 

termodynamického (v tomto případě Carnotova) cyklu (v této souvislosti zmíněno v [7]), jehož 

účinnost nezávisí na charakteru použité teploměrné látky. Termodynamická (absolutní) teplotní 

stupnice je dle [35] definována na základě trojného bodu vody, tj. na základě rovnovážného stavu 

tří skupenství vody (tj. ledu, vody a nasycené vodní páry). 

Realizace termodynamické stupnice je velice náročná (provádí se na specializovaných 

pracovištích), proto se při určování bodů teplotní stupnice pro praktické úlohy používají závislosti 

fyzikálních veličin na teplotě. Rovněž se volí takové fyzikální jevy, při kterých se dá teplotní závislost 

daných veličin matematicky vyjádřit při minimální odchylce od termodynamické teplotní stupnice. 

Dle [10] byla Celsiova termodynamická teplotní stupnice uznána jako základní teplotní stupnice, k níž 

se mají primárně vztahovat všechna teplotní měření. Na základě takovýchto úvah – dle [10] se jedná 

o odstranění obtíží spojených s praktickou realizací této stupnice – byla 7. Generální konferencí 

pro míry a váhy (Conférence Générale des Poinds et Measures; CGPM) v roce 1927 přijata 

tzv. Mezinárodní praktická teplotní stupnice z roku 1927 (The International Practical Temperature 

Scale of 1927; IPTS-27), jejímž základem byla řada pevných a reprodukovatelných rovnovážných 

teplot (tj. bodů tání nebo bodů varu čistých látek), zjištěných přesným plynovým teploměrem 

a přepočítaných na termodynamickou teplotu. Teploty, jež leží mezi těmito pevnými body, se měří 

odporovým teploměrem, termočlánkem a radiačním pyrometrem, přičemž dle [10]: 

 

 stupnice předepisovala vzorce pro závislost mezi teplotou a údajem těchto přístrojů 

kalibrovaných v oněch pevných bodech, 

 stupnice byla uspořádána tak, aby se podle tehdejších zkušeností co nejvíce shodovala 

s Celsiovou termodynamickou stupnicí. 

 

Na základě nových zkušeností byla 9. Generální konferencí pro míry a váhy, konanou v Paříži, 

v roce 1948 přijata tzv. Mezinárodní praktická teplotní stupnice z roku 1948 (The International 

Practical Temperature Scale of 1948; IPTS-48), která oproti stupnici z roku 1927 doznala menších 

změn k přiblížení se k Celsiově termodynamické teplotě. Dodejme, že teplota měřená touto stupnicí 

byla vyjádřena ve stupních Celsia, tedy °C nebo přesněji °C (Int. 1948). Hlavní (primární) a vedlejší 

(sekundární) pevné teplotní body této stupnice byly ve všech případech definovány pro rovnovážnou 

teplotu při tlaku 1 fyzikální (též absolutní) atmosféry odpovídající hodnotě 760 Torr9 čili 

                                                      
9 Torr je starší jednotka tlaku (používána do konce roku 1979), odpovídající tlaku 1 mm rtuťového sloupce 
při Celsiově teplotě 0 °C = 133,322 Pa; nazváno podle italského fyzika a matematika Evangelisty Torricelliho 
(1608 až 1647), vynálezce barometru. 
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101,325 kPa10; dle [10] jsou v tabulce této stupnice uvedeny také vzorce, které udávají rovnovážnou 

teplotu (s přesností na tisíciny stupně) při tlacích od 660 Torr do 860 Torr. 

Poslední úprava Mezinárodní praktické teplotní stupnice se datuje do roku 1990 (The 

International Temperature Scale of 1990; ITS-90), viz příloha B.5. Tato empirická stupnice je dle [35] 

určena pomocí sedmnácti pevně definovaných teplotních bodů v termodynamické stupnici; tyto body 

dle [8] odpovídají rovnovážným stavům (tzn. ekvilibriím mezi fázemi vybraných látek) a mezi nimi 

byly definovány příslušné interpolační rovnice, realizované pomocí speciálních interpolačních 

přístrojů. 

 

2.2 Aspekty výběru snímačů 

Jak již bylo zmíněno, přímo měřit teplotu tělesa nebo prostředí není možné, protože teplota se 

dle [35] určuje pouze dle změn fyzikálních vlastností jiné (tzv. teploměrné) látky, která se nachází ať 

v přímém, nebo v nepřímém kontaktu se sledovaným tělesem nebo prostředím. Všeobecně přenos 

tepla mezi objekty probíhá kondukcí, konvekcí a radiací (viz také oddíl 1.4.2). 

U snímačů teploty se obvykle uplatňují všechny druhy přenosů tepla, přičemž z hlediska měření 

se uplatňuje pouze jeden z nich, ostatní působí jako poruchy a způsobují tak chybu měření. Snímač 

teploty představuje jistý rušivý element ve sledovaném teplotním poli, a proto je potřebné věnovat 

dostatečnou pozornost nejen výběru snímače, ale také jeho zabudováním do technologie 

(tj. do měřicího řetězce) tak, aby nevznikaly tzv. systematické chyby měření. Dynamické vlastnosti 

snímače teploty přímo ovlivňují jeho dynamickou chybu, mající zásadní vliv na kvalitu řídicího 

procesu. Tato chyba je závislá na těchto faktorech, tedy dle [35]: 

 

 časové konstanty, 

 zesílení vstupní veličiny, 

 průběh změny vstupní veličiny. 

 

Snímače teploty jsou zpravidla chráněny před nepříznivými vlivy prostředí vhodným pouzdrem, 

tudíž zpoždění výstupního signálu vůči vstupnímu závisí: 

 

 na materiálu pouzdra – specifická vodivost tepla vedením, rozměry, 

 na kvalitě povrchu pouzdra – specifická vodivost prouděním, 

 na druhu proudění měřeného prostředí. 

 

Pouzdra snímačů teploty tvoří soustavu s minimálně dvěma tepelnými kapacitami, 

způsobujících poměrně velké časové zpoždění, proto by stěna ochranného pouzdra měla být co 

nejtenčí při respektování správné činnosti měřicího členu a bezpečnosti provozu systému [35]. 

Nejčastěji používané snímače teploty využívají teplotní závislost odporu kovových 

a polovodičových materiálů nebo tzv. Seebeckův jev (u termoelektrických článků). Naproti tomu 

tzv. dilatační snímače teploty se uplatňují kvůli své relativně nízké ceně zejména pak v komerčních 

tepelných zařízeních, jako jsou domácí spotřebiče (např. chladničky, pračky, žehličky apod.). 

Krystalové (frekvenční) teploměry zase vyhodnocují změnu rezonanční frekvence krystalu 

                                                      
10 Z výpočtu pro hydrostatický tlak lze při výšce rtuťového sloupce 1 mm, hustotě rtuti 13 595,10 kg · m-3 a 
při normálním tíhovém zrychlení zemském 9,806 650 m · s-1 tuto hodnotu zpřesnit na 133,322 387 415 Pa. 
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vlivem měřené teploty (teplotní rozsah od - 80 °C až do + 250 °C při rozlišení 10-4 °C) a jsou dle [35] 

vhodné pro kalibrační anebo etalonové přístroje. 

V automatizačních prostředcích se rovněž používají senzory teploty, a to hlavně v případech 

méně náročného měření a v již integrovaných formách spolu s měřicím převodníkem. Snímače teploty 

je možno rozdělit do dvou základních skupin, a to dle [35]: 

 

 dotykové (kontaktní): 

elektrické – odporové kovové, odporové polovodičové, polovodičové s PN přechodem, 

termoelektrické, 

dilatační – bimetalové, tlakové, skleněné, 

speciální – akustické, šumové, tekuté krystaly, teploměrné barvy. 

 bezdotykové (bezkontaktní): 

pyrometrie – jasová, radiační, fotoelektrická, 

termovize, 

infrafotografie. 

 

Pro účely automatického řízení se snímače a měřicí členy teploty používají jak na přímé, tak 

rovněž na dálkové měření, na monitorování a regulaci v rozsahu od - 200 °C do + 1300 °C, přičemž 

v praxi se lze setkat s těmito typy, tedy dle [35]: 

 

 odporové snímače teploty (angl. Resistance Temperature Detectors; RTD), 

 termočlánky (angl. Thermocouples; TC), 

 integrované senzory teploty (angl. Integrated Sensor for Temperature; IST). 

 

Při dosavadních teplotních měřeních (tj. dlouhodobý teplotní monitoring na výzkumných 

polygonech a krátkodobé měření neovlivněných a ovlivněných teplotních profilů při TRT 

experimentech) jsou výhradně využívány tyto snímače, tedy: 

 

 Pt1000 – analogové platinové odporové snímače teploty (viz příloha B.4), 

 Dallas DS1820 – digitální snímače teploty, kalibrované již z výroby a nabízející uživatelské 

nastavení přesnosti měření v závislosti na bitovém rozlišení (viz příloha F.3). 

 

Z tohoto důvodu bude další výklad zaměřen právě na tyto dva typy teplotních snímačů; viz 

příloha B.4 a příloha F.3. Někdy se v praxi může stát případ, kdy digitální snímače teploty 

Dallas DS18B20 (vyrobené v určité šarži) nejsou správně zkalibrovány. 
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3 Shrnutí přehledu literatury 

3.1 Přehled literatury – certifikovaná metodika 

Certifikovaná metodika – viz publikace [1] – coby jeden z klíčových dokumentů tuto disertaci 

teoreticky obohacuje v oddíle 7.4.2, prakticky pak v oddíle 7.6.2 a v přílohách A.16 a A.17. Naopak 

disertace obohacuje certifikovanou metodiku o analytický matematický aparát (viz 

přílohy A.1 až A.15, tématicky viz oddíl 1.4.3) a o metodiku realizace TRT experimentů (viz 

přílohy D.2 až D.20, tématicky viz kapitola 7). V publikaci [1] je totiž kladen důraz na geologické 

hledisko, a to nejen pro konkrétní lokalitu (v tomto případě se jedná o lokalitu Paskov; viz také 

oddíl 7.3 a příloha D.15), ale také pro širší oblast (v tomto případě se geograficky jedná o Moravu 

a Slezsko, konkrétněji pak o severovýchodní část Moravy a českou část Slezska), pro niž byla 

v publikaci [1] zpracována tzv. signálová mapa, jejíž význam v této problematice je uveden rovněž 

v publikaci [41]. 

V úvodu publikace [1] jsou v rámci legislativního rámce České republiky přehledně uvedeny 

vybrané zákony, vyhlášky, platné evropské normy, směrnice a rozhodnutí Evropské unie a některé 

související (české i zahraniční) metodické dokumenty, týkající se problematiky GSHP systémů (viz 

také pododdíl 1.5.1.1), např.: 

 

 Metodický dokument s názvem „Ground Source Heat Pump Project Analysis“11 – Minister 

of Natural Resources Canada. Kanada, 2001–2005. 

 Metodický dokument s názvem „Domestic Ground Source Heat Pumps. Design 

and Installation of Closed-loop Systems – A Guide for Specifiers, Their Advisors and Potential 

Users“12 – Housing Energy Efficiency Best Practise Programme by BSRIA under Contract 

BRE’s Sustainable Energy Centre (BRESEC). Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska, 2007. 

 Metodický dokument s názvem „Calculation Method for the Seasonal Performance of Heat 

Pump Compact Units and Validation“13 – Research Program of Heat Pumping Technologies, 

Cogeneration, Refrigeration. Švýcarská konfederace, únor 2007. 

 Metodický dokument s názvem „Společné stanovisko Ministerstva pro místný rozvoj, 

Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu při projektování 

a povolování tepelných čerpadel využívajících energetický potenciál podzemních vod 

a horninového prostředí z vrtů“14 – MMR ČR, MZe ČR a MZP ČR. Česká republika, 

prosinec 2013. 

 

Dodejme, že certifikovaná metodika v publikaci [1] vychází v oblastech GSHP systémů 

a realizace TRT experimentů (tématicky viz kapitola 7) nejen z původních poznatků v metodických 

dokumentech v publikacích [41], [42], [43], [44], [45], ale také z českého metodického dokumentu 

                                                      
11 Dostupné z: http://www.retscreen.net/ang/speakers_notes_ground_source_heat_pump_project_analysis.php. 
12 Dostupné z: http://www.icax.co.uk/pdf/Domestic_Ground_Source_Heat_Pumps_Design_Installation.pdf. 
13 Dostupné z: 
http://www.bfe.admin.ch/php/includes/container/enet/flex_enet_anzeige.php?lang=de&publication=9170&height=400&width=600. 
14 Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/287854/Tepelna_cerpadla.pdf. 
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z prosince 2013 (viz výše). Publikace [1] se však na diskutovanou problematiku dívá z poněkud 

šiřšího hlediska, když se snaží vedle cenných praktických doporučení přinést a implementovat 

původní vědecké poznatky (dané např. numerickým matematickým modelováním či metodickými 

realizacemi TRT experimentů). Dodejme, že cíle publikace [1] jsou uvedeny v příloze H.2. 

 

3.2 Přehled literatury – matematické modelování 

3.2.1 Analytický přístup 

Jednodušší analytický přístup (viz oddíl 1.4.3, pododdíl 7.4.1.1 a přílohy A.1 až A.4, z ryze 

matematického hlediska také tématické přílohy A.5 až A.10) je – na základě dílčích poznatků 

v publikacích [11], [12], [13], [14], [15], [16] a [18] – odvozen z neustáleného vedení tepla (viz 

pododdíl 1.4.3.2), popsaného Fourierovou rovnicí vedení tepla; viz Obrázek 1.3 a související relace 

(1.52) až (1.71) při uvedených podmínkách platnosti. Jelikož se jedná o lineární parciální diferenciální 

rovnici 2. řádu a parabolického typu (viz např. publikace [13], [14], [15], [16] a [18]), je nutno k řešení 

daného problému dodefinovat počáteční podmínky (viz pododdíl 1.4.3.3) a okrajové podmínky (viz 

pododdíl 1.4.3.4), přičemž: 

 

 Počáteční podmínky – v případě zápisu počátečních podmínek existuje vcelku v různých 

Publikaceech shoda, přičemž v tomto případě je dle kategorizace řešení parciálních 

difererenciálních rovnic v publikaci [18] uvažován tzv. Cauchyho problém (viz 

pododdíl 1.4.3.3, oddíl 7.2.1 a také přílohy A.1 až A.4), formulovaný dle publikace [18] 

a řešený dle publikace [14] a [18] v relacích (1.72) až (1.80) s návazností na grafickou 

reprezentaci (viz Obrázek 1.4). Řešení tohoto problému (dle publikací [14] a [18] hovoříme 

o tzv. fundamentálním systému řešení Cauchyho problému) je detailně odvozeno 

v oddíle 7.2.1, konkrétně pak v relacích (7.1) až (7.29). Relace (7.12) dle publikace [46] 

představuje transientní teplotní distribuci tzv. okamžitého liniového zdroje (Instantaneous Line 

Source); pro � = 3 bychom dle [46] hovořili o tzv. okamžitém bodovém zdroji (Instantaneous 

Point Source). Z uvedeného tedy plyne, že z transientní teplotní distribuce okamžitého 

bodového zdroje �(�,�,�,�) lze integrací dle � získat transientní teplotní distribuci 

okamžitého liniového zdroje �(�,�,�), tedy dle [46] při �(�,�)≡ ��,�  (v K · m2) 

a při �(�,�,�)≡ ��,�,� (v K · m3). Relace (7.16) popisuje dle [46] tzv. spojitý bodový zdroj 

(Continuous Point Source). V návaznosti na relace (7.14) a (7.15) lze relaci (7.16) 

modifikovat pro tzv. spojitý liniový zdroj (Continuous Line Source), a to dle (7.2), dle [46] 

a při �(�,�,0)≡ 0 (v K). Konečně po dosazení relací (7.18) a (7.19) do relace (7.17) lze 

získat požadovaný výsledný vztah ve formě transientní teplotní distribuce obsahující 

tzv. exponenciální integrál, tedy dle [46] a při �� ≡ konst. a při �� ≡ konst. Ryze 

matematicky je tato distribuce popsána nejen v přílohách A.8 a A.9, ale také 

v publikacích [14], [15], [16], [18]; z praktického hlediska pak nejen v 7.2.2, ale také 

v publikacích [46], [47], [48],[49], [50], [51], [52]. 

 Okrajové podmínky – v případě jejich zápisu okrajových podmínek může být v různých 

Publikaceech uvedena na první pohled zcela odlišná forma (viz Tabulka 7.1 srovnávající 

symboliku dle publikací [17] a [18]), přičemž z aplikačního hlediska by přednostně měly být 

využívány tzv. přirozené okrajové podmínky, tj. okrajové podmínky dle Dirichleta, 

Neumanna, Cauchyho a Robina (viz pododdíl 1.4.3.4 a Tabulka 7.1). V případě, že to není 

možné, je přípustné definovat tzv. umělou okrajovou podmínku, např. okrajová podmínka 
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well-type, zmíněná a diskutovaná v publikaci [17]; v publikaci [1] je uvedeno, že ve fázi 

sestavování koncepčního modelu by měly být identifikovány všechny relevantní přirozené 

okrajové podmínky. V publikaci [12] jsou rovněž obecně uvedeny okrajová podmínka 

IV. druhu (tzv. radiační) a okrajová podmínka V. druhu (tzv. fázová přeměna). Byť v různých 

pramenech se někdy označení okrajových podmínek liší, a to až od označení pro okrajovou 

podmínku III. druhu dle publikace [17] ve srovnání s publikací [12] nebo publikací [18], 

okrajové podmínky I. druhu (tj. dle Dirichleta; viz Obrázek 1.5) a II. druhu (tj. dle Neumanna; 

viz Obrázek 1.6) jsou v dostupné literatuře uváděny vcelku jednotně; definice Cauchyho 

okrajové podmínky je v publikaci [1] převzata z publikací [17] a [21]. 

 

Složitější analytické metody (viz pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5 a přílohy A.13, A.15, A.17) jsou 

na základě publikací [17] a [21] uvedeny již v publikaci [44]. V této disertaci jsou začleněny do šiřšího 

kontextu, respektive s návaznostmi a již zavedenou symbolikou na jednoduché matematické modely 

(viz výše a pododdíl 7.4.1.1) a numerické modely (viz oddíl 7.4.2 a přílohy A.14, A.16 a A.18). 

 

3.2.2 Numerický přístup 

Dodejme, že dílčí metodika stratifikované injektáže vrtu využívaného pro instalaci tepelného 

výměníku, případně akumulátoru je tématicky řešena v publikaci [5], kdy je představen nový koncept 

vystrojení BHE pro tepelná čerpadla typu země/voda (viz také oddíl 1.5.1.3) pomocí tzv. intervalové 

injektáže stvolu samotného vrtu. Pro segmentaci horninového prostředí jsou v publikaci [5] použity 

jednak analytické modely (s využitím softwarového nástroje EED; viz také příloha A.17), jednak 

numerické modely (s využitím prostředí COMSOL Multiphysics; pro srovnání viz příloha A.18) s tím, 

že v publikaci [5] je toto multifyzikální modelování pojato odlišným způsobem než v publikaci [23], 

respektive v příloze A.18; odlišnost spočívá hlavně v míře zpracování vstupních údajů modelu 

a konceptualizace modelu (např. propracování geometrie modelu; viz také oddíl 7.4.2, 

pododdíl 7.6.2.2), tedy: 

 

 Numerický model 1 – uvedený v publikaci [5]; zohledňuje v geometrii 3D modelu 

konfiguraci BHE typu 1-U, ve fyzice modelu pak rozvrstvení jednotlivých geologických 

vrstev (a jejich termofyzikálních parametrů) v okolí vrtu A (viz příloha G.1 pro litologii a viz 

příloha G.5 pro karotážní měření, metodicky popsaná v publikacích [24] a [25]) na Malém 

výzkumném polygonu (viz pododdíl 1.5.2.3 a příloha G.1 pro vystrojení vrtu). Vliv 

meteorologických dat pro oblast přípovrchových zón je uvažován. 

 Numerický model 2 – uvedený v publikaci [23] a analyzovaný v příloze A.18; zohledňuje 

v geometrii 2D/3D modelu rozměry jednotlivých komor, ocelové trubky systém „pershing“ 

a axisymetrické zájmové domény (viz Obr. A.13), ve fyzice modelu pak rozvrstvení 

a vlastnosti jednotlivých komor (viz Tab. A.6 a Tab. A.8) a ocelové trubky (viz Tab. A.7) 

systému „pershing“ na haldě Hedvika. Z hlediska konfigurace BHE se také v tomto případě 

jedná o konfiguraci 1-U, jejíž geometrická reprezentace v rámci tohoto modelu vychází 

z liniového zdroje s definovanou počáteční teplotou a definovanými kladnými a zápornými 

hodnotami tepelných výkonů (v W), a to v závislosti na teplonosném médiu odebírajícím teplo 

okolnímu horninovému masivu. Jinými slovy koncepce tohoto modelu počítá s tím, že okolní 

horninový masiv představuje zdroj tepla (pro nějž uvažujeme kladné znaménko; teplo je 

generováno) a proudící teplonosné médium pak spotřebič tepla (pro nějž uvažujeme záporné 
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znaménko; teplo je zdroji odnímáno čili spotřebováno). Vliv meteorologických dat pro oblast 

přípovrchových zón není uvažován. 

 

Dodejme, že u obou výše uvedených numerických modelů hrají teplotní profily (viz také 

kapitola 6) ve formě naměřených dat významnou úlohu, přičemž: 

 

 Ad numerický model 1 – uvedený v publikaci [5]; uvažuje charakteristiky teplotních profilů 

(v °C) po celé délce vrtu, tj. ve všech hloubkových úrovních, v nichž je platinový odporový 

snímač teploty typu Pt1000 (viz přílohy B.3 a B.4) umístěn; grafické rozmístění všech těchto 

snímačů na Malém výzkumném polygonu je uvedeno v publikacích [31] a [33]. 

 Ad numerický model 2 – uvedený v publikaci [23] a analyzovaný v příloze A.18; uvažuje 

naměřené teploty (v °C) pomocí platinového odporového snímače teploty typu Pt100, a to 

pouze ve vybraných hloubkových úrovních či – dle publikace [23] – v daných 

tzv. evaluačních bodech (tj. hloubkové úrovně - 1,5 m, - 2,5 m a - 3,5 m; viz také Obr. A.13), 

daných geometrií modelových domén (viz také Tab. A.8) a určených tak k použití 

v optimalizační úloze za účelem určení optimálních hodnot tepelných výkonů (jmenovitě pak 

hodnoty parametru Qzdroj); v redukované formě je problematika – na základě podrobné 

analýzy v publikaci [23] – rovněž diskutována v publikaci [53]. 

 

 

3.3 Přehled literatury – autorovy publikace 

Autorské publikace [L1] až [L25] se přímo vztahují k tématu této disertace, což je v detailním 

popisu obsahu každé této publikace naznačeno referencí k příslušným tématickým částím (tj. kapitola, 

podkapitola, oddíl, pododdíl, odstavec a příloha) disertace, tedy: 

 

 Publikace [L1] – v použité literatuře uvedená jako publikace [54]; jedná se o článek 

(v impaktovaném časopise), tématicky zaměřený na realizaci TRT experimentů dle navržené 

metodiky (z teoretického i praktického hlediska viz podkapitoly 7.1 až 7.5), konkrétně se 

jedná o sérii 11 po sobě jdoucích TRT testů spojených s měřeními neovlivněných/ovlivněných 

teplotních profilů (viz kapitola 6) na lokalitě Paskov (viz pododdíl 7.6.2.2 a příloha D.15), 

časově ve 3 údobích (tj. 12. 7. 2011 až 27. 7. 2011, 10. 8. 2011 až 11. 8. 2011, 

6. 9. 2011 až 8. 9. 2011). V rámci evaluace naměřených dat jsou jednak uvažovány geologické 

poměry lokality (detailně uvedené také v [1]) a zkoumány hodnoty součinitele tepelné 

vodivosti horninového masivu � (v W ∙ m-1 ∙ K-1; viz také pododdíl 1.4.4.4) a součinitele 

tepelného odporu vrtu �� při dané konfiguraci BHE (v K ∙ m ∙ W-1; viz také pododdíl 7.4.1.2), 

a to po 24 h, 36 h, 48 h, 60 h a konečných 70 h od spuštění TRT testu. Byly takto diskutovány 

kalkulované hodnoty daných termofyzikální veličin ve zkrácených periodách (tj. 24 h, 36 h, 

48 h, 60 h) vůči 70 h, odpovídající evaluaci TRT dat při uvažování Kelvinovy teorie liniového 

zdroje (viz také pododdíly 1.4.3.2 a 1.4.3.3, oddíly 7.2.1 a 7.2.2, z ryze matematického 

hlediska viz přílohy A.1 až A.4). Poprvé je v rámci navržené metodiky realizace TRT 

experimentů diskutováno metrologické hledisko (viz oddíl 7.2.3) v návaznostech na teoretické 

hledisko (viz oddíl 7.2.1) a praktické hledisko (viz oddíl 7.2.2). 

 Publikace [L2] – v použité literatuře uvedená jako publikace [53]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky navazující na publikaci [23] a zaměřený na numerické 
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multifyzikální modelování procesů pro přenos tepla v systému „pershing“ (viz oddíl 3.2.2, 

příloha A.18) pomocí prostředí COMSOL Multiphysics, popsané např. v publikaci [20]. 

 Publikace [L3] – v použité literatuře uvedená jako publikace [55]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky zaměřený na realizaci TRT experimentů dle navržené metodiky 

(z teoretického i praktického hlediska viz podkapitoly 7.1 až 7.5). Jsou zde formulovány 

Fourierova rovnice vedení tepla v cylindrických souřadnicích (viz pododdíl 1.4.3.2), její 

analytické řešení při okrajové podmínce II. druhu (viz odstavec 1.4.3.4.2, přílohy A.5 a A.12) 

a uvedena problematika výpočtu součinitele tepelného odporu vrtu v symbolické (a také 

ve fyzikální) návaznosti na Ohmův zákon v elektrotechnice (viz oddíl 7.2.2). Z praktických 

realizací TRT experimentů jsou za rok 2011 uvedeny výsledky (v rámci I. SED; teoreticky viz 

oddíl 7.3.1, prakticky viz oddíl 7.5.4) pro lokality Ostrava-Muglinov (viz příloha D.14), 

Paskov (viz výše a příloha D.15), Lysá hora (viz příloha D.16) a Háj ve Slezsku (viz 

příloha D.17); praktická ukázka realizace kompletního TRT experimentu dle navržené 

metodiky platí pro lokalitu Lysá hora. 

 Publikace [L4] – v použité literatuře uvedená jako publikace [56]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky i obsahově shodný s publikací [55]. 

 Publikace [L5] – v použité literatuře uvedená jako publikace [31]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky zaměřený na metodiku sběru a softwarové evaluace dat 

z dostupných technologií, v tomto případě z Velkého výzkumného polygonu (viz 

pododdíl 1.5.2.2) a z Malého výzkumného polygonu (viz pododdíl 1.5.2.3), jejichž 

konfigurace (z hledisek rozmístění jednotlivých hlubinných vrtů a umístění snímačů teploty) 

jsou zde rovněž popsány. Z evaluačních softwarových nástrojů jsou zmíněny uživatelsky 

vytvořené aplikace pro vizualizaci všech technologických veličin z Malého výzkumného 

polygonu (viz pododdíl 1.5.2.3) a automatizované zpracování neovlivněných teplotních 

profilů z tzv. pozorovacího vrtu na Malém výzkumném polygonu (viz pododdíl 6.1.1.3). 

 Publikace [L6] – v použité literatuře uvedená jako publikace [30]; jedná se o přehledový 

článek (z konference), tématicky zaměřený na problematiku tepelných čerpadel (viz 

pododdíl 1.5.1.3) a na výpočet topného faktoru (viz odstavec 1.5.1.3.4) v návaznostech 

na bezeztrátovou energetickou bilanci (pro jednosložkový ohřev a pro dvousložkový ohřev) 

a na tvar výpočtové relace jak v energetické formě, viz také relace (1.92), tak rovněž 

ve výkonové formě, viz také relace (1.93). Jednotlivé druhy topných faktorů jsou závislé 

na definici hranic I/O daného systému (viz také Obrázek 1.15) a v tomto případě jsou apriori 

vztaženy ke kompresorovým tepelným čerpadlům; pro vyjádření topného faktoru 

pro absorpční tepelná čerpadla je v článku nastíněna problematika tzv. exergické analýzy 

(tématicky viz také publikace [22] a [29]), respektive tzv. exergického topného faktoru. 

Zhodnocení efektivity provozu tepelných čerpadel je z makroskopického hlediska uvedeno 

v energetických bilancích (uvedeno také v publikaci [29]) nejen pro kompresorová tepelná 

čerpadla (konkrétně pro tepelná čerpadla poháněná elektrickým motorem a spalovacím 

motorem), ale též pro absorpční tepelná čerpadla (konkrétně pro tepelná čerpadla poháněná 

odpadním teplem). Praktická ukázka výpočtu přímého topného faktoru švédského 

kompresorového tepelného čerpadla země/voda (typ IVT Greenline HT E11 Plus, technologie 

na Malém výzkumném polygonu; viz také Obrázek 1.15 až Obrázek 1.17) pracuje 

s výkonovou formou výpočetní relace pro topný faktor, viz také relace (1.93), a s měřenými 

neelektrickými veličinami v okruhu topné vody, viz také relace (1.95) v odstavci 1.5.1.3.4. 



Shrnutí přehledu literatury 

80 
 

 Publikace [L7] – v použité literatuře uvedená jako publikace [27]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky i obsahově blízký publikaci [31]; v tomto článku jsou mimojiné 

uvedeny – oproti publikaci [31] – informace o nové technologii výzkumného polygonu 

v areálu budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO (viz také příloha D.4), 

navrženého a dimenzovaného – viz také Tabulka 1.7 a dle publikace [1] – na základě Velkého 

výzkumného polygonu (viz pododdíl 1.5.2.2). 

 Publikace [L8] – v použité literatuře uvedená jako publikace [57]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky zaměřený na realizaci TRT experimentů dle navržené metodiky 

(z teoretického i praktického hlediska viz podkapitoly 7.1 až 7.5) a na stručné posouzení 

dostupných přístupů k měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů (viz kapitola 6) 

pomocí měřicího kabelu s jediným platinovým odporovým snímačem teploty typu Pt1000 (viz 

také podkapitola 6.1 a tématicky také přílohy B.3 a B.4) a pomocí automatizovaných 

prostředků ve formách měřicí jednotky s odvíjecím mechanismem (viz také podkapitola 6.2) 

a kompaktního měřicího kufru (viz také podkapitola 6.3), u něhož jsou popsány datová 

komunikace s digitálním čidly typu Dallas DS18B20 (viz také příloha F.3) po sběrnici 1-Wire 

(viz také přílohy F.1 a F.2), hardwarová část (tj. PLC B&R X20 CP1484, přídavné moduly 

apod.), softwarová část (tj. program zajišťující vyčítání a ukládání naměřených teplot do CSV 

souboru) a lokální vizualizační aplikace vytvořená v prostředí Automation Studio (verze 3.80). 

 Publikace [L9] – v použité literatuře uvedená jako publikace [58]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky zaměřený na technické prostředky – tj. TRT aparatura a její princip 

činnosti, evaluační principy (viz také oddíl 7.2.2) dle publikace [52] – pro realizaci TRT 

experimentů dle navržené metodiky (z teoretického i praktického hlediska viz 

podkapitoly 7.1 až 7.5). Z praktických realizací TRT experimentů jsou za roky 2011 až 2013 

uvedeny výsledky (v rámci I. SED; teoreticky viz oddíl 7.3.1, prakticky viz oddíl 7.5.4) 

pro vybrané lokality, a to pro Muglinov (viz příloha D.14), Paskov (viz příloha D.15), 

Lysou horu (viz příloha D.16), Znojmo (viz příloha D.2), Úvaly u Prahy (viz příloha D.3), 

Ovčárnu pod Pradědem (viz podkapitola 7.5, přílohy D.7 až D.11, příloha D.13 a tématicky 

také příloha D.12) a Premonstrátskou kanonii v Teplé (viz příloha D.5). 

 Publikace [L10] – v použité literatuře uvedená jako publikace [34]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky zaměřený na využití HMI/SCADA aplikací pro vizualizaci 

naměřených teplotních dat v technologiích Velkého výzkumného polygonu (viz 

pododdíl 1.5.2.2) a hlavně pak Malého výzkumného polygonu (viz pododdíl 1.5.2.3, 

tématicky také pododdíl 6.1.1.3). Poprvé je také – z matematického hlediska a zatím 

bez širších souvislostí – nastíněna problematika složitějšího analytického modelování 

(s využitím tzv. g-funkcí; viz také pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5) v návaznosti na dimenzování 

vrtů pro tepelná čerpadla pomocí softwarového nástroje EED (viz také příloha A.17) v rámci 

II. SED (viz také oddíl 7.5.5). Kromě již zmíněného nástroje EED jsou uvedeny vlastnosti, 

výhody a nevýhody dalších podobně zaměřených softwarových nástrojů (tj. SVHeat 

a PetraSim). 

 Publikace [L11] – v použité literatuře uvedená jako publikace [33]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky zaměřený na využití webových aplikací pro vizualizaci naměřených 

teplotních dat v technologiích Velkého výzkumného polygonu (viz pododdíl 1.5.2.2) a Malého 

výzkumného polygonu (viz pododdíl 1.5.2.3). Z obecného hlediska jsou diskutovány výhody 

a nevýhody vzdáleného přístupu k lokální aplikaci a datového přístupu k webově koncipované 

vizualizační aplikaci (v tomto případě vytvořené v prostředí Microsys Promotic s podporou 

komponenty PmWeb). Webově koncipovaná architektura společně s hierarchicky 
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strukturovaným přístupem k datům je použita nejen u technologie Velkého výzkumného 

polygonu (viz také Obrázek 1.18), ale také u technologie Malého výzkumného polygonu (viz 

také Obrázek 1.20). V případě monitoringu provozních veličin na Malém výzkumném 

polygonu je poprvé zmíněna a v kontextu uvedené problematiky popsána struktura vizualizace 

(vytvořené v PHP) na webové stránce http://trt.vsb.cz (viz podkapitola 6.2 a tématicky 

odstavec 1.5.1.3.4). 

 Publikace [L12] – v použité literatuře uvedená jako publikace [32]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky i obsahově blízký publikacím [31], [33] a [34]. Detailněji však jsou 

v tomto článku popsány funkcionalita a struktura autorem vytvořené aplikace TRTViewer (viz 

také Obrázek 6.2), určené pro automatizované zpracování dat z digitálních čidel 

typu Dallas DS18B20 ve formě TXT souborů (viz také pododdíl 6.1.1.3). 

 Publikace [L13] – v použité literatuře uvedená jako publikace [1]; jedná se o certifikovanou 

metodiku (vztaženou k projektu TAČR TA01020932; viz projekt P1), popsanou 

v podkapitole 3.1 a také v příloze H. 

 Publikace [L14] – v řešených projektech uvedená jako projekt P1, v použité literatuře 

uvedená jako publikace [41]; jedná se o závěrečnou zprávu (vztaženou 

k projektu TAČR TA01020932), tématicky zaměřenou na problematiku využití tepelné 

energie zemské kůry pro zřizování obnovitelných zdrojů energie včetně ověřování možnosti 

akumulace tepla a rozdělenou do 5 výzkumných modulů (dále rozdělených na etapy, 

reflektující postup řešení v rámci tématu příslušného modulu), tedy: 

o Modul 1 se zabývá rajonizací horninového prostředí dle tepelných vlastností v mělké 

(tj. přípovrchové) zóně na území Moravy a Slezska. Tématicky se k obsahu tohoto 

modulu v [41] částečně vztahují podkapitola 1.1, oddíly 1.4.2 a 1.4.4, dále pak 

přílohy D.12 a D.13 a také publikace [1] a [44]. 

o Modul 2 se zabývá in-situ měřením a kvantitativní analýzou tepelných parametrů 

horninového prostředí. Tématicky se k obsahu tohoto modulu v [41] vztahují 

kapitola 6 (metodika realizace neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů), 

podkapitoly 7.1 až 7.5 (metodika realizace a evaluace TRT experimentů), 

přílohy A.1 až A.4 (matematický popis Cauchyho problému v návaznosti 

na tzv. Kelvinovu teorii liniového zdroje), příloha A.17 (analytické modelování 

pomocí nástroje EED v rámci II. SED), přílohy D.2 až D.20 (popisy a výsledky 

metodicky realizovaných TRT experimentů z let 2010 až 2014) a publikace [1], [5], 

[17], [27], [42], [43], [47], [48], [51], [52], [54] a [59]. 

o Modul 3 se zabývá modelováním transferu tepla v horninovém prostředí pro vrtané 

tepelné výměníky (BHE). Tématicky se k obsahu tohoto modulu v [41] vztahují 

podkapitola 7.6 (matematické modelování BHE) a přílohy A.11 až A.18 (metodika 

matematického modelování pro analytický přístup a pro numerický přístup). Základní 

koncepce numerického přístupu vychází z publikací [17] a [21], aplikační hledisko je 

diskutováno např. v publikacích [1], [17], [21], [44], [47], [54], [60] a [61]. 

o Modul 4 se zabývá projektováním a technologií výstavby BHE. Tématicky se 

k obsahu tohoto modulu v [41] vztahují okrajově pododdíly 1.5.1.1 a 1.5.1.2 (tématika 

hlubinných vrtů) a publikace [1], [5] a příloha A.16 (tématika výzkumu a přípravy 

injektážích směsí a materiálu kolektoru pro BHE, certifikované metodiky 

tzv. stratifikované injektáže a tzv. výkonové optimalizace BHE v závislosti na velikosti 
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odběru tepla z něj), publikace [24] a [25] (metodika realizace různých druhů karotáží) 

a příloha G. 

o Modul 5 se zabývá poloprovozním ověřením teoretických předpokladů a modelů 

pro získávání a akumulaci tepla pomocí BHE, a to na výzkumných polygonech 

v areálu VŠB-TUO (tj. VVP a MVP) a v areálu firmy Green Gas DPB, a. s. 

v Paskově. Tématicky se k obsahu tohoto modulu v [41] vztahují pododdíly 1.5.2.2 

a 1.5.2.3 (pro VVP a pro MVP), pododdíl 7.6.2.2, příloha D.15 a publikace [1], [5], 

[17], [21] a [54]. 

 

 Publikace [L15] – v řešených projektech uvedená jako projekt P2, v použité literatuře 

uvedená jako publikace [23]; jedná se o závěrečnou zprávu (vztaženou 

k projektu TAČR TA01020282), tématicky zaměřenou na problematiku implementace 

telemetrické jednotky pro sběr, vyhodnocování a prezentaci příslušných technologických 

veličin ve formě teplot (pomocí platinových odporových snímačů teploty typu Pt100; viz 

přílohy B.3 a B.4) a koncentrací toxických plynů (tj. CH4 a CO) na již rekultivovaných 

důlních odvalech (též haldách) coby ložiscích endogenního hoření. V této závěrečné zprávě 

jsou sumarizovány veškeré technické specifikace a návrhové postupy (tj. pro HW řešení a SW 

řešení pro oblasti samotného firmwaru a dálkového bezdrátového přenosu dat na webový 

server, respektive do databáze), dále pak klíčové poznatky a zkušenosti s tímto monitorovacím 

systémem z dlouhodobého provozního hlediska. Takto nasbíraná a setříděná data jsou 

následně použita coby vstupní data (z obecného hlediska viz pododdíl 7.6.2.2) nejen 

do numerického modelu rozložení termických procesů a predikce termických procesů 

(vyhodnocovaných v matlabovské aplikaci), ale také do 3D comsolovského modelu procesu 

jímaní tepla v technologii systému „pershing“ (tématicky viz oddíl 3.2.2 a příloha A.18) 

na haldě Hedvika. 

 Publikace [L16] – v použité literatuře uvedená jako publikace [62]; jedná se o článek 

(z workshopu), tématicky zaměřený na realizaci TRT experimentů dle navržené metodiky 

(z teoretického i praktického hlediska viz podkapitoly 7.1 až 7.5). V tomto článku již lze 

nalézt platný matematický popis s návaznosti na tzv. Cauchyho problém (viz také oddíly 7.2.1 

a 7.2.2, tématicky také pododdíl 7.4.1.1), nejsou však diskutovány souvislosti se složitějším 

analytickým přístupem (viz pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5), popřípadě s numerickým přístupem 

(tématicky viz oddíly 7.4.2 a 7.6.2, přílohy A.16 a A.18) dle publikací [1], [17], [21], případně 

také dle publikace [44]. 

 Publikace [L17] – v použité literatuře uvedená jako publikace [45]; jedná se o metodický 

dokument (vztažený k projektu TAČR TA01020932; viz projekt P1), shrnující průběžný stav 

metodiky realizace TRT experimentů v roce 2013. Svým obsahem navazuje na publikace [44], 

[62] a [63]. 

 Publikace [L18] – v použité literatuře uvedená jako publikace [44]; jedná se o metodický 

dokument (vztažený k projektu TAČR TA01020932; viz projekt P1), shrnující složitější 

analytický přístup (viz také pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5) a numerický přístup (viz oddíly 7.4.2 

a 7.6.2) pro potřeby numerického modelování proudění tepla v energeticky využívaném 

horninovém masivu v prostředí FEFLOW (viz také pododdíl 7.6.2.2 a příloha A.16, tématicky 

také příloha A.13), popsaného v publikaci [17], [21] a následně také v publikaci [1]. Autor 

tento metodický dokument doplnil o metodiku realizace a evaluace TRT experimentů 

(tématicky viz podkapitoly 7.3 a 7.4), o související analytický matematický aparát (viz 
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pododdíly 1.4.3.2 a 1.4.3.3, oddíly 7.2.1 a 7.2.2) a výsledky vybraných TRT experimentů (viz 

také Tabulka 7.4 v oddíle 7.3.2 a přílohy D.2 až D.20). 

 Publikace [L19] – v použité literatuře uvedená jako publikace [63]; jedná se o článek 

(z konference), tématicky zaměřený na realizaci TRT experimentů dle navržené metodiky 

(z teoretického i praktického hlediska viz podkapitoly 7.1 až 7.5). Oproti publikaci [62] tento 

článek popisuje aplikaci navržené metodiky v šiřších souvislostech, což je názorně 

demonstrováno na praktické ukázce pro lokalitu Ovčárna pod Pradědem (viz podkapitola 7.5, 

přílohy D.7 až D.11, příloha D.13 a tématicky také příloha D.12), kde jsou poprvé – viz také 

klíčový Obrázek 7.5 – uvažovány geologické podmínky lokality (viz také oddíly 7.5.2 

a 7.5.3), geologický profil vrtu, evaluace dat v rámci I. SED (viz také oddíl 7.5.4) a II. SED 

(viz také oddíl 7.5.5) opět pomocí nástroje EED (verze 3.16). 

 Publikace [L20] – v použité literatuře uvedená jako publikace [59]; jedná se o přehledový 

článek (v recenzovaném časopise), tématicky zaměřený na technické prostředky – tj. TRT 

aparatura a její princip činnosti, základní evaluační principy (viz také oddíl 7.2.2) – 

pro realizaci TRT experimentů spíše dle publikací [48] a [52], částečně také dle navržené 

metodiky (z teoretického i z praktického hlediska viz podkapitoly 7.1 až 7.5), a to hlavně 

v stručném matematickém popisu konvenční Kelvinovy teorii liniového zdroje (viz také 

pododdíly 1.4.3.2 a 1.4.3.3, tématicky také oddíly 7.2.1 a 7.2.2) pro evaluaci TRT dat v rámci 

I. SED (viz také oddíl 7.5.4). 

 Publikace [L21] – v řešených projektech uvedená jako projekt P3, v použité literatuře 

uvedená jako publikace [8]; jedná se o závěrečnou zprávu (vztaženou k projektu MPO, 

Program Efekt 2010 č. 122142 0234). Jedná se o první komplexní shrnutí důležitých poznatků 

z 6 různých tematických okruhů (tj. geologické, hydrogeologické, tepelné vlastnosti 

horninového masivu, geologická charakteristika zájmové lokality, metodika měření 

a vyhodnocování teplotních profilů hlubinného vrtu, měření tepelné odezvy horninového 

masivu, konceptualizace dlouhodobého monitoringu teplotních distribucí v horninovém 

masivu, metodika vyhodnocení naměřených dat), jimž se tato disertace podrobněji 

a v souvislostech věnuje. Srovnáme-li obsahově publikaci [8] s publikací [1], lze říci, že 

v případě publikace [8] se jedná o nástin trendu vývoje aktivit (či dle [64] zaměření 

experimentálních prací) ve výše uvedených 6 oblastech; naproti tomu v publikaci [1] jsou 

některé tyto oblasti na základě pozdějších zkušeností a nově nabytých poznatků zpřesněny 

(např. metodika realizace TRT experimentů; viz kapitola 7 a příloha D) a dopracovány 

(např. metodika matematického modelování jak pro analytické modely, tak rovněž 

pro numerické modely; viz podkapitoly 7.4, 7.6 a příloha A), přičemž: 

o Téma vlastností horninového masivu je uvedeno v kapitole 1. 

o Téma geologické charakteristiky zájmové oblasti (tj. pro VVP a MVP) je uvedeno 

v podkapitole 1.5 a v přílohách D.4 a G. 

o Téma metodiky měření a vyhodnocování teplotních profilů hlubinného vrtu, 

zahrnující v [8] také rámcové posouzení vhodnosti a výběru daných snímačů teploty 

(tj. odporové snímače teploty typu Pt1000 a digitální snímače teploty 

typu Dallas DS18B20; tématicky viz přílohy B a F), je uvedeno v kapitole 6 

a v příloze E. 

o Téma měření tepelné odezvy horninového masivu (zahrnující v publikaci [8] již 

vytyčení cílů realizace, základní matematický popis dle publikací [48] a [52], nástiny 

metodiky měření v návaznostech na popisy dostupné TRT aparatury a její praktické 
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instalace dle [52] a metodiky evaluace s popisem jedné z prvních realizací na vrtu C1 

či vrtu C2 v roce 2008, využití naměřených hodnot součinitele teplotní vodivosti � 

s diskuzí možných důsledků chyb při návrhu systému s BHE napojenými na tepelná 

čerpadla – problematika poddimenzovaných, optimálních a naddimenzovaných 

funkčních návrhů) je s mnoha upřesněními a dodatky uvedeno v kapitole 7 

a v tematických přílohách A a D. Dodejme, že pojem „TRT experiment“, jehož 

definice je popsána v podkapitole 7.1, není v publikaci [8] ještě uveden. 

o Téma dlouhodobého monitoringu teplotních vlastností vychází z charakteru použitých 

teplotních snímačů (viz výše) – u platinových odporových snímačů teploty jsou 

(podobně jako v příloze B, konkrétně pak v přílohách B.3 a B.4) uvedeny dnes již 

neplatné normy ČSN IEC 751 a ČSN 258340 a související normalizace 

(včetně normy ČSN EN 60751; viz také příloha B.1) a technologické předpisy 

metrologické – a z klíčového posouzení dlouhodobého vlivu okolního prostředí 

na činnost teplotních snímačů (s uvažováním stupně krytí – tj. IP kód – a stupně 

mechanické odolnosti – tj. IK kód) v technologiích VVP a MVP (viz také oddíl 1.5.2). 

o Téma metodiky vyhodnocování naměřených dat obecně rozebírá problematiku sběru 

dat v rámci tzv. měřicího řetězce (tj. snímače, měřicí jednotka, datový přenosový 

systém, archivace dat a prezentace dat; viz také Obrázek 7.5), konceptualizaci 

měřicího systému (tj. centralizovaná koncepce a výchozí distribuovaná koncepce 

s řadou postupných strukturálních simplifikací), konceptualizaci měřicí jednotky 

(tj. architektury na bázi PLC, PC nebo mikrokontroléru a problematika četnosti 

vyčítání funkčních hodnot dané veličiny na základě rychlosti její změny v čase), 

archivaci dat spojenou s managementem datového přenosu (tj. kontinuální 

versus intervalový) a s technickými prostředky datového přenosu (tj. pomocí GSM, 

Ethernetu, ostatních průmyslových sběrnic a standardních síťových protokolů – 

typicky OPC, FTP a DDE), možnostmi poskytování dat pro jejich evaluaci 

(tj. databázové struktury, lokální aplikace pro zpracování a vyhodnocení dat, 

vizualizační systémy). Z hlediska praktického vyhodnocení dat jsou diskutovány 

grafické závislosti vybraných monitorovaných technologických veličin (tj. topné 

výkony, teplotní diference, objemový průtok, funkce měrné tepelné kapacity, topný 

faktor; tématicky viz také pododdíl 7.3.1.1) na VVP (viz také pododdíl 1.5.2.2) 

a MVP (viz také pododdíl 1.5.2.3). 

 

 Publikace [L22] – v použité literatuře uvedená jako publikace [65]; jedná se o článek 

(z workshopu), tématicky i obsahově blízký publikaci [63]. Podobně jako v publikaci [34] je 

také zde – z matematického hlediska a zatím bez širších souvislostí – nastíněna problematika 

složitějšího analytického modelování (s využitím tzv. g-funkcí; viz také 

pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5) v návaznosti na dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla 

pomocí softwarového nástroje EED (viz také příloha A.17) v rámci II. SED (viz také 

oddíl 7.5.5). V praktické části jsou sumarizovány výsledky vybraných TRT experimentů 

realizovaných v letech 2011 až 2012 a detailněji prezentovány evaluační procesy na lokalitě 

Ovčárna pod Pradědem při I. SED, II. SED v rámci realizace TRT experimentu dle navržené 

metodiky, viz také publikace [45] a [63]. 

 Publikace [L23] – v použité literatuře uvedená jako publikace [66]; jedná se o článek 

(z workshopu), tématicky zaměřený – podobně jako publikace [34] – na úvod do problematiky 

složitějšího analytického modelování (s následným využitím tzv. g-funkcí; viz také 
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pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5) v návaznosti na dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla 

pomocí softwarového nástroje EED (viz také příloha A.17) v rámci II. SED (viz také 

oddíl 7.5.5). Praktická ukázka zjednodušeně popisuje význam vstupních parametrů 

(např. hodnoty součinitele tepelného odporu vrtu, součinitele tepelného odporu 2 různých 

injektážních směsí, projektovaný tepelný výkon tepelných čerpadel a hodnota průměrné roční 

teploty vzduchu) pro simulaci na lokalitě Velkého výzkumného polygonu v softwarovém 

nástroji EED (verze 2.0). Později byla tato problematika na základě poznatků v tomto článku 

rozpracována pro jednotlivé TRT experimenty, u nichž byl v prepozicích vyžadován II. SED – 

typicky lokality Ovčárna pod Pradědem (viz podkapitola 7.5, přílohy D.7 až D.11, 

příloha D.13 a tématicky také příloha D.12) a Premonstrátská kanonie v Teplé (viz příloha D.5 

a také dle publikace [43]). 

 Publikace [L24] – v použité literatuře uvedená jako publikace [67]; jedná se o článek 

(z workshopu), tématicky i obsahově shodný s publikací [31]. 

 Publikace [L25] – v použité literatuře uvedená jako publikace [22]; jedná se o rozšířenou 

verzi publikace [30]. 
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4 Cíle disertace 

Předložená disertace s názvem „Metodika automatizovaného měření a vyhodnocování teplot 

v hlubinných vrtech“ si za hlavní cíl klade hledat širší souvislosti (fyzikální, matematické, geovědní, 

metrologické, energetické i ekonomické), poukázat na ně, detailně je teoreticky popsat a následně je 

prakticky implementovat do navržené metodiky realizace a evaluace TRT experimentů. Z praktického 

hlediska jde o obohacení ryze technického procesu realizace TRT testu kategorizovanými 

multidisciplinárními vědeckými poznatky. 

Disertace má v rámci řešené problematiky tématicky nejblíže metodice měření vybraných 

fyzikálních vlastností horninového masivu a okrajově také metodice výkonové optimalizace vrtaných 

tepelných výměníků, popsaných v publikaci [1], případně také v publikaci [41]. Na obou těchto 

publikacích se autor disertace aktivně podílel (viz podkapitola 3.3; konkrétně pak autorovy 

publikace [L13] čili [1] a publikace [L14] čili [41]). 

Definice dílčích cílů této disertace tak vychází z potřeby autorem řešené problémy (uvedené 

v teoretické i v praktické části této disertace) nejen detailně a přehledně rozpracovat, ale rovněž 

poukázat na souvislosti mezi nimi, proto se některé cíle vzájemně tématicky doplňují. 

 

4.1 Cíle v rámci teoretické části 

Cíle disertace v rámci teoretické části (T) jsou následující: 

 

 Cíl 1T – podrobně formulovat ucelený matematický aparát (zahrnující mimojiné jednotnou 

symboliku ve všech navazujících částech disertace) pro problematiku neustáleného vedení 

tepla v návaznosti na formulace Fourierovy rovnice vedení tepla v pevných látkách 

a počátečních podmínek, vedoucích na fundamentální systém řešení Cauchyho problému 

a následně na Kelvinovu teorii liniového zdroje. 

 Cíl 2T – implementovat řešení Cauchyho problému do jednoduchého analytického 

matematického modelu transferu tepla s návaznosti na evaluaci výsledků TRT testu 

z praktického hlediska a z metrologického hlediska. 

 Cíl 3T – navrhnout koncepční metodiku pro numerické matematické modelování svislých 

vrtaných výměníků tepla (zahrnující poznatky z jednoduchého analytického matematického 

modelu a ze složitějšího analytického modelu – matematické popisy transferu tepla v axiálním 

směru, radiálním směru a v BHE konfiguracích typů 1-U a 2-U; BHE konfigurace typů CXA 

a CXC nejsou v této metodice zahrnuty). 
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4.2 Cíle v rámci praktické části 

Cíle disertace v rámci praktické části (P) jsou následující: 

 

 Cíl 1P – navrhnout a posoudit metodu výpočtu topného faktoru kompresorového tepelného 

čerpadla typu země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) z loggovaných technologických veličin 

v rámci kontinuálního monitoringu na Malém výzkumném polygonu. 

 Cíl 2P – navrhnout a posoudit předložené metodické přístupy pro měření a evaluaci 

neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů z praktického hlediska. 

 Cíl 3P – definovat pojmy „TRT experiment“, „TRT test“, „I. SED“ a „II. SED“ 

v návaznostech na konvenční způsob realizace TRT testu a na související problematiku 

(tj. návrh metodiky měření teplotních profilů, návrh metodiky realizace TRT experimentu 

a návrh jeho evaluace). 

 Cíl 4P – navrhnout a podrobně rozpracovat metodiku realizace TRT experimentu 

s návaznostmi na navrženou závaznou sekvenci procedur, blokové schéma úplného TRT 

experimentu, posouzení významu jednotlivých veličin a na praktické realizace 

v letech 2010 až 2014. 

 Cíl 5P – navrhnout a podrobně rozpracovat metodiku evaluace TRT experimentu 

s návaznostmi na matematický aparát v diskutovaných analytických matematických modelech 

(tj. řešení Cauchyho problému, Kelvinova teorie liniového zdroje, veličiny jako topný výkon, 

objemový průtok a součinitel tepelné vodivosti). 

 Cíl 6P – názorně demonstrovat podrobně zpracovanou praktickou realizaci kompletního TRT 

experimentu na lokalitě Ovčárna pod Pradědem (zahrnující vedle popisu všech procedur také 

metodu pro vyhodnocení počáteční neovlivněné teploty v rámci procesů parametrizace 

a fitování dat, detailní popis uvedené lokality z pohledů geografie, geologie a geomorfologie). 

Tento cíl má za úkol ověřit navrženou metodiku a poukázat na souvislosti, uvedené 

v teoretické i praktické části této disertace. 
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5 Zvolené metody zpracování 

5.1 Zvolené metody v rámci teoretické části 

Zvolené metody zpracování v rámci teoretické části (T) jsou následující: 

 

 Ad Cíl 1T – pro podrobnou formulaci uceleného matemického aparátu: 

o analytické odvození Fourierovy rovnice vedení tepla v pevných látkách, 

o formulace Cauchyho problému (tj. formulace problému počáteční podmínky), 

o nalezení fundamentálního řešení Cauchyho problému, 

o formulace rovnice pro liniový spojitý zdroj z fundamentálního řešení Cauchyho 

problému (tj. formulace Kelvinovy teorie liniového zdroje). 

 

 Ad Cíl 2T – pro implementaci řešení Cauchyho problému do jednoduchého analytického 

matematického modelu transferu: 

o modifikace řešení Cauchyho problému za účelem doplnění rovnice výsledné teplotní 

distribuce [obecně n-rozměrná funkce termodynamické teploty �(�,�), v K] 

o součinitel tepelné vodivosti � (W ∙ m-1 ∙ K-1), počáteční teplotu �� (K) a topný výkon 

� (W), respektive topný výkon na jednotku délky ��� (W ∙ m-1), 

o začlenění součinitele tepelného odporu vrtu �� (K ∙ m ∙ W-1) na základě analogie 

Ohmova zákona v elektrotechnice (tj. rozdíl teplot představuje elektrické napětí 

a tepelný tok představuje elektrický proud; tématicky viz příloha C.5), 

o formulace evaluační rovnice pro praktickou evaluaci TRT dat v rámci I. SED. 

 

 Ad Cíl 3T – pro návrh koncepční metodiky pro numerické matematické modelování svislých 

vrtaných výměníků tepla: 

o formulace konceptuálního (či též koncepčního) modelu, 

o formulace rámcových požadavků na vstupní data do navrženého modelu, 

o formulace počátečních podmínek (pro transientní numerický model) a okrajových 

přirozených/umělých podmínek na okrajích (angl. Boundaries) modelové domény 

(angl. Domain), 

o provedení časové a prostorové diskretizace modelové domény pomocí metody 

konečných diferencí (Finite Difference Method; FDM) či metody konečných prvků 

(Finite Element Method; FEM) anebo ostatních příbuzných numerických metod 

(např. FVM, BEM, MLM, XFEM, SEM), 

o využití metody pro optimalizaci uzlové vzdálenosti (v rámci prostorové diskretizace); 

jedná se o tzv. Bauerovu metodu (viz [17] a [21], okrajově také [1]), 

o provedení citlivostní analýzy modelu, provedení validace modelu a verifikace modelu. 
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5.2 Zvolené metody v rámci praktické části 

Zvolené metody zpracování v rámci praktické části (P) jsou následující: 

 

 Ad Cíl 1P – pro navržení a posouzení metody výpočtu topného faktoru kompresorového 

tepelného čerpadla typu země/voda (IVT Greenline HT11 Plus): 

o zajištění dostupnosti potřebných vstupních dat (z reálné technologie) pro daný 

výpočet, 

o jasná explicitní definice hranic I/O (tj. vstupy a výstupy daného technologického 

celku), od čehož se odvíjí druh topného faktoru. 

 

 Ad Cíl 2P – pro návrht a posouzení metodických přístupy pro měření a evaluaci 

neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů: 

o formulace koncepčního modelu a provedení kritické analýzy vyhodnocující pozitivní 

a negativní stránky předložené koncepce, 

o realizace hardwarového řešení dle konkrétních požadavků, obvykle vycházejících 

z praktických potřeb (např. měřicí kufr), 

o srovnání klíčových vlastností dostupných hardwarových řešení pro praktickou 

realizaci daného procesu (tj. měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů). 

 

 Ad Cíl 3P – pro definici pojmů „TRT experiment“, „TRT test“, „I. SED“ a „II. SED“ 

v návaznostech na konvenční způsob realizace TRT testu: 

o posouzení dostupné metodiky evaluace TRT testu od výrobce dané TRT aparatury 

(tj. UBEG GmbH), 

o kategorizace jednotlivých procedur a hledání souvislostí a vzájemných interakcí 

mezi nimi, 

o stanovení hierarchie takových procedu v návaznosti na definice metodických procesů 

(tj. TRT experiment) a metodických podprocesů (tj. stejná hierarchická úroveň 

pro TRT test a II. SED, ale rozdílná hierarchická úroveň mezi I. SED coby 

metodickým podprocesem TRT testu a II. SED), 

o stanovení významu metodických podprocesů vzhledem k hierarchicky nadřazeným 

metodickým procesům (tj. úloha tzv. dílčích měření v rámci I. SED, úloha I. SED 

v rámci II. SED), 

o ověření navržené hierarchické struktury metodických procesů a metodických 

podprocesů při praktických realizacích TRT experimentů. 

 

 Ad Cíl 4P – pro navržení a podrobně rozpracování metodiky realizace TRT experimentu 

s návaznostmi na navrženou závaznou sekvenci procedur: 
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o rozlišení úloh metodických podprocesů (vzhledem k metodickému procesu ve formě 

TRT experimentu) z pohledu jejich funkce a z pohledu chronologického zařazení 

vůči ostatním metodickým podprocesům, 

o vytvoření dílčí metodiky pro realizaci měření neovlivněných teplotních profilů, 

tj. fáze I TRT experimentu, 

o realizace již metodicky daného TRT testu, tj. fáze II TRT experimentu, kterou lze dále 

v rámci I. SED uživatelsky rozšířit (např. o parametrizaci a fitování dat, které tvoří 

základ metody pro testování počáteční čili neovlivněné teploty horninového masivu), 

o vytvoření dílčí metodiky pro realizaci měření ovlivněných teplotních profilů, 

tj. fáze III TRT experimentu, u níž bylo nutno odlišit význam vůči fázi I TRT 

experimentu, 

o vytvoření dílčí metodiky pro složiteější evaluační proces (prakticky spojený 

s numerickým matematickým modelováním), tj. fáze IV TRT experimentu. 

 

 Ad Cíl 5P – pro navržení a podrobné rozpracování metodiky evaluace TRT experimentu 

s návaznostmi na matematický aparát: 

o využití jednoduchého analytického přístupu (založeného na Kelvinově teorii liniového 

zdroje) pro základní jednoduchou evaluaci nasbíraných TRT dat v rámci I. SED, 

o využití složitějšího analytického přístupu pro popis chování vybraných 

technologických veličin (tj. topný výkon a objemový průtok) anebo pro popis 

teplotních distribucí (např. na stěně vrtu nebo uvnitř vrtu) v závislostech 

na konfiguraci BHE a na jeho geometrii v rámci II. SED, 

o využití ryze numerického přístupu při uvažování komplexní multifyzikální úlohy 

v rámci II. SED. 

 

 Ad Cíl 6P – pro názornou demonstraci podrobně zpracované praktické realizace kompletního 

TRT experimentu na lokalitě Ovčárna pod Pradědem: 

o provedení důkladného popisu dané lokality z hledisek geografie, geomorfologie, 

geologie, případně také hydrogeologie a meteorologie, 

o realizace TRT experimentu dle navržené metodiky, respektující sekvenci jednotlivých 

procedur (též fází). 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

6 Návrh metodiky měření teplotních profilů 

V současné metodice – v rámci TRT experimentů popsaných v kapitole 7 – se neovlivněný 

teplotní profil účelově měří v plně vystrojeném vrtu před samotným TRT testem (prakticky viz 

odstavec 7.5.4.1.1 v podkapitole 7.5); ovlivněný teplotní profil pak po realizaci TRT testu (prakticky 

viz odstavec 7.5.4.1.2 v podkapitole 7.5). Jiný účel praktického měření (neovlivněných) teplotních 

profilů spočívá ve zjištění stavu odporových snímačů teploty typu Pt1000, instalovaných v hlubinných 

vrtech na Malém výzkumném polygonu (viz pododdíl 1.5.2.3). 

Pro samotný metodický proces měření teplotních profilů lze dle [8], [57] a [67] lze obecně 

využít dva, respektive tři možné přístupy, tedy: 

 

 I. přístup – spočívá v ručním měření pomocí soustavy, zahrnující teplotní čidlo určitého typu, 

měřicí kabel určité délky a vyhodnocovací jednotku určitého typu; výhody tohoto přístupu 

spočívají v jednoduchosti a variabilitě použitých hardwarových prostředků; nevýhody 

spočívají v časové náročnosti, neautomatizovaném procesu zpracování a prezentace dat a tím 

pádem větší chybovosti vlivem lidského faktoru; viz podkapitola 6.1. 

 II. přístup – spočívá v automatizovaném měření pomocí speciálního autonomního systému, 

jenž dokáže v zadaných hloubkových úrovních teploty změřit a následně tato data prezentovat 

ve formách tabulky, 2D grafu nebo měřicího souboru (vhodné pro pozdější archivaci/evaluaci 

dat); výhody spočívají v plně automatizovaném procesu zpracování a prezentace dat 

a v relativní časové nenáročnosti procesu sběru dat; nevýhoda může spočívat v nevhodně 

navržených technických parametrech autonomního systému (např. hmotnost, rozměry, 

mobilita, kompaktnost, uživatelský komfort apod.); viz podkapitola 6.2. 

 III. přístup – na základě výhodných vlastností obou výše zmíněných přístupů lze vytvořit 

jistý kompromis, který v sobě skloubí ruční měření (viz I. přístup) a automatizovaný proces 

zpracování a prezentace dat (viz II. přístup); viz podkapitola 6.3. 

 

Dodejme, že v současné metodice se pro orientační jednorázové měření teplotních profilů 

využívá I. přístup; pro měření ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů v rámci TRT experimentů 

pak III. přístup. Hardwarové řešení, detailněji popsané v [8], v rámci II. přístupu sice existuje, ale 

v současné metodice se zatím vlivem svých nevýhod vůbec neuplatnilo. 

 

6.1 Posouzení metodického přístupu I 

Jak již bylo uvedeno, v tomto přístupu se využívá soustava, zahrnující měřicí kabel určité délky 

s příslušným typem teplotního čidla (tj. analogové Pt1000/A a digitální Dallas DS18B20) 

a vyhodnocovací jednotku v závislosti na typu použitého teplotního čidla, tedy: 

 

 analogové čidlo – přístroje typu Calys 50 a typu Agilent 36401A, podporující dvou-, tří- 

a čtyřvodičové zapojení pro měření teplotně závislého odporu, 
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 digitální čidlo – 1-Wire/RS-232 převodník typu ADA-101W, 1-Wire/RS-232 převodníky 

typů DS9097U-S09 a DS9097E, 1-Wire/USB převodník typu DS9490R, převodník 

s obvodem typu DS2490, notebook podporující RS-232 nebo USB, nainstalovaný program 

LogTemp s podporami anglické nebo české jazykové mutace (příp. i jiných jazykových 

mutací dle potřeb uživatele), čidel typu Dallas DS18B20 a softwarových emulátorů 

pro převodníky typů DS9097U, DS9097E a DS2490. 

 

6.1.1.1 Dostupné měřicí kabely 
Dodejme, že v současné době jsou k dispozici tyto měřicí kabely, tedy: 

 

 1 měřicí kabel s analogovým čidlem typu Pt1000/A – bez označení, délka 143 m, 

bez vodícího lanka, navinutý na špulce, délkové barevné kalibrační značky v distanci 1 m 

(0 m až 50 m – modrá, 51 m až 100 m – hnědá, 101 m až 143 m – žlutozelená), 1 čidlo 

(v kovovém pouzdře typu PS29), 4 vodiče [Force (+), Force (-), Sense (+), Sense (-)] 

na konci kabelu pro maximálně čtyřvodičové zapojení (s možností připojení propojovacího 

oboustranného kablíku), 

 3 měřicí kabely s digitálními čidly typu DS18B20 – označení KABEL I, KABEL II, 

KABEL III (viz přílohy E.4, E.5, E.6), délka 145 m, s vodícím lankem, navinuty na špulkách, 

15 čidel s unikátními ROM kódy (v kovovém pouzdře typu PS29), 3 vodiče (VDD – hnědá, DQ 

– žlutá, GND – bílá) na konci kabelu pro maximálně třívodičové zapojení (s konektorem), 

 1 měřicí kabel s digitálními čidly typu DS18B20 – označení KABEL TRT (viz příloha E.10), 

délka 65 m, bez vodícího lanka, navinutý na špulce, modré značky konců čidel v distanci 

0,3 m, 20 čidel s unikátními ROM kódy (v kovovém pouzdře typu PS29), 3 vodiče (VDD – 

hnědá, DQ – žlutá, GND – bílá) na konci kabelu pro maximálně třívodičové zapojení 

(bez konektoru), 

 1 měřicí kabel s digitálními čidly typu DS18B20 – označení KABEL Testovací I (viz 

příloha E.8), délka 45 m, bez vodícího lanka, navinutý volně, 3 čidla s unikátními ROM kódy 

(v kovovém pouzdře typu PS29), 3 vodiče (VDD – hnědá, DQ – žlutá, GND – bílá) na konci 

kabelu pro maximálně třívodičové zapojení (bez konektoru), 

 1 měřicí kabel s digitálními čidly typu DS18B20 – označení KABEL Testovací II (viz 

příloha E.9), délka 2 m, bez vodícího lanka, navinutý volně, 3 čidla s unikátními ROM kódy 

(v kovovém pouzdře typu PS29), 3 vodiče (VDD – hnědá, DQ – žlutá, GND – bílá) na konci 

kabelu pro maximálně třívodičové zapojení (bez konektoru). 

 

V případě měřicího kabelu s analogovým čidlem typu Pt1000/A není nutno se starat o jeho 

adresaci, protože máme k dispozici pouze 1 čidlo bez možnosti datové komunikace s nadřízeným 

(vyhodnocovacím) zařízením. 

Obrázek 6.1 zobrazuje dle [8] principiální schéma měření analogovým odporovým snímačem 

teploty typu Pt1000 a vyhodnocování neovlivněného teplotního profilu přístrojem typu AOiP Calys 50 

při jednorázovém orientačním měření neovlivněného/ovlivněného teplotní profilu (I. přístup). 
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Obrázek 6.1  Principiální schéma jednorázového orientačního měření a vyhodnocení neovlivněného 

teplotního profilu; upraveno dle [8], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

6.1.1.2 Postup určování ROM kódů 

V případě všech měřicích kabelů s digitálními čidly typu Dallas DS18B20 je však nutné znát 

ROM kódy všech čidel nejen pro jejich adresaci, ale také pro jejich pořadí, respektive rozmístění 

na kabelu v závislosti na délce. Jelikož tyto informace výrobce kabelů zpravidla neudává, bylo nutné 

vytvořit rychlou a spolehlivou metodu identifikace digitálních čidel na měřicím kabelu. Tato metoda 

jednoduše spočívá obecně v teplotním vychýlení oproti zvolenému normálu (např. pokojové teplotě) – 

v ohřevu, případně v ochlazení – konkrétního čidla, jehož ROM kód není znám, např. horkovzdušnou 

pistolí (doba ohřevu trvá zpravidla 10 s) a ve vyhodnocení v programu LogTemp, který napřed 

identifikuje všechna čidla na kabelu a náhodně je seřadí. A protože vyhodnocuje a zobrazuje lokální 

extrémy (tj. maxima a minima) z měřených teplotních dat, lze vždy identifikovat ROM kód 

příslušného čidla podle lokálního maxima (případně minima) naměřené teploty. Tento postup se 

zopakuje tolikrát, kolik čidel se na měřicím kabelu nachází. Tento předpoklad platí také v případě 

posledního zkoumaného čidla, kdy správnou identifikací jeho ROM kódu zároveň potvrdíme 

správnost pořadí a funkčnost adresace všech čidel na měřicím kabelu. Pokud není správnost pořadí 

potvrzena, musí se daný postup zopakovat buďto celý, nebo (po optimalizaci) od toho čidla, kde došlo 

k záměně. 

Dodejme, že všechny dostupné kabely osázené čidly typu Dallas DS18B20 jsou 

spolu s hloubkovými úrovněmi (tj. v některých případech brány od konektoru měřicího kabelu, spíše 

však od koncového čidla) a s příslušnými detekovanými ROM kódy přehledně sumarizovány 

v příloze E, konkrétně pak v přílohách E.1 až E.10. 

Pro archivaci dat slouží program LogTemp, jenž v zadaných časových intervalech ukládá 

do textového měřicího souboru naměřené hodnoty teplot, přičemž pro každé čidlo, reprezentované 

svou unikátní a adresou, se díky příslušnému ROM kódu vytváří samostatný textový měřicí soubor. 
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6.1.1.3 Ukázka zpracování měřicích souborů 

Pro zpracování těchto souborů byla pomocí integrovaného vývojového prostředí National 

Instruments LabVIEW (verze 8.2) vytvořena aplikace s názvem TRTViewer, určená k offline 

vizualizaci a analýze teplotního profilu (přesněji teplotně-hloubkového profilu) daného vrtu 

(konkrétně 29 čidel DS18B20 umístěných v tzv. pozorovacím vrtu na Malém výzkumném polygonu), 

aplikace zpracovává data z digitálních čidel Dallas DS18B20. 

Základní vlastnosti a funkcionalita této aplikace jsou následující: 

 

 načtení vybraných textových souborů – uživatel si obecně může vybrat, kolik souborů má 

být otevřeno, přičemž jejich počet může být roven 29 souborům, což je počet čidel 

uvnitř pozorovacího vrtu (PV), 

 automatická kontrola struktury načteného souboru – aplikace obsahuje mechanismus 

pro načtení správně strukturovaných souborů, které musí splňovat požadavky na název (délka 

řetězce musí být 16 znaků – zároveň se jedná o unikátní adresu daného čidla) a na souborovou 

hlavičku (aplikace testuje, zdali nechybí řetězec “Date; Time; Temp °C”). Pokud soubor tyto 

požadavky nesplňuje, není možno jej otevřít a dále zpracovat. Přirozeně aplikace uživatele 

informuje nejen o počtu otevřených (a zpracovaných) souborů, ale také o počtu 

nezpracovaných souborů – např. 26/3 (tj. 26 souborů bylo otevřeno a korektně zpracováno, 

3 soubory nesplnily požadované podmínky). V případě, že je otevřeno a zpracováno všech 

29 souborů, bude teplotní profil pozorovacího vrtu kompletní, 

 automatické přeuspořádání otevřených souborů v závislosti na hloubkové úrovni daného 

čidla – jedná se o nejdůležitější algoritmus této aplikace; je založen na programovém testování 

prvků pole (tj. indexace prvků v poli, hledání prvků v poli, vhodná kombinace obou přístupů). 

Tento algoritmus opět otestuje všechny otevřené soubory (jejich pořadí může být v danou 

chvíli náhodné), vyhodnotí chybějící soubory a nakonec je porovná s tzv. vzorovou tabulkou 

(Specimen Table), obsahující adresy jednotlivých číslicových čidel v závislosti na jejich 

hloubkách v pozorovacím vrtu, 

 prezentace načtených dat ve formách tabulky, 2D grafu a 3D grafu – pole zpracovaných 

dat je reprezentováno coby tabulka se sloupcem časové značky (jedná se vždy o jeden časový 

řez) a příslušně seřazenými sloupci (dle hloubky), 2D graf (závislost teploty na hloubce) nebo 

3D graf (závislost teploty na hloubce a na časových řezech), 

 hloubkový teplotní profil v grafické podobě – aplikace byla vyvinuta tak, aby bylo možno 

zobrazit zpracované výsledky v grafické podobě – v tomto případě v 2D grafu nebo lépe 

v 3D grafu; viz Obrázek 6.2. 

 

Dodejme, že aplikaci TRTViewer lze využít zcela univerzálně za předpokladu, že známe 

tzv. vzorovou tabulku, udávající závislost jednotlivých ROM kódů čidel DS18B20 na jejich rozmístění 

na měřicím kabelu (viz výše nebo v příloze E). Tuto tabulku lze do aplikace načíst také z textového 

souboru. 

 

Obrázek 6.2 zobrazuje pátou záložku aplikace TRTViewer s názvem 3D graf. 

 



Návrh metodiky měření teplotních profilů 

95 
 

 

Obrázek 6.2  Aplikace TRTViewer – pátá záložka aplikace s názvem 3D graf, obsahující nastavení 

projekce grafu (vlevo) a samotný 3D graf (vpravo), kde osa x (počet záznamů v souboru čili počet 

časových řezů; 1), osa y (hloubka; m) a osa z (Celsiova teplota; °C); upraveno dle [8], 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

6.2 Posouzení metodického přístupu II 

V případě tohoto přístupu lze dle [8] využít autonomní systém, umožňující zcela 

automatizovaný proces měření neovlivněného/ovlivněného teplotního profilu, a to včetně evaluace 

nasbíraných dat. Uvedené zařízení bylo vyvinuto na dnes již bývalé Katedře měřicí a řídicí techniky 

(v současné době Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství) v rámci řešení dané 

problematiky formou diplomové práce. 

Dle [8] tvoří základ zařízení robustní kovová konstrukce. V rámu tohoto zařízení je 

nainstalován výkonný navíjecí buben (spojený s motorem hřídelí) a zajišťující tak bezproblémové 

navíjení kabelu. Ke konstrukci je přišroubováno výklopné rameno, na jehož konci je umístěna 

soustava k měření délky průchozího měřicího kabelu. Zařízení je díky akumulátoru zcela nezávislé 

na připojení vnějšího zdroje napájení; veškerá elektroinstalace je koncentrována 

do jediné rozvaděčové skříně. 

Pro realizaci řídicího systému byl použit programovatelný logický automat (Programmable 

Logical Controller; PLC), jehož primárním úkolem je zajistit snadné ovládání přístroje bez nutnosti 

zásahu obsluhy během procesu měření teplot v příslušných hloubkových úrovních, technicky dle [8] 

každou 1 min zařízení navinulo 1 m měřicího kabelu, změřilo hodnotu a zapsalo výsledek do paměti. 

Dodejme, že z praktického hlediska je třeba uvážit dobu změření dané teploty v závislosti na typu 

snímače teploty, respektive jeho statických a dynamických vlastnostech (tématicky viz příloha B.3). 

V tomto případě se jednalo o jediný platinový odporový snímač teploty typu Pt1000 (viz přílohy B.3 

a B.4), u něhož může proces korektní změření teploty (v °C) trvat i několik minut od okamžiku 

dosažení požadované hloubkové úrovně, na celém měřicím kabelu (viz Obrázek 6.1 

v pododdílu 6.1.1.1). 

Byť dle [8] patří mezi základní vlastnosti tohoto zařízení jeho jednoduchost (daná koncepcí 

odvozenou od přístupu I; viz podkapitola 6.1), snadná ovladatelnost a cenová dostupnost (daná 
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povahou řešeného úkolu formou diplomové práce), možnosti on-line zobrazování a uložení 

naměřených dat a také možnost konektivity s PC nebo s notebookem, v  navržené metodice (tj. fáze I 

zaměřená na metodiku měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů v rámci realizace TRT 

experimentu; viz podkapitoly 7.1 až 7.5) se nijak neuplatnilo. 

Celková koncepce hardwarového řešení tohoto zařízení a jeho možnosti nasazení při terénních 

měřeních ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů tímto způsobem jsou popsány v [8], popřípadě 

také na webové stránce http://trt.vsb.cz/CZ/teplotni_profilCZ.html. 

 

6.3 Posouzení metodického přístupu III 

Na základě nevýhod první přístupové metody (např. neautomatizovaný proces zpracování 

a prezentace dat a časová náročnost daného měření; viz podkapitola 6.1) vzniklo – z pohledu koncepce 

HW řešení – kompaktní, mobilní zařízení pro měření ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů 

nejen v rámci realizace TRT experimentů. Zároveň lze naměřená data ihned vizualizovat ve formě 

tabulky a/nebo uložit do CSV souboru a dále tak zpracovat. Srovnáme-li tak tento přístup 

s druhou přístupovou metodou (viz podkapitola 6.2), lze říci, že koncepce řídicího systému 

(např. použití PLC; viz Obrázek 6.3) a způsob evaluace dat jsou obdobné. Dodejme, že měřicí kufr byl 

poprvé představen v publikaci [57] a poprvé prakticky využit na lokalitě Paskov (viz níže 

a přílohy D.15 a E.11) v pátek 17. 5. 2013 (viz Obrázek 6.4). 

Obrázek 6.3 zobrazuje jednotlivé části tzv. měřicího kufru, určeného nejen pro jednorázová 

orientační měření teplotních profilů (I. přístup; viz podkapitola 6.1), ale také pro měření 

ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů v rámci TRT experimentů (III. přístup; viz 

podkapitola 6.3). 

 

 

Obrázek 6.3  Měřicí kufr – popis jednotlivých částí mobilního a kompaktního zařízení určeného 

pro měření ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů; foto: Ing. Petr Vojčinák 
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Hlavní části měřicího kufru jsou následující, tedy: 

 

 programovatelný automat typu Bernecker&Rainer X20 CP1484 – hlavní část celého 

zařízení, v níž běží uživatelský program realizující maximálně čtyřkanálové měření teploty 

a monitorující teplotní data ve vizualizační aplikaci, 

 moduly typu X20 CS1020 – jedná se o rozšiřitelnou součást programovatelného automatu 

B&R X20 CP1484 a zároveň prostředek pro komunikaci s převodníky typu ADA-101W 

přes rozhraní typu RS-232 (maximální rychlost činí 115,2 kbit · s-1), 3 měřící kanály (CH1, 

CH2, CH3), 3 vodiče (RxD – žlutá, TxD – modrá, GND – zelená), 

 modul typu X20 AT4222 – jedná se o rozšiřitelnou součást programovatelného automatu 

B&R X20 CP1484 a zároveň prostředek pro měření teploty pomocí platinového odporového 

snímače typu Pt1000, 1 měřící kanál (CH4), 3 vodiče [Force (+) – červená, Sense (-) – bílá, 

Force (-) – modrá], 

 1-Wire/RS-232 převodníky typu ADA-101W – slouží ke konverzi napěťových úrovní 

sběrnice typu 1-Wire (vstup, připojeny měřicí kabely) na rozhraní typu RS-232 (výstup; 

připojeny moduly X20 CS1020), 2 nebo 3 měřicí kanály (podle potřeby), 3 datové vodiče (VDD 

– červená, 1-Wire – žlutá, GND – modrá), 2 napájecí vodiče (VSS – červená, GND – modrá), 

 Ethernet – přímé vyvedení portu IF2:ETH na programovatelném automatu na bočním panelu 

měřicího kufru, konektor typu RJ45, nekříženo (kardinalita 1:1), 

 napájecí část (AC) – voltáž 230 V, 50 Hz (dvojpólový vypínač, jednopólový jistič, vstupní 

svorky napájecího zdroje), 

 napájecí část (DC) – voltáž + 24 V (výstupní svorky napájecího zdroje, napájecí svorky 

pro programovatelný logický automat B&R X20 CP1484 a pro převodníky ADA-101W). 

 

Dodejme, že všechny I/O porty (tj. CH1, CH2, CH3, CH4 a Ethernet) jsou vyvedeny 

přes označené konektory na pravé boční stěně měřicího kufru. Z uvedeného plyne, že v jednom 

okamžiku lze s výhodou měřit až na 4 měřicích kanálech. Při praktických měřeních se po připojení 

všech měřicích kabelů na tento měřicí kufr jednoduše položí notebook (případně i PC) se spuštěnou 

vizualizační aplikací a se zapnutým ukládáním do měřicího CSV souboru. Nevýhodu – 

oproti druhé přístupové metodě (viz podkapitola 6.2) – představuje nemožnost nezávislosti 

na připojení vnějšího zdroje napájení, neboť měřicí kufr vyžaduje připojení na 1fázovou zásuvku 

(tj. 230 V, 50 Hz; viz výše a Obrázek 6.3). Z hlediska procesu měření lze za výhodu měřicího kufru – 

oproti první přístupové metodě (viz podkapitola 6.1) a druhé přístupové metodě (viz podkapitola 6.2) 

– označit možnost použití měřicích kabelů s platinovým odporovým snímačem teploty typu Pt1000 

a s digitálním snímači teploty typu Dallas DS18B20 (viz pododdíl 6.1.1.1). 

Například na lokalitě Paskov (areál firmy GreenGas DPB, a. s.), konkrétně pak ve vrtu VM6 

(hloubka 60 m, koaxiální konfigurace), jsou pomocí měřicího kufru a měřicího kabelu (označení 

KABEL TRT, viz příloha E.10) realizována pravidelná měsíční měření neovlivněného teplotního 

profilu. Dodejme, že první měření neovlivněného teplotního profilu na této lokalitě proběhlo 

v pátek 17. 5. 2013. Rovněž bylo realizováno měření téměř po 1 roce, konkrétně ve čtvrtek 15. 5. 2014 

(viz Obrázek 6.4). 

Obrázek 6.4 zobrazuje 1D grafy neovlivněných teplotních profilů, tj. � = �(�) v °C, 

realizovaných v pravidelných měsíčních intervalech, v tomto konkrétním případě ve dnech 17. 5. 2013 

(pátek), 5. 11. 2013 (úterý) a 15. 5. 2014 (čtvrtek). 



Návrh metodiky měření teplotních profilů 

98 
 

 

 

Obrázek 6.4  Lokalita Paskov (vrt VM6) – 1D grafy neovlivněných teplotních profilů (měřeny 

ve dnech 17. 5. 2013, 5. 11. 2013 a 15. 5. 2014 pomocí měřicího kabelu s čidly Dallas DS18B20); 

zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že v tomto případě je vhodnější hovořit o tzv. ovlivňovaných teplotních profilech, 

neboť na lokalitě Paskov dochází k periodickému nabíjení a vybíjení na blízkém BTES systému neboli 

zásobníku tepla, zahrnujícího polygon 16 vrtů (viz Tabulka 7.4 a Obrázek 7.26). Tento proces 

díky šíření tepla v okolním horninovém prostředí ovlivňuje také vývoj teplotních profilů ve vrtu VM6. 

Sezónní ovlivňované teplotní profily za údobí jaro 2013, léto 2013, podzim 2013, zimu 2013 

a jaro 2014 jsou uvedeny v příloze E.11. 

Pro úplnost dodejme, že konfigurace FTP připojení k tomuto zařízení je uvedena v příloze E.12. 

 

6.4 Posouzení ostatních metod 

Výše uvedené metody popisovaly měření teploty ve vrtech pomocí teplotních snímačů, 

rozmístěných v daných distancích na měřicím kabelu, čímž sice lze změřit teplotní profil příslušného 

vrtu, ale při následném vyhodnocení známe teploty pouze v příslušných hloubkách, nikoliv v každé 

(libovolné) hloubkové úrovni (v z-ové souřadnici). 

Tomuto sofistikovanému problému je věnována pozornost v [8], a to použitím 

tzv. optovláknových systémů pro distribuované snímání teploty. Optovláknové distribuované systémy 

jsou takové systémy, využívající optického vlákna k jiným (sekundárním) účelům, než k jakým jsou 

primárně určeny; v tomto případě se využívá rozptylu světla. Elektrické pole elektromagnetické vlny 

(světelné vlny), která se šíří optickým vláknem, působí na elektrony atomů a molekul. Tyto elektrony 

na základě výše uvedeného působení vyzařují sekundární vlny. V homogenním prostředí se rovinná 
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světelná vlna šíří jen v přímém směru, do stran se nerozptyluje. Rozptyl světla je tedy výsledek složení 

všech sekundárních vln, který souvisí s jejich vzájemnou koherencí. [8] 

V ideálním homogenním prostředí dle [8] platí, že sekundární zdroje záření jsou stejné. V tomto 

případě lze dokázat, že složení sekundárních vln v homogenním prostředí dává pouze přímou vlnu. 

Nedochází tedy k rozptylu světla. Z makroskopického hlediska je rozptyl světla podmíněný pouze 

nehomogenním charakterem prostředí. 

Dodejme, že v [8] jsou z teoretického hlediska popsány: 

 

 základní typy rozptylů – Rayleighův, Brillouinův, Ramanův a nelineární, 

 metody měření rozptylů – metoda zpětného rozptylu čili optická reflektometrie (Optical Time 

Domain Reflectometery, OTDR) a metoda vyhodnocení frekvenční změny pulsů vyslaných 

do optického vlákna (Optical Frequency Domain Reflectometery, OFDR), 

 princip systému pro distribuované snímání teploty (Distributed Temperature Sensing, DTS) 

na základě uvažovaných typů rozptylů (Brillouin DTS, Raman DTS). 

 

Ramanův rozptyl na rozdíl od Brillouinova rozptylu není dle [8] citlivý na mechanické napětí, 

proto zpětně rozptýlené světlo uvnitř optického vlákna nese pouze informaci o teplotě podél optického 

vlákna, respektive o teplotě, kde nastal Ramanův rozptyl. Pro přesnou predikci teplotní změny musí 

být zpětně se vracející rozptýlené světlo vztaženo k teplotně nezávislému (referenčnímu) jevu 

se stejným prostorovým rozlišením. 

Při praktických měřeních popsaných v [8] se využívá profesionálního optovláknového DTS 

systému (tj. optický kabel, vyhodnocovací jednotka, vizualizační aplikace vytvořená v NI LabVIEW), 

založeného na Ramanově rozptylu, od britské firmy SENSORNET. DTS systém detekující Ramanův 

stimulovaný rozptyl využívá mnohovidového optického vlákna (průměr jádra 50 μm, průměr pláště 

125 μm) s velkou hodnotou numerické apertury pro maximalizování vedené intenzity zpětně 

odraženého světla. Relativně vyšší útlumová charakteristika mnohovidového vlákna limituje dosah 

takových DTS systémů na rozsah od 8 km do 10 km. Prostorová rozlišitelnost DTS systémů bývá 

standardně 1 m při teplotním rozlišení 0,01 °C. 

V [8] je rovněž detailně popsán postup teplotní kalibrace tohoto systému v laboratorních 

podmínkách. Tento DTS systém byl prakticky testován na Malém výzkumném polygonu (viz 

pododdíl 1.5.2.3) v červenci 2010 (viz níže), posléze také v rámci realizace prvotních TRT 

experimentů na lokalitách Muglinov (viz příloha D.14) a Paskov (viz oddíl 7.3 a příloha D.15), 

konkrétně pak při měření neovlivněných teplotních profilů vrtů. Dodejme, že teplotní kalibraci je třeba 

dle [8] provádět před každým měřením. 

Na závěr uveďme, že pomocí popsaného optického DTS systému (na principu Ramanova jevu) 

byly v červenci 2010 provedeny následující profiláže, tedy dle [8]: 

 

 jednorázové měření neovlivněného teplotního profilu vrtu MV03 v Paskově (viz oddíl 7.3 

a příloha D.15) ze dne 31. 7. 2010, 

 kontinuální měření ovlivňovaného teplotního profilu (vlivem cirkulujícího teplonosného 

média v kolektorových trubkách BHE; konfigurace 1-U) vrtu TČ2 na Malém výkumném 

polygonu (viz také pododdíl 1.5.2.3) od 1. 7. 2010 až do 12. 7. 2010. 
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7 Návrh metodiky realizace a evaluace TRT experimentů 

7.1 Definice TRT experimentu 

Do počátku 90. let 20. století představovalo praktické určení teplotních parametrů horninového 

masivu proces značně časově i finančně náročný, tudíž mělo smysl jej provádět pouze v případě 

rozsáhlejších projektů. V případě menších projektů se všeobecně pracovalo pouze s odhadnutými 

hodnotami, na což upozorňuje také [1] v souvislosti s metodikou výkonové optimalizace tepelných 

výměníků ve specifickém horninovém prostředí pro různě velké spotřebitele (viz také Tabulka 1.6 

a příloha A.16). Hlavním úkolem se tak stala snaha efektivně zjednodušit proceduru určování 

teplotních parametrů zeminy a/nebo horninového masivu, tedy dle [52]: 

 

 garantovat ziskovost geotermálních systémů, 

 vyvinout spolehlivé procedury návrhu určené pro středně velké projekty (viz také [1]). 

 

Test teplotní odezvy (Thermal Response Test; TRT; případně Geothermal Response Test; GRT 

nebo GeRT) coby finální výsledek tohoto vývoje, založený na teoretických pracích Choudaryho 

(1976), Mogensena (1983), Claessona (1985), Claessona a Eskilsona (1988; viz také [51]), Hellströma 

(1991) anebo Gehlina (2002; viz také [48] a [54]). První mobilní verze TRT byla dle [48] vyvinuta 

a úspěšně otestována v polovině 90. let 20. století na švédské Technické univerzitě v Luleå (Luleå 

University of Technology; LTU). Obdobný vývoj se začal provádět také ve Spojených státech 

amerických, konkrétně pak na Oklahomské státní univerzitě (Oklahoma State University; OSU15) 

ve Stillwateru nebo na Texaské univerzitě v Austinu (The University of Texas at Austin; UT Austin). 

V následujících letech se TRT coby univerzální a mobilní zařízení – společně s teorií, metodikou 

testování a následnou evaluací výsledků – začalo dále vylepšovat a rozšiřovat do mnoha zemí 

(např. Německo, Nizozemí, Česká republika a další). [52] 

Dodejme, že v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) 

první dva TRT testy byly provedeny v březnu 2005 v rámci výstavby budovy Nové auly VŠB-TUO 

a přilehlého Velkého výzkumného polygonu (viz pododdíl 1.5.2.2). Podrobnější informace o průběhu 

a o výsledcích těchto TRT testů lze najít v [28]. 

Z hlediska výše popsaného vývoje TRT je zajímavé, že se touto problematikou začaly zabývat 

právě ty země, kde byla poprvé instalována tepelná čerpadla (viz pododdíl 1.5.1.3), neboť dle [52] 

výsledky TRT slouží ke korektnímu dimenzování a následné instalaci geotermálních systémů. 

V současné době v podstatě existují dva přístupy, jak určit hodnotu součinitele tepelné vodivosti, tedy: 

 

 laboratorní metody (ex situ) – vzorky hornin jsou z dané lokality (tj. mimo dané místo) 

odvezeny v laboratorních podmínkách podrobeny detailní analýze, 

 měřicí metody (in situ) – jsou realizovány uvnitř plně vystrojeného vrtaného výměníku tepla 

na dané lokalitě (tj. v daném místě), přičemž v Evropě hovoříme o TRT (Thermal Response 

Test; TRT), ve Spojených státech amerických pak o FTCT (Formation Thermal Conductivity 

Testing; FTCT). 

                                                      
15 V kampusu se nachází rovněž sídlo IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association), a to 
na adrese Oklahoma State University, 374 Cordell South, Stillwater, OK 74078 USA. 



Návrh metodiky realizace a evaluace TRT experimentů 

101 
 

 

TRT dnes představuje sofistikovanou metodu rychlého a přesného určení termo-fyzikálních 

vlastností měřícími metodami (tj. in-situ) měkkého nebo tvrdého horninového masivu skrze vrtaný 

výměník tepla (Borehole Heat Exchanger; BHE), který se skládá z jedné kolektorové smyčky 

(tj. konfigurace 1-U) nebo z více polyetylénových kolektorových smyček (tj. konfigurace 2-U), 

do nichž se při konstantním objemovém průtoku �̇� (v m3 · s-1, v praxi pak v m3 · h-1) čerpá 

teplonosné médium (například voda v případě námi prováděných TRT experimentů), ohřívané topnou 

spirálou TRT aparatury při konstantním (nebo průměrném) topném výkonu � (ve W). 

Ostatní veličiny – např. termodynamické teploty na vstupu do kolektoru ��� (v K, příp. v °C) 

a na výstupu z kolektoru ���� (v K, příp. v °C), objemový průtok �� (v m3 · s-1, příp. v m3 · h-1), tlak 

� (v Pa) a další neelektrické a elektrické veličiny ���. (ve W) – jsou měřeny a loggovány kontinuálně 

během celého TRT testu. 

Zde poznamenejme, že – dle autorových publikací [56], [62], [63], [65] – představuje TRT test 

v použité metodice (také v rámci publikací [1] a [45]) nedílnou, časově omezenou – v závislosti 

na použitém evaluačním matematickém modelu (viz oddíl 7.2.1) – součást celého TRT experimentu, 

kdy jsou zapnuty topná spirála a oběhové čerpadlo TRT aparatury; teplonosné médium tedy cirkuluje 

v kolektorových smyčkách a je ohříváno elektrickou topnou spirálou. Pokud bychom neprováděli další 

procedury před samotným TRT testem (tj. měření teplotního profilu neovlivněného horninového 

masivu) a po TRT testu (tj. měření ovlivněných teplotních profilů při procesu odeznívání, evaluace 

dat, popřípadě dodatečná evaluace dat za účelem matematického modelování), považovali bychom 

TRT test a TRT experiment za totéž. Dodejme, že pojem „TRT experiment“ (viz Obrázek 7.5) byl 

v souladu s výše uvedenou definicí autorsky poprvé uveden v [63]; zároveň tak byla stanovena pevná 

sekvence procedur (viz oddíl 7.3.1), pracující také s pojmy „I. SED“ (neboli tzv. první stupeň evaluace 

dat) a „II. SED“ (neboli tzv. druhý stupeň evaluace dat). 

Standardní TRT experiment v sobě dle [66] zahrnuje sběr dat určených pro návrh a modelování 

většího počtu (svislých vrtaných) tepelných výměníků ve formě tzv. polygonu vrtů. Konvenční přístup 

evaluace získaných TRT dat bývá dle [48] a [52] obvykle založen na tzv. Kelvinově teorii liniového 

zdroje (Kelvin Line Source Theory), vyžadující delší periodu TRT testu (typicky 48 hodin až 72 hodin) 

k dosažení kvazistacionárního chování – tj. samotná evaluace dat se provádí v podmínkách blízkých 

stacionárnímu chování, kdy neuvažujeme proměnnost teplotní distribuce v časové souřadnici, ale 

v prostorových souřadnicích v daném souřadném systému. Naproti tomu tzv. teorie válcového zdroje 

(Cylinder Source Theory) umožňuje kratší periodu TRT testu, neboť evaluace se provádí 

při transientním chování – tj. při uvažování proměnnosti teplotní distribuce nejen v časové souřadnici, 

ale také v prostorových souřadnicích v daném souřadném systému. Kupříkladu na lokalitě Paskov (viz 

pododdíl 7.6.2.2, příloha D.15) se problematikou vyhodnocování hodnot součinitele tepelné vodivosti 

horninového masivu � (v W ∙ m-1 ∙ K-1) a součinitele tepelného odporu vrtu �� (v K ∙ m ∙ W-1) po 24 h, 

36 h, 48 h, 60 h a konečných 70 h od spuštění TRT testu se zabývá [54]. Rovněž je v [54] diskutována 

problematika vývoje neovlivněných (tj. bezprostředně před TRT testem) a ovlivněných teplotních 

profilů (tj. bezprostředně po TRT testu a následně 23 dní po TRT testu). 

Pro úplnost dodejme, že oba zmíněné modely – dle Ingersolla a Plasse (1948) a dle Carslawa 

a Jaegera (1959) v [46] – mohou uvažovat: 

 

 konečný interval v z-ové souřadnicí při � ∈ 〈0,�〉 – problematika pak vede na teorie 

tzv. konečného liniového zdroje (Finite Line Source; FLS) a tzv. konečného cylindrického 

zdroje (Finite Cylinder Source; FCS), 
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 � součinitel tepelné vodivosti hornin. masivu   (W · m-1 · K-1), 

 �� součinitel tepelného odporu vrtu    (K · m · W-1). 

 

Je-li v prepozicích TRT experimentu vyžadována analýza pro návrh vrtného polygonu 

a následnou instalaci tepelných čerpadel, využívá se softwarový nástroj EED 3.16 (Earth Energy 

Designer; EED) coby prostředek tzv. druhého stupně evaluace dat (viz oddíl 7.5.5). 

 

7.2 Matematická formulace TRT experimentu 

7.2.1 Teoretické hledisko 

Při kompletním odvození příslušného matematického popisu, o němž částečně již částečně 

pojednává pododdíl 1.4.3.2, této úlohy jsou využita mnoha zjednodušení16. Napřed uvažujme 

na základě relace (1.66) Fourierovu rovnici vedení tepla při těchto podmínkách, tedy: 

 

 analytický model, 

 dvě prostorové souřadnice v kartézském souřadném systému, 

 jedna časová souřadnice vedoucí na transientní řešení problému, 

 žádný interní zdroj tepla, 

 izotropní tepelná vodivost, 

 počáteční (a okrajové podmínky) Cauchyho problému na základě relací (1.74) a (1.75), 

 fundamentální systém řešení Cauchyho problému na základě relace (1.77). 

 

Z výše uvedených podmínek – dále zmíněných v kontextu metodiky matematického 

modelování v pododdíle 1.4.3.2 – a na základě relací (1.72) až (1.80) lze sestavit matematickou 

formulaci, tedy dle [18]: 

 

��� − Δ�� = Φ(�,�) (K ∙s��)

��

��
− L�,�[� ]= Φ(�,�) (K ∙s��)

� = 0: � ≡ �(�,�)= �(�) (K)

 (7.1) 

 

kde [v návaznosti na tvar rovnice v relaci (1.66) a na dimenzi domény problému � = 2] 

                                                      
16 Z důvodu přílišné složitosti by se celkové odvození stalo nepřehledným. Navíc výsledné řešení rovněž 
obsahuje jistá zjednodušení, a tudíž nemůže detailněji popsat fyzikální realitu, přesto jako hrubý nástin 
pro vyhodnocení klíčových parametrů TRT testu dostačuje. 
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� = {�,�}∈ ℝ � (m )

� = {�,�}∈ ℝ � (m )

� ≡ � (�,�)≡ �(�,�,�) (K)

��

��
≡
��(�,�)

��
≡
��(�,�,�)

��
(K ∙s��)

L�,�[� ]= ∆�� ≡
�

� ∙�
∙�
���(�,�,�)

���
+
���(�,�,�)

���
� (K ∙s��)

� ≡
�

� ∙�
=

��
� ∙�

=
��

� ∙�
=

��
� ∙�

(m � ∙s��)

Φ(�,�)≡ 0 (K ∙s��)

 (7.2) 

 

při (počáteční podmínce) 

��: � = 0: �(�,�,� = 0)= �(�)= �(�,�) (K) (7.3) 

 

při (okrajových podmínkách na nekonečné doméně) 

��:
− ∞ < � < + ∞ (m )

− ∞ < � < + ∞ (m )
 (7.4) 

 

Příslušný obecný tvar řešení problému (1.72) je reprezentován součtem dvou odezev (tj. odezvy 

na počáteční podmínku a na pravou stranu příslušné PDE), tedy dle [18]: 

 

� (�,�)= � �(�)∙ℊ(�,�,�,� = 0)∙d�

ℝ �

+

+ � � � Φ(�,�)∙ℊ(�,�,�,�)∙d�

ℝ �

� ∙d�

�

���

(K)

 (7.5) 

 

při (tvaru fundamentálního řešení Cauchyho problému při 0 ≤ � < �) 

ℊ(�,�,�,�)=
1

�2 ∙�π ∙� ∙(� − �)�
� ∙exp�−

|� − �|�

4 ∙� ∙(� − �)
� (m ��) (7.6) 

 

z toho (při � = 0) 

ℊ(�,�,�,0)=
1

�2 ∙√π ∙� ∙��
� ∙exp�−

|� − �|�

4 ∙� ∙�
� (m ��) (7.7) 
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Na základě relací (1.76) až (1.78) lze ihned psát zobecněné řešení pro relaci (1.65), respektive 

(1.66), tedy: 

 

�(�,�,�)= � �(�,�)∙ℊ(�,�,�,�,�,0)∙d� ∙d�

��

��

+

+ � � � Φ(�,�,�)∙ℊ(�,�,�,�,�,�)∙d� ∙d�

��

��

� ∙d�

�

���

(K)

 (7.8) 

 

kde [v návaznosti na tvar rovnice v relaci (1.66) a dimenzi domény problému � = 2] 

�(�,�,�)= � �(�,�)∙ℊ(�,�,�,�,�,0)∙d� ∙d�

��

��

(K) (7.9) 

 

při (tvaru fundamentálního řešení Cauchyho problému při 0 ≤ � < � a při � = 2) 

ℊ(�,�,�,�,�,�)=

=
1

�2 ∙�π ∙� ∙(� − �)�
� ∙exp�−

(� − �)� + (� − �)�

4 ∙� ∙(� − �)
�=

=
1

4 ∙π ∙� ∙(� − �)
∙exp�−

(� − �)� + (� − �)�

4 ∙� ∙(� − �)
� (m ��)

 (7.10) 

 

z toho (při � = 0) 

ℊ(�,�,�,�,�,0)=
1

4 ∙π ∙� ∙�
∙exp�−

(� − �)� + (� − �)�

4 ∙� ∙�
� (m ��) (7.11) 

 

z toho [transientní řešení při dosazení do relace (7.9) a při �(�,�,0)≡ 0] 

�(�,�,�)=
1

4 ∙π ∙� ∙�
∙� �(�,�)∙exp�−

(� − �)� + (� − �)�

4 ∙� ∙�
�

��

��

∙d� ∙d� (K) (7.12) 

 

Dodejme, že relace (7.12) dle [46] představuje transientní teplotní distribuci tzv. okamžitého 

liniového zdroje (Instantaneous Line Source). Zřejmě platí, že pro � = 3 bychom dle [46] hovořili 

o tzv. okamžitém bodovém zdroji (Instantaneous Point Source). Z uvedeného tedy plyne, že 

z transientní teplotní distribuce okamžitého bodového zdroje �(�,�,�,�) lze integrací dle � získat 

transientní teplotní distribuci okamžitého liniového zdroje �(�,�,�), tedy dle [46] při �(�,�)≡ ��,�  

(v K · m2)17 a při �(�,�,�)≡ ��,�,� (v K · m3): 

pro okamžitý bodový zdroj 

                                                      
17 V [38] se hovoří o množství tepla uvolněného na jednotku délky, tj. ��,� ∙� ∙� (v J · m-1). 
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�(�,�,�,�)= � ��,�,� ∙ℊ(�,�,�,�,�,�,�,0)∙d� ∙d� ∙d�

��

��

=

=
�

�� ∙√� ∙� ∙��
� ∙� ��,�,� ∙�

�
(���)�� (���)�� (���)�

�∙�∙� ∙��∙�� ∙��

��

��

(K)

 (7.13) 

 

pro okamžitý liniový zdroj [v návaznosti na relaci (7.12)] 

�(�,�,�)= � ��,� ∙ℊ(�,�,�,�,�,0)∙d� ∙d�

��

��

=

=
1

�2 ∙√π ∙� ∙��
� ∙ � ��,�,� ∙�

�
(���)�

�∙�∙� ∙d�

��

��

∙� ��
(���)�� (���)�

�∙�∙� ∙d� ∙d�

��

��

=

=
�

�� ∙√� ∙� ∙��
� ∙� ��,� ∙�

�
(���)�� (���)�

�∙�∙� ∙��∙��

��

��

(K)

 (7.14) 

 

při (provedení integrace při substituci � = (� − �) �2 ∙√� ∙��⁄  a po přepočtu mezí integrálů) 

� ��
(���)�

�∙�∙� ∙d�

��

��

= � �
��

���

�∙√�∙�
�
�

∙d�

��

��

⇒

⇒ 2 ∙√� ∙� ∙ � ���
�
∙d�

��

��

=
2 ∙√� ∙� ∙√π

√π
∙ � ���

�
∙d�

��

��

≡

≡ √π ∙� ∙� ∙ lim
�→ ��

erfc(�)= √π ∙� ∙� ∙�1 − lim
�→ ��

erf(�)�= � ∙√� ∙� ∙� (m )

 (7.15) 

 

Z relací (7.13) a (7.14) je zřejmé, že se integruje dle prostorových souřadnic v jednom časovém 

řezu; naproti tomu bude-li se dle [46] teplo šířit (konstantní) rychlostí �(�)≡ �� (v K · m2 · s-1)18 

za časový interval � ∈ 〈0,�〉 (což představuje konečnou sérii časových řezů) v bodě [�,�,�], pak 

transientní teplotní distribuce �(�,�,�,�) je dána časovou integrací integrandu v relaci (7.13), tedy 

dle [46] a při �(�,�,�,0)≡ 0: 

 

                                                      
18 V [38] se hovoří o množství tepla uvolněného na jednotku délky a za jednotku času, tj. �� ∙� ∙� (v J · m-1 · s-1 
neboli v W · m-1). 
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�(�,�,�,�)= � �(�)∙ℊ(�,�,�,�,�,�,�,�)∙d�

�

�

=

= �
�(�)

�2 ∙�π ∙� ∙(� − �)�
� ∙�

�
(���)�� (���)�� (���)�

�∙�∙(���) ∙d� =

�

�

= �
��

�2 ∙�π ∙� ∙(� − �)�
� ∙�

�
(���)�� (���)�� (���)�

�∙�∙(���) ∙d� =

�

�

=
�

�� ∙√� ∙��
� ∙�

�� ∙�
�
(���)�� (���)�� (���)�

�∙�∙(���)

��(� − �)�
� ∙��

�

�

(K)

 (7.16) 

 

Relace (7.16) popisuje dle [46] tzv. spojitý bodový zdroj (Continuous Point Source). Analogicky 

lze v návaznosti na relace (7.14) a (7.15) modifikovat relaci (7.16) pro tzv. spojitý liniový zdroj19 

(Continuous Line Source), tedy dle (7.2), dle [46] a při �(�,�,0)≡ 0: 

 

�(�,�,�)= � �(�)∙ℊ(�,�,�,�,�,�)∙d�

�

�

=

= �
�(�)

�2 ∙�π ∙� ∙(� − �)�
� ∙�

�
(���)�� (���)�

�∙�∙(���) ∙d�

�

�

=

= �
��

�2 ∙�π ∙� ∙(� − �)�
� ∙�

�
(���)�� (���)�

�∙�∙(���) ∙d�

�

�

=

=
�

�� ∙√� ∙��
� ∙�

�� ∙�
�
(���)�� (���)�

�∙�∙(���)

��(� − �)�
� ∙��

�

�

(K)

=
�

� ∙� ∙�
∙�

�� ∙�
�
(���)�� (���)�

�∙�∙(���)

� − �
∙��

�

�

(K)

=
�

� ∙� ∙�
∙�

� ∙� ∙�� ∙�
�
(���)�� (���)�

�∙�∙(���)

� − �
∙��

�

�

(K)

=
�

� ∙� ∙�
∙�

�� ∙�
�
(���)�� (���)�

�∙�∙(���)

� − �
∙��

�

�

(K)

 (7.17) 

                                                      
19 V terminologii TRT testů hovoříme o tzv. Kelvinově liniovém zdroji, popř. o teorii Kelvinova liniového zdroje. 
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při (provedení integrace při �� ≡ konst. nebo při �� ≡ konst., substituci � = 1 √� − �⁄  

a po přepočtu mezí integrálů) 

�
�
�
(���)�� (���)�

�∙�∙(���)

� − �
∙d�

�

�

⇒ 2 ∙ � ��
(���)�� (���)�

�∙�
∙�� ∙

d�

�

��

��
�

√�

=

= 2 ∙ � �
��
�(���)�� (���)�

�∙√�
∙��

�

∙
d�

�

��

��
�

√�

 (7.18) 

 

při (provedení integrace při substitucích � = � ∙�(� − �)� + (� − �)� �2 ∙√��� , � = �� 

a po přepočtu mezí integrálů) 

2 ∙ � �
��
�(���)�� (���)�

�∙√�
∙��

�

∙
d�

�

��

��
�

√�

⇒ 2 ∙ �
���

�

�
∙d�

��

��
�(���)�� (���)�

�∙√�∙�

⇒

⇒ 2 ∙
1

2
∙ �

���

�
∙d�

��

��
(���)�� (���)�

�∙�∙�

≡

≡ −���−
(�− �)� + (� − �)�

� ∙� ∙�
�≡ �� �

(�− �)� + (� − �)�

� ∙� ∙�
� (1)

 (7.19) 

 

Dosadíme-li relace (7.18) a (7.19) do relace (7.17), dostáváme požadovaný vztah ve formě 

transientní teplotní distribuce obsahující tzv. exponenciální integrál, tedy dle [46] a při �� ≡ konst. 

(v K · m2 · s-1) a při �� ≡ konst. (v W ∙ m-1): 
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�(�,�,�)= � �(�)∙ℊ(�,�,�,�,�,�)∙d�

�

�

=

= �
��

�2 ∙�π ∙� ∙(� − �)�
� ∙�

�
(���)�� (���)�

�∙�∙(���) ∙d� =

�

�

=
��

� ∙� ∙�
∙�� �

(�− �)� + (� − �)�

� ∙� ∙�
� (K)

= −
��

� ∙� ∙�
∙���−

(�− �)� + (� − �)�

� ∙� ∙�
� (K)

=
��

� ∙� ∙�
∙�� �

(�− �)� + (� − �)�

� ∙� ∙�
� (K)

= −
��

� ∙� ∙�
∙���−

(�− �)� + (� − �)�

� ∙� ∙�
� (K)

 (7.20) 

 

Exponenciální integrál v relaci (7.20) zde dále rozepsat do dvou následujících tvarů20, a to 

v závislosti na velikosti určitého časového intervalu v průběhu samotného TRT testu, tedy dle [14], 

[15] a [18]: 

pro krátký časový interval (při transientním chování a při � ∙� �� > 0⁄ ) 

 

− Ei�−
��

4 ∙� ∙�
� ≡ �

���

�
∙d�

��

��
��

�∙�∙�

= −

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

γ+ ln�−
��

4 ∙� ∙�
�+ �

�−
��

4 ∙� ∙�
�
�

� ∙�!

�

���������� ������

�����
��

�∙�∙�� ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

E� �
��

4 ∙� ∙�
� ≡ �

��
��

�∙�∙�
∙�

�
∙d�

��

� ��

= −γ− ln�
��

4 ∙� ∙�
�− �

�−
��

4 ∙� ∙�
�
�

� ∙�!

�

���������� ������

����
��

�∙�∙��

�� �
��

� ∙� ∙�
� ≡ −���−

��

� ∙� ∙�
� = −� + ���

� ∙� ∙�

��
�− � (−�)� ∙

�
��

� ∙� ∙�
�
�

� ∙�!

�

������������ ��������

����
��

�∙�∙��

(1)

pro � ∈ (0,� ���� =
5 ∙��

�

�
〉 (s)

 (7.21) 

                                                      
20 Podoby výsledných relací vznikají po sérii mnoha dílčích ekvivalentních úprav; v tomto případě jsou zmíněny 
v literatuře nejčastěji uváděné formy. 
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pro dlouhý časový interval (při kvazistacionárním chování a při � ∙� �� > 0⁄ ) 

−���−
��

� ∙� ∙�
� = −� + ���

� ∙� ∙�

��
� (1)

����
��

� ∙� ∙�
� = � (1)

pro � ∈ ����,
� ���� =

ℎ�
�

9 ∙�
〉 (s)

 (7.22) 

 

kde 

 

� = �(� − �)� + (� − �)� ≠ 0 (m )

−γ= lim
�→ �

� ∙Γ(�)− 1

�
= lim

�→ �

1 ∙Γ′(1)− 0

1
= Γ′(1)≅ 0,577215665 (1)

��� ≡
� ∙�

��
=

�

� ∙�
∙
�

��
(1)

���� ≡
� ∙�

��
� =

�

� ∙�
∙
�

��
�

(1)

− Ei�−
1

4 ∙���
�≡ E� �

1

4 ∙���
�= −γ+ ln(4 ∙���)+ Ein�

1

4 ∙���
� (1)

 (7.23) 

 

Dodejme, že čas ��� (v s) značí tzv. zlomový čas (angl. Break Time) teplotní distribuce 

na přechodu z transientního chování v relaci (7.21) na kvazistacionární chování v relaci (7.22); 

podmínky a výpočet času ��� (v s) jsou uvedeny v relaci (7.79) a dále detailně diskutovány 

v oddíle 7.2.2. 

Dále dodejme, že k relacím (7.20) až (7.22) bychom dle [18] také došli pomocí transformace 

relace (7.2) do cylindrických souřadnic při uvažování axiální symetrie21, tedy dle [18]: 

při (zobecněném tvaru lineární PDE 2. řádu v cylindrických souřadnicích) 

��(�,�)

��
= � ∙�

���(�,�)

���
+
1 − 2 ∙�

�
∙
��(�,�)

��
� (K ∙s��) (7.24) 

 

z toho (možný tvar partikulárního řešení dle [18]) 

 

�(�,�)= � + � ∙Γ��,
��

4 ∙� ∙�
� = � + � ∙�Γ(�)− γ��,

��

4 ∙� ∙�
�� (K) (7.25) 

                                                      
21 Tímto způsobem se v obecnější rovině dvojdimenzionálním problém v cylindrických souřadnicích [�,�] 
redukuje pouze na jednorozměrný problém se souřadnicí �. 
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z toho (při � → 0 a při transientním chování) 

 

�(�,�)= � + � ∙Γ�0,
��

4 ∙� ∙�
� =

= � + � ∙lim
�→ �

�Γ(�)−
1

�
− γ��,

��

4 ∙� ∙�
� +

1

�
�=

= � + � ∙lim
�→ �

�
� ∙Γ(�)− 1

�
− �γ��,

��

4 ∙� ∙�
�−

1

�
��=

= � + � ∙

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

−γ− ln�
��

4 ∙� ∙�
�− � (−1)� ∙

�
��

4 ∙� ∙�
�
�

� ∙�!

�

���
⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

=

= � + � ∙

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

−� + ���
� ∙� ∙�

��
�+ � (−�)��� ∙

�
��

� ∙� ∙�
�
�

� ∙�!

�

���
⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

= � + � ∙�−� + ���
� ∙� ∙�

��
�+ � (−�)��� ∙

�
� ∙� ∙�
��

�
��

� ∙�!

�

���

�

= � + � ∙�� �
��

� ∙� ∙�
� (K)

pro

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ � ∈ (0,� ���� =

5 ∙��
�

�
〉 (s)

��(�)≡ ��(��.)(�)=
1

4 ∙π ∙�
∙�E� �

��
�

4 ∙� ∙�
��

����
���(.)��

(K ∙m ∙W ��)

�

 (7.26) 

 

kde (při ztotožnění) 
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� ≡ �(�,0)= �� (K)

� ≡
��

4 ∙π ∙�
=

��
4 ∙π

∙
� ∙�

�
=

1

4 ∙π
∙
�

� ∙�
≡ konst. (K)

��� ≡
� ∙�

��
=

�

� ∙�
∙
�

��
(1)

���� ≡
� ∙�

��
� =

�

� ∙�
∙
�

��
�

(1)

� ≡ ℎ� (m )

Γ�0,
��

4 ∙� ∙�
� = E� �

��

4 ∙� ∙�
� ≡ −Ei�−

��

4 ∙� ∙�
� (1)

 (7.27) 

 

z toho (při kvazistacionárním chování) 

 

�(�,�)= �� +
�

� ∙� ∙� ∙��
∙�−� + ���

� ∙� ∙�

��
�� (K)

pro

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ � ∈ ���� =

5 ∙��
�

�
,� ���� =

ℎ�
�

9 ∙�
〉 (s)

��(�)≡ ��(�.,��.)(�)=
1

4 ∙π ∙�
∙�E� �

��
�

4 ∙� ∙�
��

����
���(.)��

(K ∙m ∙W ��)

�

 (7.28) 

 

Je zřejmé, že výsledek v relaci (7.26) – až na konstanty – formálně odpovídá výsledku relace 

(7.21). Při evaluaci dat z TRT testu daný vyhodnocovací algoritmus (viz oddíl 7.3) pracuje 

s parametrem Lower Time Criterion, zmíněném v [52] a v relaci (7.27) pod označením ����  

(při časové rovnosti � = ���), přičemž hodnoty relativních chyb výpočtu � (v %) jsou následující, tedy 

dle [47]: 

 

� = 10,0	% : �������������
= � ∙��� ��

�⁄ ≥ 5 (1)

� = 2,5	% : �������������
= � ∙��� ��

�⁄ ≥ 20 (1)

 (7.29) 

 

Z relace (7.29) je zřejmé, že čím déle TRT test potrvá, tím menší chyby výpočtu se při jeho 

vyhodnocení dopustíme, neboť příslušné bezrozměrné Fourierovo číslo neboli bezrozměrné 

Fourierovo kritérium ��� je přímo úměrné času � (v s). 
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7.2.2 Praktické hledisko 

Z praktického hlediska nelze z relace (7.28) vyčíst následující klíčové veličiny (respektive jejich 

okamžité hodnoty v čase �), tedy při � = �� (v m) a uvažování transietního chování: 

 

 teplota teplonosného média   ��(�) (K), 

 součinitel tepelného odporu vrtu  ��(�) (K ∙m ∙W ��), 

 součinitel tepelného odporu na stěně vrtu ��(�) (K ∙m ∙W ��), 

 teplota stěny vrtu    ��(�) (K), 

 teplota okolní horniny    ��(�) (K). 

 

Abychom dokázali vše potřebné určit, musíme uvažovat součinitel tepelného odporu vrtu 

mezi teplotou teplonosného média a teplotou stěny vrtu, tj. obecně funkce pro okamžitou hodnotu 

součinitele tepelného odporu ��(�) (v K ∙ m ∙ W-1). Na základě tvaru relace (7.28) je zřejmé, že 

opravdu obsahuje jednu počáteční podmínku při �(�,� = 0)= �� (v K) a jednu okrajovou podmínku 

při � = �� (v m). V [11] se k odvození tepelného odporu využívá analogie s Ohmovým zákonem 

v elektrotechnice [tj. rozdíl teplot odpovídá elektrickému napětí a tepelný tok (vztažený na jednotku 

délky; tj. W ∙ m-1) odpovídá elektrickému proudu (vztaženému na jednotku délky; tj. A ∙ m-1); viz 

příloha C.5], tudíž pro tento případ platí [při obecné formulaci ���(�)= �(�); v W ∙ m-1]: 

 

��(�)=
��,�(�)

��(�)
⇒
��(�)− ��(�)

���(�)
=
∆��,�(�)

�(�)
∙ℎ� (K ∙m ∙W ��)

��(�)=
��,�(�)

− ��(�)
⇒
��(�)− ��(�)

− ���(�)
= −

∆��,�(�)

�(�)
∙ℎ� (K ∙m ∙W ��)

pro

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ � ∈ (0,� ���� =

5 ∙��
�

�
〉:

��(�)≡ ��(��.)(�)

��(�)≡ ��(��.)(�)

� ∈ ���� =
5 ∙��

�

�
,� ���� =

ℎ�
�

9 ∙�
〉:

��(�)≡ ��(�.,��.)(�)

��(�)≡ ��(�.,��.)(�)

� ∈ ���� =
ℎ�
�

9 ∙�
,+ ∞ �:

��(�)≡ ��(��.)(�)= ��(��.)
��(�)≡ ��(��.)(�)= ��(��.)

� (K ∙m ∙W ��)

 (7.30) 

 

Dodejme, že v relaci (7.30) není uvažován součinitel tepelného odporu na rozhraní stěna 

vrtu/okolní hornina neboli dle [17] ��(�)= 0 ⇔ ��(�)= ��(�); zároveň však uvažujeme nejen směr 

funkce délkového tepelného výkonu ���(�) (v W ∙ m-1), ale také chování funkce součinitele tepelného 

odporu vrtu ��(�) (v K ∙ m ∙ W-1) v závislosti na časovém intervalu pro transientní chování, 

kvazistacionární chování a stacionární chování. V případě praktické evaluace TRT testu však 

uvažujeme kvazistacionární chování. 

Z praktického hlediska je předpoklad ��(�)= ��(�) (v K) výhodný, neboť teplotu okolní 

horniny při TRT testu neměříme. V tomto případě měříme teploty pouze v kolektorové smyčce, čili 

při uvažování transientního (a také částečně kvazistacionárního chování): 
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��: �(�,� = 0)= �(�,0)≡ ��(0)= �� (K)

��: �(� = ��,�)= �(��,�)≡ ��(�) (K)

{��(�)− ��(0)}− ��(�)= ��(�)∙���(�) (K)

{��(�)− ��}����� ����
����ž��á	�������í

���������
���������é��	�é���

− ��(�)∙���(�)����� ����
����ž��á
�������

��ě��	����

= ��(�)∙���(�)����� ����
����ž��á	�������í
���������	������

���č�������	������é��
������	����

(K)

 (7.31) 

 

Při evaluaci dat z TRT testu rovněž uvažujeme, že většina parametrů uvedených v relaci (7.31) 

je buď vyjádřena aritmetickým průměrem (tj. z přívodu a ze zpátečky), nebo střední hodnotou 

(tj. pro veličiny společné pro přívod a pro zpátečku), tedy (při kvazistacionárním chování): 

 

{��(�)− ��}− ��(�)= ��(�)∙���(�) (K)

{��(�)− ��}− ��(�.,��.)(�)∙���(�)= ��(�.,��.)(�)∙���(�) (K)

⇓

{��(�)− ��}−
�(�)

� ∙� ∙�(�)∙��
∙�−� + ���

� ∙� ∙�

��
�

��= ��(�)∙
�(�)

��
(K)

{��(�)− ������}−
�(�)������

� ∙� ∙�(�)������ ∙��
∙�−� + ���

� ∙� ∙�

��
�

��= ��(�)�������� ∙
�(�)������

��
(K)

pro

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧ � ∈ ���� =

5 ∙��
�

�
,� ���� =

ℎ�
�

9 ∙�
〉 (s)

��(�)≡ ��(�.,��.)(�)=
1

4 ∙π ∙�
∙�E� �

��
�

4 ∙� ∙�
��

����
���(.)��

(K ∙m ∙W ��)

��(�)≡ ��(�.,��.)(�) (K ∙m ∙W ��)

����� ≡ 0,5 ∙�����(� = 0)+ �����(� = 0)� (K)

�(�)������ =
1

�
∙� �(��)

�

���

(W )

�(�)������ ≡ 0,5 ∙[���(�)+ ����(�)] (W ∙m �� ∙K��)

��(�)������� ≡ 0,5 ∙�����(�)+ �����(�)� (K ∙m ∙W ��)

�

 (7.32) 

 

Dodejme, že relace (7.32), uvedená v ekvivalentním tvaru v [52], obsahuje všechny podmínky 

své platnosti, mimojiné dvě termodynamické teploty teplonosného média, a to na vstupu 

do kolektorové smyčky ����(�) (sestupná větev čili teplejší přívod; IN; v K) a na výstupu 
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z kolektorové smyčky �����(�) (vzestupná větev čili chladnější zpátečka; OUT; v K). Z toho zároveň 

plyne, že při vyhodnocení musí být počítán samostatně přívod, samostatně zpátečka, tedy: 

pro sestupnou větev (teplejší přívod; IN) 

�����(�)−
����(0)+ �����(0)

2
�−

�

4 ∙π ∙��� ∙ℎ�
∙�−γ+ ln�

4 ∙� ∙�

��
� ��=

= ���� ∙
�

ℎ�
(K)

 (7.33) 

 

pro vzestupnou větev (chladnější zpátečka; OUT) 

������(�)−
����(0)+ �����(0)

2
�−

�

4 ∙π ∙���� ∙ℎ�
∙�−γ+ ln�

4 ∙� ∙�

��
� ��=

= ����� ∙
�

ℎ�
(K)

 (7.34) 

 

Jednotlivé podmínky v relaci (7.32) jsou dále zmíněny a diskutovány nejen v relacích (7.33) 

a (7.34), ale také v oddíle 7.2.3, konkrétně v relacích (7.53) až (7.55), v pododdíle 7.3.1.1, konkrétně 

v relaci (7.61), částečně v pododdíle 7.5.4.2 a v pododdíle 7.5.4.3, konkrétně pak prakticky v relacích 

(7.113) až (7.120). 

Dodejme, že do současné metodiky vyhodnocování TRT testu byl rovněž implementován 

výpočet tzv. efektivní hodnoty součinitele tepelné vodivosti ���. (stále uvažujeme izotropní chování 

a relaci ��� ≡ konst.) dle následující relace, tedy: 

 

���.=
���
4 ∙π

∙
1

∆��(�)
∆ln(�)

=
���
4 ∙π

∙
ln����,�� − ln����,��

������,�� − ������,��
(W ∙m �� ∙K��) (7.35) 

 

neboť 

� =
���

4 ∙π ∙���.
=

�

4 ∙π ∙���.∙ℎ�
(K)

Δ��(�)

Δln(�)
≡ � (K)

 (7.36) 

 

Dodejme, že relaci (7.35) lze využít nejen početně, ale také graficky, tj. přímo z průběhů 

teplotních trendů na přívodu ���� = �[ln(�)] a/nebo na zpátečce ����� = �[ln(�)] je možno si 

orientačně spočítat právě tento parametr, zahrnující v sobě vliv příronů podzemní vody či injektážní 

směsi ve vrtu. Přirozeně je nutno uvažovat daný typ chování teplotní distribuce. 

Na základě výše uvedeného matematické popisu, týkajícího se teorie liniového zdroje, 

softwarový nástroj GeRT-CAL využívá tento jednoduchý pětistupňový algoritmus, tedy dle [52]: 

kalkulace parametru Lower Time Criterion ��� ≡ ���,���. z ����. [v návaznosti na relaci (7.29)] 
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����.=
����.
� ∙�

(m � ∙s��)

1

5
∙�����������

=
����.∙���
��
� ⇒ ��� =

� ∙��
�

����.
= � ∙

� ∙� ∙��
�

����.
≡ ���,���. (s)

 (7.37) 

 

kalkulace teplotního gradientu �  [v návaznosti na relaci (7.36)] 

 

� =
Δ��(�)

Δln(�)
⇒ � =

∑ ���(��)− ��������∙���[��(��)]− ������������
�
���

∑ ���(��)− ��������
��

���

(K) (7.38) 

 

kalkulace času ���,����. z �����. [v návaznosti na relace (7.36) a (7.37)] 

 

� =
�

4 ∙π ∙�����.∙ℎ�
⇒ �����.=

�

� ∙� ∙� ∙��
(W ∙m �� ∙K��)

���,����.= � ∙
� ∙� ∙��

�

�����.
(s)

 (7.39) 

 

komparace časů ���,���. a ���,����. [v návaznosti na relace (7.37) a (7.39)] 

 

IF ����,����.< ���,���.� THEN pokračování	ve	výpočtu

IF ����,����.> ���,���.� THEN výpočet	nového	času	�����.
 (7.40) 

 

kalkulace součinitele tepelného odporu �� [v návaznosti na relacích (7.33), (7.34) a (7.39); IN] 

 

��
�
∙�����(�)−

����(�)+ ����� (�)

�
�−

�

� ∙� ∙�����.��
∙�−� + ���

� ∙�����.�� ∙�

��
�

��=

= ���� (K ∙m ∙W ��)

 (7.41) 

 

kalkulace součinitele tepelného odporu �� [v návaznosti na relacích (7.33), (7.34) a (7.39); OUT] 

 

��
�
∙������ (�)−

����(�)+ ����� (�)

�
�−

�

� ∙� ∙�����.���
∙�−� + ���

� ∙�����.��� ∙�

��
�

��=

= ����� (K ∙m ∙W ��)

 (7.42) 

 

Dodejme, že z relací (7.41) a (7.42) lze udělat výběrový (aritmetický) průměr (v jednom kroku); 

totéž lze provést s parametry �����.��, �����.��� (v m2 ∙ s-1), �����.��, �����.��� (v W ∙ m-1 ∙ K-1), ����, 
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����� (v K ∙ m ∙ W-1). Tyto hodnoty se po zprůměrování objevují v tzv. výstupním protokolu daného 

TRT testu (viz příloha D.6). 

Z popsaného algoritmu plynou jeho výhody a nevýhody, tedy: 

 

 výhody: 

jednoduchý a rychlý výpočet, 

všechny vstupní proměnné jsou k dispozici (měřené, explicitně udané), 

možnost modifikace výpočtu (např. při uvažování ���������
= 5 na počátku celého výpočtu), 

možnost propojení numerického výpočtu s grafickým výpočtem. 

 nevýhody: 

značná citlivost výpočtu na správnost vstupních proměnných (měřené, explicitně udané), 

nemožnost monitorovat interní stavy výpočtu v návaznosti na stabilitu řešení, 

výstupní parametry ve výstupním protokolu o průběhu TRT testu jsou zprůměrované 

z dostupných teplotních snímačů; viz relace (7.32), 

nutnost provést iterační výpočet pomocí relací (7.37) až (7.40) pro každý časový řez. 

 

7.2.3 Metrologické hledisko 

V [54] je uvedena procedura pro vyhodnocování chyb měření a neurčitostí měření. V případě 

přesnosti přímých měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů jsou obvykle použity 

143metrový měřicí kabel, osazený jedním platinovým odporovým snímačem teploty typu Pt1000/A, 

a francouzský datalogger typu AOiP Calys 50, přičemž: 

pouze snímač Pt1000 (toleranční třída A, odpovídá normě ČSN EN 60751; v °C) 

 

∆�(�)= ±{0,1500+ 0,0020∙|�|} (°C) (7.43) 

 

pouze datalogger AOiP Calys 50 (připojen odporový snímač teploty, 1roční garantovaná přesnost; 

v °C) 

 

∆���.�= ±{0,012	% ∙(R.V.)� + 0,050} (°C) (7.44) 

 

pouze datalogger AOiP Calys 50 (připojen odporový snímač teploty, 1roční garantovaná přesnost; 

v Ω) 

 

∆���.�= ±{0,012	% ∙(R.V.)� + 0,100} (Ω) (7.45) 

 

Relace (7.44) až (7.45) platí při následujících konfiguracích pro Pt1000 (snímač 1) 

a pro Calys 50 (datalogger 1), tedy: 

 

 snímač 1: teplotní koeficient odporu   � = 3851	ppm ∙°C��, 
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 datalogger 1: měřicí proud    �����.= 0,25	mA , 

 datalogger 1: měřicí rozsah odporu   〈400	až	4000〉	Ω , 

 datalogger 1: měřicí rozsah teploty   〈−200	až+ 1200〉	°C, 

 datalogger 1: rozlišení při měření odporu  Δ���.� = 0,01	Ω , 

 datalogger 1: rozlišení při měření teploty  Δ���.� = 0,01	°C. 

 

Uveďme, že zatímco první části relací (7.44) a (7.45) souvisejí s absolutní chybou z čtené 

hodnoty (Reading Value; teplota a odpor), druhé části těchto relací naopak souvisejí s absolutní 

chybou z měřicího rozsahu (Measurement Range; teplota a odpor). 

V případě přesností přímých měření teplotních křivek při TRT testu a teplotní diference 

mezi přívodem (angl. Inlet) a zpátečkou (angl. Outlet) jsou coby měřicí příslušenství použity párové 

snímače teploty typu JUMO Pt500/B a německý datalogger typu ZENNER ZÄHLER Multidata S1, 

přičemž: 

pouze snímač Pt500 (toleranční třída B, odpovídá normě ČSN EN 60751; v °C) 

 

∆�(�)= ±{0,3000+ 0,0050∙|�|} (°C) (7.46) 

 

V případě této měřicí konfigurace (tj. snímač 2, datalogger 2) uvažujeme následující hodnoty 

nominálních (jmenovitých) měřicích rozsahů a parametrů, tedy: 

 

 snímač 2: teplotní koeficient odporu   � = 3851	ppm ∙°C��, 

 snímač 2: měřicí rozsah teploty    〈0	až+ 150〉	°C, 

 snímač 2: měřicí rozsah teplotní diference  〈3	až+ 150〉	°C, 

 datalogger 2: měřicí rozsah teploty   〈0	až+ 180〉	°C, 

 datalogger 2: měřicí rozsah teplotní diference  〈3	až+ 150〉	°C. 

 

Během realizace TRT testů bývá obvyklá hodnota teplotní diference mezi teplejším přívodem 

a chladnější zpátečkou v rozmezí od + 3 °C až do + 6 °C; při evaluaci chyb měření uvažujeme tyto 

tři případy s typickými limity pro absolutní chyby a pro relativní chyby, tedy dle [54]: 

limity absolutní chyby snímače 2 (toleranční třída B; v °C) 

 

∆���.�= ±0,1	°C při Δ� ≡ Δ� ∈ 〈3,��6)	°C

∆���.�= ±0,2	°C při Δ� ≡ Δ� ∈ 〈3,��6)	°C
 (7.47) 

 

limity relativní chyby dataloggeru 2 (v °%) 

 

���.� = ±1,5	% při Δ� ≡ Δ� ∈ 〈3,��20)	°C

���.� = ±1,0	% při Δ� ≡ Δ� ∈ 〈20,��150)	°C
 (7.48) 

 

limity relativní chyby dataloggeru 2 (připojen odporový snímač teploty; v %) 
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�(���.,��.)� = ±5,0	% při Δ� ≡ Δ� ∈ 〈3,��10)	°C

�(���.,��.)� = ±4,0	% při Δ� ≡ Δ� ∈ 〈10,��20)	°C
 (7.49) 

 

limity relativní chyby teplotní diference u dataloggeru 2 (připojen odporový snímač teploty; v %) 

 

��� = �
0,0200

Δ�
∙100± 0,3625� (% ) (7.50) 

 

Dodejme, že v případě vyhodnocení hodnot součinitele tepelné vodivosti � a součinitele 

tepelného odporu �� jsou uvažovány tyto kategorizační podmínky a pravidla, tedy dle [54] 

a v návaznosti na relace (7.41) a (7.42): 

externí známé parametry (např. geometrická konfigurace BHE) 

 

ℎ� (m )

�� (m )
 (7.51) 

 

přímo měřené veličiny (při použití dataloggeru 2) 

 

�̇� ≡ �̇��(�) (m � ∙h��)

∆� ≡ ∆��(�) (K)

���� ≡ ����(�) (K)

����� ≡ �����(�) (K)

 (7.52) 

 

vypočtené hodnoty veličin na základě přímých měření a známých hodnoty fyzikálních veličin 

[při použití dataloggeru 2 (DL2) a pro evaluační softwarový nástroj GeRT-CAL (SW)] 

 

���: �(�)= �� ∙�����
��á�é

���������

∙∆��(�)∙�̇������ ���
�ří��	�ěř��é
���������

(W )

��� ��⁄ : � ≡ �(�)������ (W )

��: �� ≡ ��(� = 0)������������ = 0,5 ∙

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

����(� = 0)���� ���
�ří��
�ěř���

+ �����(� = 0)����� ����
�ří��
�ěř��� ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

(K)

 (7.53) 

 

výstupní vypočítané veličiny (pro součinitel tepelné vodivosti �) 
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��� = ���ℎ�,��;�,����,��� (W ∙m �� ∙K��)

���� = ���ℎ�,��;�,�����,��� (W ∙m �� ∙K��)

� =̅ ��(���,����)= 0,5 ∙[��� + ����] (W ∙m �� ∙K��)

 (7.54) 

 

výstupní vypočítané veličiny (pro součinitel tepelného odporu ��) 

 

���� = ℎ��ℎ�,��;�,����,��,���� (K ∙m ∙W ��)

����� = ℎ��ℎ�,��;�,�����,��,����� (K ∙m ∙W ��)

������ = ℎ������,������ = 0,5 ∙����� + ������ (K ∙m ∙W ��)

 (7.55) 

 

Významy relací (7.51) až (7.55) lze charakterizovat následovně, tedy: 

 

 externí známé parametry – viz relace (7.51), celkový výsledek evaluace je významně 

závislý na správnosti těchto údajů, přičemž charakteristická hloubka vrtu ℎ� (v m) hraje 

podstatně výraznější roli než charakteristický poloměr vrtu �� (v m), 

 přímo měřené veličiny – viz relace (7.52), jejich hodnoty jsou dány použitou metodikou 

měření a vlastnostmi měřicích přístrojů z hlediska chyb měření a/nebo neurčitostí měření, kdy 

např. při odhadu teploty ���� (v K) nebo ����� (v K) uvažujeme neurčitost typu A rovnu nule 

[tj. platí ��(�)≡ 0] díky jednorázovému měření teploty fluida (měření teplotních křivek 

v rámci TRT testu lze za stanovených podmínek provést právě jednou) a neurčitost typu B 

��(�) na základě relací (7.46) až (7.49), 

 vypočtené hodnoty veličin – viz relace (7.53), jejich hodnoty jsou dány výsledky přímých 

měření a známými hodnotami fyzikálních parametrů fluida (typicky měrná tepelná kapacita �� 

a měrná hmotnost čili hustota ��), důležitých nejen pro výpočet �(�) pomocí dataloggeru 2, 

ale také pro výpočty � (v W) spolu s jeho střední hodnotou �(�)������ [v W; viz relace (7.61)] 

a směrodatnou odchylkou �� [v W; pro konečný počet časových řezů; viz relace (7.60)] 

pomocí softwarového nástroje GeRT-CAL, 

 výstupní vypočítané veličiny – viz relace (7.54) a (7.55), jsou uvažovány odhady přímo 

měřených veličin, přičemž vztahy mezi nimi se řídí tzv. zákonem šíření neurčitosti, 

např. neexistuje příliš významná korelovaná vazba mezi veličinami �̇�� (v m3 ∙ s-1) a Δ�� 

(v K), zatímco existuje přímý vztah mezi veličinami �̇�� (v m3 ∙ s-1) a �(�) (v W), viz 

Obrázek 7.2 a Obrázek 7.3, případně viz také Obrázek 7.15 a Obrázek 7.16. 

 

Pro úplnost dodejme, že přesnosti použitých měřicích přístrojů jsou dány relacemi 

(7.47) až (7.50), přičemž relativní chyby jsou vztaženy k rozsahu měřené veličiny; přesnost 

dostupného softwarového nástroje je celkově dána přesnostmi pomocných výpočtů a operacemi 

nad nimi (např. zaokrouhlování mezivýsledků, převod na hodnotu zpracovávanou v programové rutině 

apod.). 
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7.2.4 Modelovací hledisko 

Dle [1] se při matematické formulaci transportu tepla v horninovém prostředí matematický 

model skládá z těchto částí, tedy: 

 

 Řídicí rovnice – tvoří základ modelu a definují tak základní fyzikální, chemické či jiné 

simulované procesy. 

 Okrajové podmínky – vymezují hranice modelu a definují způsoby a míry interakcí modelu 

s okolím přes tyto hranice. V případě modelů transportu tepla v horninovém prostředí definují 

přímo / nepřímo množství tepla vstupující nebo vystupující z/do modelovaného systému. 

 Počáteční podmínky – popisuji hodnoty závislých proměnných modelu v celém systému 

na počátku simulace. Je-li povaha modelovaného problému závislá na čase (tj. v čase se mění 

výstupní charakteristiky systému – např. teplota, hladiny podzemních vod; transientní model), 

je nutno je použít; v případě (transientních) tepelných procesů se jedná o (lineární) parciální 

diferenciální rovnice (Partial Differential Equation; PDE) 2. řádu a parabolického typu, 

u nichž je počáteční podmínka – na rozdíl od PDE eliptického typu – vyžadována. 

 

Odvození řídících rovnic procesů transportu tepla je dle [1] obecně založeno na principech 

zachování hmoty, hybnosti a energie. Základní princip spočívá v tom, že rozdíl hmoty, hybnosti nebo 

energie vstupující do a vystupující z elementárního objemu kolektoru (v daném časovém intervalu) 

BHE je roven změně zásob této veličiny v daném objemu. 

V obecné rovině odvození jednotlivých rovnic kontinuity spočívá ve vyjádření rovnováhy 

matematickým popisem. Jakmile je rovnice kontinuity vyjádřena matematicky, viz také relace (7.56), 

je nutno ještě specifikovat další vztahy mezi jednotlivými proměnnými tak, aby rovnice byla řešitelná; 

může jít např. o termodynamické vztahy (tj. vliv tlaku a teploty na hustotu tekutiny). Výsledkem 

celého takovéhoto odvození zpravidla bývá dle [1] soustava parciálních diferenciálních rovnic 

pro trojrozměrný kartézský souřadnicový systém (viz pododdíl 1.4.3.2). 

Řídící rovnice pro přenos tepla je matematicky odvozena z kombinace rovnice kontinuity 

a Darcyho zákona, jenž reprezentuje zachování hybnosti. Rovnice kontinuity a vektor objemového 

Darcyho toku teplonosného média (v průlinovém prostředí; viz také oddíl 1.1.3) jsou dány 

následujícími relacemi, tedy dle [17] a [21]: 

 

�� ∙
�ℎ

��
+ ∇ ∙� = � + ���� (s��)

�� ∙
�ℎ

��
+ div(�)= � + ���� (s��)

� = −� ∙�� ∙�∇ℎ+
�� − ��,�
��,�

∙�� (m ∙s��)

 (7.56) 

 

kde (při uvažování vektorové reprezentace zápisu) 
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�� = ��,� ∙�1 − � ∙��� − ��,��� (kg∙m ��)

�� =
��,�
��

=
��,�
��(��)

(1)

���� = � ∙�� ∙∇�� + � ∙
���
��
� (s��)

� = −
�

|�|
≡ −

�

� ∑ ��
��

���

(1)

 (7.57) 

 

Zákon zachování tepelné energie v horninovém prostředí lze vyjádřit následovně, tedy dle [17]: 

 
�

��
{� ∙�� ∙�� + (1 − �)∙�� ∙��}+ ∇ ∙(�� ∙�� ∙� ∙��)− ∇ ∙(� ∙∇��)= �� (W ∙m ��) (7.58) 

 

kde (při uvažování vektorové reprezentace zápisu) 

� = [� ∙�� + (1 − �)∙��]∙�+

+ �� ∙�� ∙��� ∙‖�‖∙�+ (�� − ��)∙
�⨂ �

‖�‖
�

(W ∙m �� ∙K��) (7.59) 

 

Pro úplnost je nutno uvést význam a fyzikální rozměr výše použitých veličin, tedy: 

 

 �� objem. tepelný propad (tj. ztráta, odběr)/objem. tepelný zdroj (W ∙ m-3), 

 � tenzor hydraulické vodivosti     (m ∙ s-1), 

 � jednotková matice      (1), 

 � přítok        (s-1), 

 ���� přítok (při rozšířené Oberneckově-Boussinesqově aproximaci) (s-1), 

 �� součinitel zásobnosti      (m-1), 

 � termodynamická teplota     (K), 

 �� termodynamická teplota pevné fáze (např. horninový masiv) (K), 

 �� měrná tepelná kapacita teplonosného média (při konst. tlaku) (J ∙ kg-1 ∙ K-1), 

 �� měrná tepelná kapacita pevné fáze (např. půda; při konst. tlaku) (J ∙ kg-1 ∙ K-1), 

 � jednotkový tíhový vektor     (1), 

 �� relační funkce viskozity      (1), 

 ℎ piezometrická výška      (m), 

 � vektor objemového Darcyho toku kapaliny   (m ∙ s-1), 

 ‖�‖ norma vektoru objemového Darcyho toku kapaliny  (m ∙ s-1), 

 ℎ piezometrická výška      (m), 

 � indexer řady       (1), 

 � dimenze euklidovského prostoru (např. dimenze problému) (1), 

 � spojitý čas neboli časová souřadnice    (s), 

 ∇ ∙� divergence vektoru objemového Darcyho toku kapaliny  (s-1), 

 � tenzor tepelné hydrodynamické disperze   (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 �� délková tepelná disperzivita     (m), 
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 �� transverzální tepelná disperzivita    (m), 

 � součinitel tepelné roztažnosti     (m-1), 

 � objemová pórovitost      (1), 

 �� ≡ �� součinitel tepelné vodivosti teplonosného média   (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 �� součinitel tepelné vodivosti pevné fáze (např. horn. prostředí) (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 �� ≡ �� dynamická viskozita teplonosného média   (Pa ∙ s), 

 �� hustota teplonosného média     (kg ∙ m-3), 

 �� hustota pevné fáze (např. horninové prostředí)   (kg ∙ m-3). 

 

Dodejme, že symbol ⨂  v relaci (7.59) představuje násobení vektorů prvkem z tělesa (vztaženo 

k vektorovému prostoru). Problematika v relacích (7.56) až (7.59) je detailně popsána v [17] a [21]; 

relace (7.58) tvoří významný základ pro popis přenosu tepla v BHE, konkrétně pak 

mezi teplnosnosným médiem a injektážní směsí (viz příloha A.15) při dané konfiguraci BHE a dané 

okrajové podmínce dle Cauchyho (viz pododdíl 1.4.3.4 a Tabulka 7.1). 

Tabulka 7.1 sumarizuje komparaci použité symboliky v relacích (1.81), (1.82), (1.83) 

se symbolikou v relacích (7.56) až (7.59). 
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Tabulka 7.1  Okrajové podmínky – komparace použité symboliky v relacích (1.81), (1.82), (1.83) 

[tj. symbolika I; vlevo] se symbolikou v relacích (7.56) až (7.59) [tj. symbolika II; vpravo], 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Typ okrajové 

podmínky 

Komparace symboliky – okrajové podmínky 

symbolika I, dle [18] symbolika II, dle [17] 

Dirichletova 

� (�,�)= � �(�)

S� ⊂ S × ⟨��,��+ ∞ )

� ∈ S × 〈t�,��+ ∞ )

S = �V
S ⊂ ℝ �,V ⊂ ℝ �

 

��(�,�)= ��
�(�)

Γ� × [��,��+ ∞ )

� ∈ Γ × [��,��+ ∞ )

Γ = �Ω
Γ ⊂ ℝ �,Ω ⊂ ℝ �

 

� (�,�)≡ ��(�,�) (K)

� �(�)≡ ��
�(�) (K)

S� ≡ Γ�

 

Neumannova 

�"�(�)= − [� ∙∇� (�,�)]∙�

S� ⊂ S × ⟨��,��+ ∞ )

� ∈ S × 〈t�,��+ ∞ )

S = �V
S ⊂ ℝ �,V ⊂ ℝ �

 

�"�,��(�,�)= − [� ∙∇��(�,�)]∙�

�"�,��
� (�)= − [� ∙∇��(�,�)]∙�

Γ� × [��,��+ ∞ )

� ∈ Γ × [��,��+ ∞ )

Γ = �Ω
Γ ⊂ ℝ �,Ω ⊂ ℝ �

 

�"�(�)≡ �"�,��
� (�) (W ∙m ��)

� ≡ � (W ∙m �� ∙K��)
S� ≡ Γ�

 

Cauchyho 

− [� ∙∇� (�,�)]∙� = −� ∙[� �(�,�)− � (�,�)]

S� ⊂ S × ⟨��,��+ ∞ )
 
�"�,��(�,�)= − � Φ �,� ∙����

− ���

��

���

Γ� × [��,��+ ∞ )

 

�"�,��(�,�)= − [� ∙∇� (�,�)]∙� ≡ −[� ∙∇��(�,�)]∙� (W ∙m ��)

−� ∙� �(�,�)≡ − � Φ �,� ∙���
(�,�)

��

���

(W ∙m ��)

S� ≡ Γ�

 

 

Pro úplnost je nutno uvést význam a fyzikální rozměr výše použitých veličin, symbolů a indexů, 

tedy: 

 použité veličiny: 

 ��  počet injektážních zón (pro injektážní směs)  (1), 

 � ≡ �(�,�) termodynamická teplota    (K), 

 �� ≡ ��(�,�) termodynamická teplota (pro injektážní směs)  (K), 
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 �� ≡ ��(�,�) termodynamická teplota (pro horninové prostředí) (K), 

 �  indexer řady (pro injektážní zóny)   (1), 

 �  normálový vektor     (1), 

 �"  vektor hustoty tepelného toku    (W ∙ m-2), 

 �  spojitý čas neboli časová souřadnice   (s), 

 �  n-rozměrný vektor prostorových souřadnic  (m), 

 � ≡ �  tenzor tepelné hydrodynamické disperze  (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 Φ �,�  součinitel přestupu tepla (horn. prostředí/injektáž) (W ∙ m-2 ∙ K-1), 

 �  součinitel přestupu tepla (obecnější reprezentace) (W ∙ m-2 ∙ K-1), 

 použité symboly: 

 S ≡ Γ  okraj domény problému , 

 S� ≡ Γ� segment okraje (pro BC I. druhu, Dirichletova okrajová podmínka), 

 S� ≡ Γ� segment okraje (pro BC II. druhu, Neumannova okrajová podmínka), 

 S� ≡ Γ�  segment okraje (pro BC III. druhu, Cauchyho okrajová podmínka), 

 V ≡ Ω   doména problému, 

 použité indexy: 

 C  vztaženo ke Cauchyho okrajové podmínce, 

 D   vztaženo k Dirichletově okrajové podmínce, 

 N   vztaženo k Neumannově okrajové podmínce, 

 R  vztaženo k hranici domény problému, 

 g  vztaženo k injektážní směsi (angl. Grout), 

 n  vztaženo k normálové rovině, 

 s  vztaženo k horninovému masivu (angl. Soil), 

 s,g  vztaženo k rozhraní horninový prostředí/injektážní směs. 

 

Dodejme, že v případě termodynamické teploty injektážní směsi �� (v K) je nutné uvažovat 

počet zón injektážní směsi v závislosti na konfiguraci BHE, tedy: 

 konfigurace 1-U – přenos tepla v radiálním směru do 2 zón (tj. � = 1,2) s teplotami ��,� 

(pro přívod, IN; v K) a ��,� (pro zpátečku, OUT; v K); viz Obrázek 7.6, 

 konfigurace 2-U – přenos tepla v radiálním směru do 4 zón (tj. � = 1,2,3,4) s teplotami ��,� 

a ��,� (pro přívod, IN; v K) a ��,� a ��,� (pro zpátečku, OUT; v K); viz Obrázek 7.8. 

 

Pro úplnost dodejme, že problematika přenosu tepla v BHE (na základě jeho konfigurace) je 

detailně diskutována v příloze A.15 pro konfiguraci 2-U. Dá se ukázat, že rovnice pro konfiguraci 2-U 

lze redukcí upravit pro konfiguraci 1-U, uvedenou v [17] a [21]. 
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7.3 Metodika realizace TRT experimentu 

7.3.1 Sekvence procedur 

Dosavadní metodika TRT testů, později již TRT experimentů, je vyvíjena od počátku 

roku 2011; v roce 2012 pak došlo k úpravám, zpřesnění a rozšíření této stávající metodiky, její 

finalizace, uvedená také v [1], pak v roce 2014, tedy: 

 

 měření neovlivněného teplotního profilu – I. fáze TRT experimentu; je měřen 

(pomocí odporového snímače teploty typu Pt1000/A ve čtyřvodičovém zapojení) vždy 

jednorázově před počátkem TRT testu, a to v celé hloubce daného vrtu; po zprůměrování 

výběrovým průměrem představuje podklad pro hodnotu neovlivněné teploty �� (v K), 

 realizace samotného TRT testu – II. fáze TRT experimentu; tento proces trvá při příznivých 

podmínkách nejvýše 72 hodin (déle pouze zcela výjimečně), během nichž jsou TRT data 

loggována pomocí dataloggerů typů ZENNER Multidata S1 a ELREHA MINIMEP 404S 

a posléze částečně vyhodnocena v rámci prvního stupně evaluace dat pomocí softwarového 

nástroje GeRT-CAL; takto zpracovaná data představují podklad pro zprůměrované hodnoty 

součinitele tepelné vodivosti � a součinitele tepelného odporu vrtu �� (implicitně se 

průměruje ze 4 teplotních čidel – Heat In, Heat Out, Tube In, Tube Out), 

 měření ovlivněných teplotních profilů – III. fáze TRT experimentu; tyto teplotní profily jsou 

měřeny typicky v 20minutových, 30minutových nebo 60minutových časových intervalech 

po ukončení TRT testu; toto měření (pomocí digitálních čidel typu Dallas DS18B20, sběrnice 

typu 1-Wire a dvou- nebo třívodičové zapojení) je zaměřeno na zkoumání teplotních změn 

uvnitř horninového masivu (obecně teplotního pole) při návratu do počátečního stavu 

před TRT testem (tzv. proces doznívání), 

 druhý stupeň evaluace dat – IV. fáze TRT experimentu; zatím volitelná část určená 

pro analýzu návrhu (pomocí EED 3.16) polygonu vrtů a pro následnou instalaci tepelných 

čerpadel na dané lokalitě. 

 

Dodejme, že I. fáze, II. fáze a III. fáze jsou při TRT experimentech prováděny povinně; IV. fáze 

je nepovinná (u komerčně zaměřených TRT experimentů si může zákazník zvolit, zdali tuto evaluaci 

chce, či nikoliv; v případě nekomerčně zaměřených TRT experimentů lze tuto fázi provést kdykoliv). 

V příloze D.4 je graficky znázorněn souvislý záznam o průběhu TRT experimentu v I. fázi, II. fázi 

a III. fázi. 

Během realizace II. fáze se velice osvědčila nepovinná procedura, a to tzv. dílčí měření neboli 

rychlé námátkové odečítání hodnot určitých parametrů z příslušných dataloggerů v TRT aparatuře (viz 

také oddíl 7.2.3) v libovolném okamžiku během provádění II. fáze TRT experimentu, tedy: 

 

 časová značka ��� – informace (tj. datum a čas), kdy bylo příslušné dílčí měření provedeno 

(datum: dd.mm.yyyy; čas: hh:mm), v rámci II. fáze voleno zcela libovolně, 

 hodnota ����(� = ���) – okamžitá hodnota Celsiovy teploty teplonosného média na přívodu 

(v °C), datalogger ZENNER ZÄHLER Multidata S1, 

 hodnota �����(� = ���) – okamžitá hodnota Celsiovy teploty teplonosného média na zpátečce 

(v °C), datalogger ZENNER ZÄHLER Multidata S1, 
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 hodnota �̇��(� = ���) – okamžitá hodnota objemového průtoku teplonosného média 

v kolektorové smyčce (v m3 ∙ h-1), datalogger ZENNER ZÄHLER Multidata S1, 

 hodnota �(� = ���) – okamžitá hodnota topného výkonu elektrické topné spirály na přívodu 

(v W), datalogger ZENNER ZÄHLER Multidata S1, 

 hodnota ��������(� = ���) – okamžitá hodnota Celsiovy teploty teplonosného média 

na přívodu v TRT aparatuře (v °C), datalogger ELREHA MINIMEP 404S, 

 hodnota �������(� = ���)  – okamžitá hodnota Celsiovy teploty teplonosného média 

na zpátečce v TRT aparatuře (v °C), datalogger ELREHA MINIMEP 404S, 

 hodnota ��������(� = ���)  – okamžitá hodnota Celsiovy teploty teplonosného média 

na přívodu mimo TRT aparaturu, respektive na rozdělovačové armatuře (v °C), 

datalogger ELREHA  MINIMEP 404S, 

 hodnota �������(� = ���)  – okamžitá hodnota Celsiovy teploty teplonosného média 

na zpátečce mimo TRT aparaturu, respektive na sběračové armatuře (v °C), 

datalogger ELREHA MINIMEP 404S, 

 hodnota �(� = ���)  – okamžitá hodnota tlaku v celém potrubí (tj. v kolektorové smyčce 

a v potrubí TRT aparatury), měřeno v blízkosti expanzní nádoby (v bar), analogový ručičkový 

manometr sloužící mimojiné jako indikátor pro případné dotlakování na požadovaný tlak, 

 ostatní – logické stavy (tj. START, STOP), vztažené k provozním výpadkům TRT aparatury 

v daném časovém okamžiku ���. 

 

Dodejme, že dílčí měření hrají významnější úlohu na počátku II. fáze TRT experimentu, 

tj. v transientní části teplotních křivek (čili při � ≤ ���); v kvazistacionární části teplotních křivek (čili 

při � > ���) mají dílčí měření indikovat téměř ustálený stav až do konce II. fáze TRT experimentu. 

Praktický důsledek těchto dílčích měření je diskutován v příloze D.6. 

Pro úplnost dodejme, že samotná instalace TRT aparatury – stejně jako kompletní technický 

popis (včetně rozmístění teplotních čidel v hydraulické části TRT aparatury) – je v sedmi základních 

krocích popsána v [52]. Prvotní zkušenosti s realizací TRT experimentů jsou rovněž sumarizovány 

v [48]. 

 

7.3.1.1 Vliv veličin na realizaci TRT experimentů 

7.3.1.1.1 Topný výkon 

Při všech TRT testech byla použita voda coby teplonosné médium, přičemž v [52] jsou zmíněny 

hodnoty tzv. korekčních faktorů ����.����. (viz Tabulka 7.2) v souvislosti s hodnotou měřeného 

topného výkonu ve výrazu �� ± Δ� (ve W), konkrétně pak parametru �� (v W), přičemž dle [52]: 

pro (směrodatnou odchylku topného výkonu �� neboli výběrovou směrodatnou odchylku; odhad 

střední chyby měření) 

 

�� =
1

√�
∙�� [�(��)− ��]

�

�

���

(W ) (7.60) 
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pro (průměrnou hodnotu topného výkonu ��  neboli výběrový průměr; nejlepší odhad měřené 

veličiny) 

 

�� =
1

�
∙� �(��)

�

���

(W ) (7.61) 

 

z toho (relativní směrodatnou odchylku vztaženou k ��) 

Δ����.=
��

��
∙100 (% ) (7.62) 

 

a (absolutní směrodatnou odchylku) 

Δ����.≡ Δ� = Δ����.∙
��

100
=
��

��
∙100∙

��

100
= �� (W ) (7.63) 

 

kde 

 �(��) vypočítaný dílčí topný výkon v i-tém časovém řezu   (W), 

 �� výběrový průměr ze souboru dílčích vypoč. topných výkonů �(��) (W), 

 � indexer časových řezů       (1), 

 � (celkový) počet časových řezů      (1), 

 �� výběrová směrodatná odchylka ze souboru výrazů �(��)− ��  (W), 

 �� i-tý časový řez        (s), 

 Δ����. absolutní výběrová směrodatná odchylka při Δ����.≡ ��  (W), 

 Δ����. relativní směrodatná odchylka      (%). 
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Tabulka 7.2  Hodnoty hodnoty bezrozměrných konstant Ckor.fakt. a Ckor.fakt. ∙ Q (v W) v závislosti 

na látce (respektive na její koncentraci) přítomné v teplonosném médiu, tedy dle [52] 

Látka 
Konstanty závislé na korekčním 

faktoru 

název sumární vzorec 
koncentrace ����.����. ����.����.∙��  

(%) (1) (W) 

čistá voda H2O 100 1,00 1,00∙��  

monoetylénglykol C2H6O2 
25 0,91 0,91∙��  

33 0,85 0,85∙��  

monopropylén-

glykol 
C3H8O2 

25 0,94 0,94∙��  

33 0,89 0,89∙��  

metanol CH4O 25 0,96 0,96∙��  

etanol C2H6O 25 1,02 1,02∙��  

uhličitan draselný K2CO3 
25 0,74 0,74∙��  

33 0,68 0,68∙��  

chlorid vápenatý CaCO3 20 0,73 0,73∙��  

 

Dodejme, že v [52] se vždy nesprávně uvádí relativní směrodatná odchylka Δ����. (v W), 

respektive výraz �� ± Δ����. (přirozeně nelze sčítat různé jednotky), kdežto při I. SED se veličina 

Δ����. (v %) vždy přepočítává na veličinu Δ����. (v W) dle relace (7.63), a tudíž platí �� ± Δ����.≡

�� ± Δ� (v W). 

Relativní směrodatná odchylka Δ����. (v %) má však mnohem větší vypovídající hodnotu 

při hodnocení kvality průběhu TRT testu (tj. při II. fázi TRT experimentu) – pro dobrý průběh TRT 

testu dle [52] musí platit, že Δ����.< 5	% . 

Obrázek 7.2 zobrazuje příklad 1D grafu pro topný výkon spirály TRT aparatury, tj. �(�)= �(�) 

ve W, během zdárné realizace II. fáze TRT experimentu na lokalitě FAST, viz Tabulka 7.4. 
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Obrázek 7.2  Lokalita FAST – příklad 1D grafu topného výkonu spirály TRT aparatury při zdárné 

realizaci TRT testu na dané lokalitě; v MATLABu zpracovaný výstup z nástroje GeRT-CAL, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

7.3.1.1.2 Objemový průtok 

Tabulka 7.3 sumarizuje doporučené hodnoty objemových průtoků teplonosného média �̇�� 

(v m3 ∙ s-1) v závislosti na vnějším průměru kolektorové trubky a na konfiguraci BHE, tedy dle [52]: 

 

Tabulka 7.3  Doporučené hodnoty objemových průtoků teplonosného média v závislosti 

na parametrech BHE, dle [52] 

ID 

Parametry BHE Objemový průtok 

vnější průměr 

trubky konfigurace hodnota jednotka 

(mm) 

1 25 1-U (single-U) ≥ 0,60 

m3 ∙ h-1 

2 25 2-U (double-U) ≥ 1,20 

3 32 1-U (single-U) ≥ 0,80 

4 32 2-U (double-U) ≥ 1,60 

5 40 1-U (single-U) ≥ 1,00 

6 40 2-U (double-U) ≥ 2,00 

 

Dodejme, že doporučené hodnoty objemových průtoků mají zajistit turbulentní proudění (viz 

pododdíl 1.4.2.2) v celém potrubí. Pro danou konfiguraci BHE, zapojení potrubí BHE do TRT 

aparatury (tj. sériové a paralelní) a pro daný vnitřní průměr kolektorové trubky by během II. fáze 

realizace TRT experimentu neměl objemový průtok – měřený dataloggerem typu 

ZENNER ZÄHLER Multidata S1 – teplonosného média poklesnout pod danou doporučenou hodnotu 

objemového průtoku (viz Tabulka 7.3). Dle [52] se hodnoty objemového průtoku obvykle pohybují 
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od 1,50 m3 ∙ h-1 až 2,30 m3 ∙ h-1,viz také Obrázek 7.3. Míru hodnocení pro laminární nebo turbulentní 

proudění představuje bezrozměrné (a nezáporné) Reynoldovo číslo ��, tedy dle [17], [21] a [68]: 

pro (konfiguraci 1-U a sériové zapojení trubek – průtok jednou trubkou BHE) 

 

��� =
|��|(���)∙��,� ∙��

��
=
1

1
∙
��̇����
π ∙��,�

� ∙
��,� ∙��
��

=
4 ∙��̇����
π ∙��,�

∙
��
��
=
4 ∙��̇����
π ∙��,�

∙
1

��
(1)

pro � = {IN1;OUT1}

při

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧
��,� = 2 ∙��,� (m )

1

��
=
��
��

(m �� ∙s)

�� =
�� ∙��
��

(1)

�

 (7.64) 

 

pro (konfiguraci 1-U a paralelní zapojení trubek – průtok dvěma trubkami BHE) 

 

��� =
|��|(���)∙��,� ∙��

��
=
1

2
∙
��̇����
π ∙��,�

� ∙
��,� ∙��
��
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⎧
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1

��
=
��
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(m �� ∙s)

�� =
�� ∙��
��

(1)

�

 (7.65) 

 

pro (konfiguraci 2-U a sériové zapojení trubek – průtok jednou trubkou BHE) 

��� =
|��|(���)∙��,� ∙��

��
=
1

1
∙
��̇����
π ∙��,�

� ∙
��,� ∙��
��

=
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��
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pro (konfiguraci 2-U a paralelní zapojení trubek) 

��� =
|��|(���)∙��,� ∙��

��
=
1

2
∙
��̇����
π ∙��,�

� ∙
��,� ∙��
��

=
2 ∙��̇����
π ∙��,�

∙
��
��

(1)

pro � = {IN1;OUT1;IN2;OUT2}

při

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧
��,� = 2 ∙��,� (m )

1

��
=
��
��

(m �� ∙s)

�� =
�� ∙��
��

(1)

�

 (7.67) 

 

kde 

 ��  Prandtlovo číslo či Prandtlovo kritérium  (1), 

 �̇��  objemový průtok teplnosnosného média   (m3 ∙ s-1), 

 ��  Reynoldovo číslo či Reynoldovo kritérium  (1), 

 ���  Reynoldovo číslo pro k-tou trubku BHE   (1), 

 ��  měrná tepelná kapacita teplonosného média  (J ∙ kg-1 ∙ K-1), 

 ��,�  vnitřní (interní) průměr k-té trubky BHE  (m), 

 �  označení k-té trubky BHE (při dané konfiguraci) (1), 

 ��,�  vnitřní (interní) poloměr k-té trubky BHE  (m), 

 |��|(���) rychlost proudění teplonos. média (konfigurace 1-U) (m  s-1), 

 |��|(���) rychlost proudění teplonos. média (konfigurace 2-U) (m  s-1), 

 ��  dynamická viskozita teplonosného média  (Pa ∙ s), 

 ��  součinitel tepelné vodivosti teplonosného média  (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 ��  kinematická viskozita teplonosného média  (m2 ∙ s-1), 

 ��  hustota teplonosného média    (kg ∙ m-3). 

 

Z relací (7.64) až (7.67) je zřejmé, že při sériovém zapojení (angl. Serial Discharge/Serial 

Charge) bude Reynoldovo číslo dvakrát vyšší než v případě paralelního zapojení (angl. Parallel 

Discharge/Parallel Charge), viz [17] a [21]. Analogii lze najít např. u elektrických obvodů, kde 

elektrický proud formálně zastupuje objemový tok a kde při sériovém zapojení rezistorů zůstává 

elektrický proud stejný (tj. neexistuje žádné větvení obvodu), u paralelního zapojení se vlivem větvení 

obvodu dělí v závislosti na velikostech jednotlivých odporů daných rezistorů. 

V návaznosti na relaci (7.61) lze určit také výběrový průměr ze souboru dílčích naměřených 

objemových průtoků �̇��(��), tedy dle [52]: 

 

�̇��
���� =

1

�
∙� �̇��(��)

�

���

⇒ �̇��
���� =

Δ��(�)

Δ�
=
��(� = �����)− ��(� = ��)

����� − ��
(m � ∙h��) (7.68) 

 

kde 

 �̇��(��) naměřený dílčí objemový průtok v i-tém časovém řezu   (m3 ∙ h-1), 
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 �̇��
���� výběrový průměr ze souboru dílčích vypoč. objem. průtoků �̇��(��) (m3 ∙ h-1), 

 ��(�) okamžitý objem teplonosného média     (m3), 

 � indexer časových řezů       (1), 

 � (celkový) počet časových řezů      (1), 

 �� i-tý časový řez        (s), 

 Δ��(�) celkový objem teplnosného média za dobu trvání TRT testu  (m3), 

 Δ� celková doba trvání TRT testu      (h). 

 

Obrázek 7.3 zobrazuje příklad 1D grafu pro objemový průtok teplonosného média 

v hydraulickém okruhu TRT aparatury, tj. �̇��(�)= �(�) v m3 · h-1, během zdárné realizace II. fáze 

TRT experimentu na lokalitě FAST, viz Tabulka 7.4. 

 

 

Obrázek 7.3  Lokalita FAST – příklad 1D grafu objemového průtoku teplonosného média 

v hydraulickém okruhu TRT aparatury při zdárné realizaci TRT testu na dané lokalitě; v MATLABu 

zpracovaný výstup z nástroje GeRT-CAL, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dosadíme-li výsledek z relace (7.68) do relací (7.64) až (7.67) a uvážíme-li stejný vnitřní 

průměr všech kolektorových trubek BHE a stejný objemový průtok ve všech kolektorových trubkách 

BHE (tj. při konfiguraci 1-U a konfiguraci 2-U), pak lze psát následující, tedy dle [17] a [68]: 

pro sériové zapojení (konfigurace 1-U a konfigurace 2-U) 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Relativní čas t
rel.

 (s)

O
b
je

m
o
v
ý
 p

rů
to

k
 t

e
p
lo

n
o
s
n
é
h
o
 m

é
d
ia

 Q
V

f(t
)(

m
3
 h

-1
)

Objemový průtok - lokalita FAST (9/2013); Q
Vf

(t) = f(t
rel.

), Q
Vf(mean)

 =1.6573 m3 h-1



Návrh metodiky realizace a evaluace TRT experimentů 

134 
 

� − �: �������� =
|��|(���)∙��,� ∙��

��
=
1

1
∙
��̇��
�����

�

π ∙��,�
� ∙

��,� ∙��
��

⇒
4 ∙��̇��

�����

π ∙��
∙
��
��

(1)

pro

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

� = {IN1;OUT1}

��̇��
�����≡ ���̇��

�����
�,���

= ��̇��
�����

�,����
�

�� ≡ ���,��� = ��,�����

�

� − �: �������� =
|��|(���)∙��,� ∙��

��
=
1

1
∙
��̇��
�����

�

π ∙��,�
� ∙

��,� ∙��
��

⇒
4 ∙��̇��

�����

π ∙��
∙
��
��

(1)

pro

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

� = {IN1;OUT1;IN2;OUT2}

��̇��
�����≡ ���̇��

�����
�,���

= ��̇��
�����

�,����
= ��̇��
�����

�,���
= ��̇��
�����

�,����
�

�� ≡ ���,��� = ��,���� = ��,��� = ��,�����

�

 (7.69) 

 

pro paralelní zapojení (konfigurace 1-U a konfigurace 2-U) 
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Dodejme, že fáze I, II a III tvoří standardní sadu procedur TRT experimentu, které byly 

metodicky zpřesněny a lépe v souvislostech provázány. Celou problematiku lze chápat také jako 

identifikaci soustavy, na níž – v korespondenci s výše uvedeným matematickým popisem 

v oddíle 7.2.2 – v okamžiku � = 0 (v s) přivedeme tepelný impuls. Kýženou tepelnou odezvu 

horninového masivu poté zkoumáme obvykle na výstupu, tj. na chladnější zpátečce; evaluací 

při I. SED však mezi teplejším přívodem a chladnější zpátečkou. 

 

7.3.1.1.3 Tlak 

Aby bylo dosaženo konstantního tepelného toku (v W · m-2), musí být objemový průtok 

(v m3 · h-1) uvnitř kolektorové smyčky konstantní a absolutní rozdíl na vstupu do smyčky a na výstupu 

ze smyčky během TRT testu konstantní. Technicky lze obojí splnit, nicméně v případě snahy 

o dosažení konstantního objemového průtoku (tématicky viz odstavec 7.3.1.1.2) mohou vznikat 

problémy s poklesem tlaku (v Pa) z důvodu netěsnosti spojů na těchto rozhraních, tedy: 

 

 kolektorová smyčka/prodlužovací hadice – propojení vývodů kolektorových z vrtu 

a prodlužovacích hadic do TRT aparatury, 

 prodlužovací hadice/TRT aparatura – propojení prodlužovacích hadic a hydraulického 

okruhu v TRT aparatuře (tj. přívod – Forward, zpátečka – Return nebo Backward). 

 

Zatím se případné poklesy tlaku v celé soustavě kolektorová smyčka/TRT aparatura prakticky 

řeší manuálním dotlakováním (přes plnící ventil) na hodnotu v povoleném rozsahu 

od 1,8 bar do 2,2 bar (na stupnici manometru je vyznačeno zelené pole) neboli 

od 1,8 ∙ 105 Pa do 2,2 ∙ 105 Pa. V [52] jsou rovněž sumarizovány objemové průtoky (v m3 · h-1) 

teplonosného média v závislostech na vnějším průměru trubky dané kolektorové smyčky a její 

konfiguraci (tj. 1-U a 2-U), pro úplnost viz také Tabulka 7.3. Musí být dosaženo turbulentního 

proudění – tj. při �� > 5000 dle [12] – v kolektorových smyčkách během celého TRT testu, 

tj. II. fáze TRT experimentu. 

Pro úplnost dodejme, že v různých souvisejících publikacích – např. v [6], [9], [11], [12], [17], 

[21], [68] – je kriteriální hodnota hranice mezi laminárním prouděním, laminárně-turbulentním 

prouděním a turbulentním prouděním uváděna různě. 

 

7.3.1.1.4 Součinitel tepelné vodivosti 

V případě určení součinitele tepelné vodivosti horninového masivu (viz také pododdíl 1.4.4.4) 

lze uvažovat jeho závislost: 

na z-ové souřadnici [v uzavřeném intervalu � ∈ 〈0,ℎ�〉] 

 

� ≡ �(�)= �(�) (W ∙m �� ∙K��) (7.71) 

 

na časové souřadnici [v uzavřeném intervalu � ∈ 〈0,�����〉] 

 

� ≡ �(�)= �(�) (W ∙m �� ∙K��) (7.72) 
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V případě funkční závislosti � = �(�) lze v rámci stávající evaluační metodiky stanovit, zdali 

TRT test proběhl správně (tj. výsledná závislost je dle [52] „stabilní“ čili ve stacionárním stavu se blíží 

ke konkrétní hodnotě, viz Obrázek 7.4), nebo nesprávně (tj. výsledná závislost je dle [52] „nestabilní“ 

čili ve stacionárním stavu buď lineárně roste/klesá vlivem podzemní vody, nebo neustále osciluje 

kolem konkrétní hodnoty vlivem fluktuace napájecího napětí či jiných okolních vlivů). 

Obrázek 7.4 zobrazuje příklad 1D grafu pro vypočítaný součinitel tepelné vodivosti, tj. �(�)=

�(�) ve W ∙ m-1 ∙ K-1, během zdárné realizace II. fáze TRT experimentu na lokalitě FAST, viz 

Tabulka 7.4. 

 

 

Obrázek 7.4  Lokalita FAST – příklad 1D grafu vypočítaného součinitele tepelné vodivosti při zdárné 

realizaci TRT testu na dané lokalitě; v MATLABu zpracovaný výstup z nástroje GeRT-CAL, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

V případě nesprávně provedeného TRT testu existují dvě možnosti, jak tento problém řešit, tedy: 

 

 prodloužení periody TRT testu – očekávání stabilizace výsledné charakteristiky, 

 ukončení stávajícího TRT testu22 – ukončení celého TRT experimentu a odstartování 

nového TRT testu, a to obvykle s definovanou prodlevou tak, aby se zkoumaný objekt 

(v tomto případě horninový masiv) vrátil do počátečního stavu před započetím neúspěšného 

TRT testu. [47], [54] 

 

Dodejme, že druhá možnost nastane i tehdy, nevychází-li výsledky z prvního stupně evaluace 

dat dle očekávání, případně jich nelze na základě parametrizace v softwarovém nástroji GeRT-CAL 

dosáhnout; tento fenomén byl poprvé zaznamenán na lokalitě Hvězdárna (ČR, Moravskoslezský kraj; 

duben až květen 2013, viz také příloha D.18), obdobně pak také na lokalitě Ostružná (ČR, Olomoucký 

kraj; červenec 2013, viz také příloha D.6). Na obou lokalitách však nebyla chyba na straně TRT 

aparatury. 

                                                      
22 V tomto případě lze dle uvážení realizovat I. fázi a III. fázi TRT experimentu, a to za předpokladu, že se 
podmínky (např. ty geologické) na dané lokalitě nezměnily. 
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7.3.2 Seznam realizovaných TRT experimentů 

Tabulka 7.4 sumarizuje vybrané technické parametry (tj. měsíc/rok provedení, počet měřených 

BHE/konfigurace, průměrná hodnota součinitele tepelné vodivosti a průměrná hodnota součinitele 

tepelného odporu vrtu) v závislosti na každé lokalitě, kde byl TRT experiment realizován, tedy: 

 

Tabulka 7.4  Závislost vybraných technických parametrů na lokalitě, kde byl TRT experiment již 

realizován, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Technické parametry 

název lokality kraj 
měsíc / rok 

provedení 

počet měřených 

BHE / konfigurace 

kolektoru BHE 

� ̅ ������ 

(W ∙ m-1 ∙ K-1) (K ∙ m ∙ W-1) 

Muglinov T 03 – 04 / 2011 1 BHE / 2-U 5,670 0,042 

Paskov T 07 – 08 / 2011 16 BHE / 2-U ----- ----- 

Lysá hora T 09 / 2011 1 BHE / 2-U 3,905 0,060 

Háj ve Slezsku T 11 / 2011 1 BHE / 2-U 2,020 0,137 

Znojmo B 04 / 2012 1 BHE / 2-U 2,605 0,079 

Ovčárna T 05 / 2012 1 BHE / 2-U 3,895 0,034 

Úvaly u Prahy S 05 / 2012 1 BHE / 1-U 3,415 0,109 

MVP (I) T 10 / 2012 1 BHE / 1-U 2,200 0,155 

Kanonie Teplá K 04 / 2013 1 BHE / 2-U 2,170 0,047 

Hvězdárna (I) T 04 / 2013 1 BHE / 1-U 7,410 0,031 

Hvězdárna (II) T 05 / 2013 1 BHE / 1-U 8,130 0,039 

Ostružná M 07 / 2013 1 BHE / 2-U 18,330 0,038 

MVP (II) T 08 / 2013 1 BHE / 1-U 2,400 0,171 

FAST T 09 / 2013 1 BHE / 2-U 3,230 0,115 

Dolní Žukov T 04 / 2014 1 BHE / 2-U ----- ----- 

 

Z výše uvedené tabulky (viz Tabulka 7.4) lze z pohledu počtu realizací TRT experimentů uvést 

následující, tedy: 

 

 počet realizací – 14 (i opakovaných) realizací TRT experimentů na jedné lokalitě 

a 11 sekvenčních realizací TRT testů (lokalita Paskov), všechny na území České republiky, 

 časové údobí – od března 2011 (lokalita Muglinov) až do dubna 2014 (lokalita Dolní Žukov), 

 geografické hledisko (kraje) – 5 krajů České republiky (tj. Moravskoslezský kraj, 

Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Karlovarský kraj), 

 geografické hledisko (lokality) – 9 lokalit (Moravskoslezský kraj), 1 lokalita (Olomoucký 

kraj), 1 lokalita (Jihomoravský kraj), 1 lokalita (Středočeský kraj), 1 lokalita (Karlovarský 

kraj). 
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praxi nelze tyto podklady vždy získat, přesto

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

případné modelování (viz 

jsou 

, viz příloha

D.14), Znojmo

a příloha D.7

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

Dodejme, že lokality MVP (tj.

Palisy; viz příloha

areálu Vysoké školy báňské

Žukov (

technickým komplikacím v

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

 viz 

Čechách v

a příloha H)

zobrazuje blokové schéma 

parametrů, bázové struktury a výstupních parametrů

lokové schéma 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

aluace dat a 

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv.

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

materiály detailně zpracovány a uvažovány na

praxi nelze tyto podklady vždy získat, přesto

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

případné modelování (viz 

jsou pro

, viz příloha D.16

), Znojmo

D.7) a Ostružná

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

Dodejme, že lokality MVP (tj.

; viz příloha

areálu Vysoké školy báňské

Žukov (poblíž

technickým komplikacím v II. 

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

viz [1]

Čechách v

). 

blokové schéma 

parametrů, bázové struktury a výstupních parametrů

lokové schéma ú

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

aluace dat a 

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv.

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

materiály detailně zpracovány a uvažovány na

praxi nelze tyto podklady vždy získat, přesto

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

případné modelování (viz 

pro lokality MVP

D.16

), Znojmo

) a Ostružná

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

Dodejme, že lokality MVP (tj.

; viz příloha

areálu Vysoké školy báňské

poblíž

 fázi 

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

[1] 

Čechách v ní zakresleny nejsou

blokové schéma 

parametrů, bázové struktury a výstupních parametrů

úplného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

aluace dat a 

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv.

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

materiály detailně zpracovány a uvažovány na

praxi nelze tyto podklady vždy získat, přesto

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

případné modelování (viz 

lokality MVP

D.16), Paskov

), Znojmo

) a Ostružná

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

Dodejme, že lokality MVP (tj.

; viz příloha

areálu Vysoké školy báňské

poblíž Českého Těšína

fázi zdárně dokončen.

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

 – 

ní zakresleny nejsou

blokové schéma 

parametrů, bázové struktury a výstupních parametrů

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

aluace dat a pro

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv.

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

materiály detailně zpracovány a uvažovány na

praxi nelze tyto podklady vždy získat, přesto

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

případné modelování (viz oddíl

lokality MVP

), Paskov

), Znojmo (B

) a Ostružná

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

Dodejme, že lokality MVP (tj. Malý výzkumný polygon

; viz příloha

areálu Vysoké školy báňské

Českého Těšína

zdárně dokončen.

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

 přiložena tzv.

ní zakresleny nejsou

blokové schéma 

parametrů, bázové struktury a výstupních parametrů

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

pro druhý

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv.

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

materiály detailně zpracovány a uvažovány na

praxi nelze tyto podklady vždy získat, přesto

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

oddíl

lokality MVP

), Paskov

(B, Morava

) a Ostružná

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

Návrh

Malý výzkumný polygon

; viz příloha D.18

areálu Vysoké školy báňské

Českého Těšína

zdárně dokončen.

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

přiložena tzv.

ní zakresleny nejsou

blokové schéma 

parametrů, bázové struktury a výstupních parametrů

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

druhý

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv.

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

materiály detailně zpracovány a uvažovány na

praxi nelze tyto podklady vždy získat, přesto

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

oddíl 7.2.4

lokality MVP

), Paskov (T

, Morava

) a Ostružná 

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

Návrh

138

Malý výzkumný polygon

D.18

areálu Vysoké školy báňské

Českého Těšína

zdárně dokončen.

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

přiložena tzv.

ní zakresleny nejsou

blokové schéma 

parametrů, bázové struktury a výstupních parametrů

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

druhý stupeň evaluace dat)

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv.

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

materiály detailně zpracovány a uvažovány na lokalitě Znojmo (viz příloha

praxi nelze tyto podklady vždy získat, přesto 

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

7.2.4

lokality MVP (T

(T, Morava

, Morava

 (M

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

Návrh

138 

Malý výzkumný polygon

D.18) a F

areálu Vysoké školy báňské

Českého Těšína

zdárně dokončen.

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

přiložena tzv.

ní zakresleny nejsou

blokové schéma úplného 

parametrů, bázové struktury a výstupních parametrů. 

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

stupeň evaluace dat)

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv.

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

lokalitě Znojmo (viz příloha

 hrají stále větší roli 

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

7.2.4). 

T, Ostrava

, Morava

, Morava, viz příloha

(M, Morava

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

Návrh metodiky

 

Malý výzkumný polygon

) a F

areálu Vysoké školy báňské 

Českého Těšína

zdárně dokončen.

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

přiložena tzv. 

ní zakresleny nejsou

plného 

 

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

stupeň evaluace dat)

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv.

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

lokalitě Znojmo (viz příloha

hrají stále větší roli 

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

 

, Ostrava

, Morava

, viz příloha

Morava

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

metodiky

Malý výzkumný polygon

) a FAST (tj.

 – Technické univ

Českého Těšína; viz příloha

zdárně dokončen. 

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

 signálová mapa

ní zakresleny nejsou) s

plného 

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

stupeň evaluace dat)

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv.

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

lokalitě Znojmo (viz příloha

hrají stále větší roli 

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

, Ostrava

, Morava, viz příloha

, viz příloha

Morava

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky

metodiky

Malý výzkumný polygon

AST (tj.

Technické univ

; viz příloha

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

signálová mapa

) s orientací na

plného TRT experimentu s

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

stupeň evaluace dat)

rámci rozšíření metodiky jsou uvažovány tzv. 

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality

lokalitě Znojmo (viz příloha

hrají stále větší roli 

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

, Ostrava-Poruba, Slezsko

, viz příloha

, viz příloha

Morava, viz příloha

eovlivněné teplotní profily coby funkce nadmořské výšky, a to

metodiky realizace

Malý výzkumný polygon

AST (tj.

Technické univ

; viz příloha

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

signálová mapa

orientací na

TRT experimentu s

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

stupeň evaluace dat)

 další informační zdroje

geologického profilu a/nebo geologického posudku dané lokality 

lokalitě Znojmo (viz příloha

hrají stále větší roli 

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

Poruba, Slezsko

, viz příloha

, viz příloha

, viz příloha

, a to 

realizace

Malý výzkumný polygon

AST (tj. Fakulta stavební VŠB

Technické univ

; viz příloha

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v

signálová mapa

orientací na

TRT experimentu s

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

stupeň evaluace dat)

další informační zdroje

 (viz 

lokalitě Znojmo (viz příloha

hrají stále větší roli 

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

Poruba, Slezsko

, viz příloha

, viz příloha D.2

, viz příloha

 pro

realizace

Malý výzkumný polygon; viz příloha

Fakulta stavební VŠB

Technické univ

; viz příloha D.20

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v Moravskoslezském

signálová mapa

orientací na

TRT experimentu s

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní p

stupeň evaluace dat), autor:

další informační zdroje

(viz Obráze

lokalitě Znojmo (viz příloha

hrají stále větší roli 

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

Poruba, Slezsko

, viz příloha

D.2), Ovčárna

, viz příloha

pro každou 

realizace a

; viz příloha

Fakulta stavební VŠB

Technické univerzity Ostrava.

D.20

Moravskoslezském

signálová mapa, zahrnující 

orientací na severovýchodní Moravu

TRT experimentu s

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

profilů, další informační zdroje), bázová struktura (TRT test) a výstupní parametry (výstupy TRT testu 

, autor:

další informační zdroje

Obráze

lokalitě Znojmo (viz příloha

hrají stále větší roli –

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve

Poruba, Slezsko

, viz příloha D.15

), Ovčárna

, viz příloha

každou 

a evaluace

; viz příloha

Fakulta stavební VŠB

erzity Ostrava.

D.20) nebyl TRT experiment 

Moravskoslezském

, zahrnující 

severovýchodní Moravu

TRT experimentu s

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

arametry (výstupy TRT testu 

, autor: Ing.

další informační zdroje

Obrázek

lokalitě Znojmo (viz příloha

– např.

druhého stupně evaluace dat poskytují nesmírně cenný zdroj informací ve 

Poruba, Slezsko

D.15

), Ovčárna

, viz příloha D.6

každou 

evaluace

; viz příloha

Fakulta stavební VŠB

erzity Ostrava.

) nebyl TRT experiment 

Moravskoslezském

, zahrnující 

severovýchodní Moravu

TRT experimentu s

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

arametry (výstupy TRT testu 

Ing.

další informační zdroje

k 7.

lokalitě Znojmo (viz příloha D.2

např.

formě hodnot klíčových 

Poruba, Slezsko, viz příloha

), Ostrava

), Ovčárna

D.6) 

každou výše uvedenou 

evaluace

; viz příloha

Fakulta stavební VŠB

erzity Ostrava.

) nebyl TRT experiment 

Moravskoslezském

, zahrnující 

severovýchodní Moravu

TRT experimentu s 

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

arametry (výstupy TRT testu 

Ing. Petr

další informační zdroje

.5) 

D.2). Nutno dodat, že 

např. v případě pr

formě hodnot klíčových 

, viz příloha

Ostrava

), Ovčárna 

) graficky vyneseny 

výše uvedenou 

evaluace TRT

; viz příloha D.4

Fakulta stavební VŠB

erzity Ostrava.

) nebyl TRT experiment 

Moravskoslezském

, zahrnující 

severovýchodní Moravu

 popisy vstupních 

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

arametry (výstupy TRT testu 

Petr Vojčinák

další informační zdroje

 – poprvé byly tyto 

). Nutno dodat, že 

případě pr

formě hodnot klíčových 

, viz příloha

Ostrava

 (T, Slezsko

graficky vyneseny 

výše uvedenou 

TRT 

D.4), Hvězdárna 

Fakulta stavební VŠB

erzity Ostrava. 

) nebyl TRT experiment 

Moravskoslezském 

, zahrnující pouze 

severovýchodní Moravu

popisy vstupních 

 

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

arametry (výstupy TRT testu 

Vojčinák

další informační zdroje 

poprvé byly tyto 

). Nutno dodat, že 

případě pr

formě hodnot klíčových 

, viz příloha

Ostrava-Muglinov

, Slezsko

graficky vyneseny 

výše uvedenou 

 experimentů

), Hvězdárna 

Fakulta stavební VŠB-TUO

 

) nebyl TRT experiment 

 kraji, byla 

pouze 

severovýchodní Moravu

popisy vstupních 

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

arametry (výstupy TRT testu 

Vojčinák

 ve

poprvé byly tyto 

). Nutno dodat, že 

případě pr

formě hodnot klíčových 

, viz příloha D.4

Muglinov

, Slezsko

graficky vyneseny 

výše uvedenou 

experimentů

), Hvězdárna 

TUO

) nebyl TRT experiment 

kraji, byla 

pouze Moravu 

severovýchodní Moravu

popisy vstupních 

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

arametry (výstupy TRT testu 

Vojčinák 

ve formách 

poprvé byly tyto 

). Nutno dodat, že 

případě provedení 

formě hodnot klíčových 

D.4), Lysá 

Muglinov

, Slezsko

graficky vyneseny 

výše uvedenou lokalitu

experimentů

), Hvězdárna 

TUO; viz 

) nebyl TRT experiment 

kraji, byla 

Moravu 

severovýchodní Moravu (viz 

popisy vstupních 

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

arametry (výstupy TRT testu 

 

formách 

poprvé byly tyto 

). Nutno dodat, že 

ovedení 

formě hodnot klíčových 

), Lysá 

Muglinov 

, Slezsko, viz 

graficky vyneseny 

lokalitu

experimentů

), Hvězdárna 

; viz 

) nebyl TRT experiment 

kraji, byla 

Moravu 

(viz 

popisy vstupních 

plného TRT experimentu: vstupní parametry (měření teplotních 

arametry (výstupy TRT testu 

formách 

poprvé byly tyto 

). Nutno dodat, že 

ovedení 

formě hodnot klíčových 

), Lysá 

 (T, 

, viz 

graficky vyneseny 

lokalitu, 

experimentů 

), Hvězdárna 

; viz 

) nebyl TRT experiment 

kraji, byla 

Moravu 

(viz 

popisy vstupních 

arametry (výstupy TRT testu 

formách 

poprvé byly tyto 

). Nutno dodat, že 

ovedení 

formě hodnot klíčových 

), Lysá 

, 

, viz 

graficky vyneseny 

, 
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Dodejme, že všechny výše uvedené TRT testy byly realizovány pomocí profesionální mobilní 

TRT aparatury (výrobce UBeG GmbH & Co., KG, Wetzlar – Nauborn, SRN), napevno instalované 

do přívěsného vozíku (výrobce: Maro Kralovice, Kralovice, ČR; RZ: 6T0 4605), vybaveného vším 

potřebným nářadím a zajištěného nově nainstalovaným zabezpečovacím systémem, poprvé využitým 

na lokalitě Hvězdárna Johanna Palisy (T, Slezsko, viz příloha D.18). 

 

7.4 Metodika evaluace TRT experimentu 

V kapitole 1 (a též v kapitole 7) je detailně popsán – z hlediska matematického popisu – 

jednoduchý analytický model, založený na teorii Kelvinova liniového zdroje, přičemž (viz 

pododdíly 1.4.3.2 a 1.4.3.3) a vším, co s tímto modelem souvisí z hlediska teoretického (viz 

oddíl 7.2.1), praktického (viz oddíl 7.2.2) a metrologického (viz oddíl 7.2.3) v návaznosti na metodiku 

realizace TRT experimentů (viz oddíl 7.3), konkrétně pak na evaluaci dosažených výsledků v rámci 

I. SED (viz např. oddíl 7.5.4 a přílohy D.8 až D.11 v případové studii). Některé výstupní parametry 

z I. SED jsou dále metodicky použity v rámci II. SED (viz např. oddíl 7.5.5 a příloha D.7 v případové 

studii), evaluačně založeného opět na analytickém modelu vytvořeném pomocí nástroje EED. Mohlo 

by se zdát, že tento přístup je z praktického hlediska dostačující, ovšem z hlediska komplexnějšího 

matematického modelování již nikoliv z důvodu mnoha zjednodušení a samotné podstaty tohoto 

analytického modelu, jehož výhody/nevýhody sumarizuje Tab. A.2 (viz příloha A.11). 

Z nejobecnějšího hlediska představuje dle [44] matematický model zjednodušenou funkční 

reprezentaci reálného přírodního systému sloužící k analýze jeho chování nejen jako celku, ale také 

z pohledu jeho dílčích komponent. Odtud lze říci, že v kapitole 1 a kapitole 7 jsme se zabývali spíše 

zjednodušenou funkční reprezentací z pohledu celku, přičemž: 

 

 v současnosti se matematické modelování stále více stává významnějším a efektivnějším 

prostředkem pro studium fyzikálně chemických procesů, neboť umožňuje aproximovat 

procesy v jejich vzájemné interakci na základě dostupných dat – v tomto případě hovoříme 

o tzv. přímém modelování daného problému. 

 s rostoucím výkonem výpočetní techniky se stále častěji využívá tzv. inverzního zpřesňování 

popisu daného přírodního systému, a to pomocí mechanismů kalibrace modelu a validace 

modelu na základě akceptovaných koncepčních předpokladů – v tomto případě hovoříme 

o tzv. inverzním modelování daného problému. 

 

Dle [44] každá studie různých aspektů fyzikálně chemických procesů, jež není založena pouze 

na sběru a tabelování dat, v sobě zahrnuje proces modelování v šiřším významu slova; viz právě 

případová studie pro lokalitu Ovčárna pod Pradědem v podkapitole 7.5 a souvisejících 

přílohách D.7 až D.13. Obecně bývá předběžný konceptuální model (viz pododdíl 7.4.2.1) 

konfrontován se shromážděnými daty (např. procesy I. SED a II. SED); odpovídají-li tato data danému 

konceptuálnímu modelu, je model akceptován, v opačném případě musí být daný model revidován – 

např. evaluace v rámci I. SED na lokalitě Ostružná (viz příloha D.6). 

Dodejme, že návaznost dosavadního analytického matematického popisu (viz kapitola 1 

a kapitola 7) v kontextu složitějších analytických modelů (viz pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5) je uvedena 

v pododdíle 7.4.1.1. 
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7.4.1 Vytvoření koncepce pro analytický přístup 

Na uvedený matematický popis, týkající se nekonečného liniového zdroje (viz oddíl 1.4.3 

a oddíl 7.2.1), plynule navazují články [50], [60] a [61], v nichž jsou uvedeny rozdíly mezi tímto 

jednoduchým přístupem a dalšími sofistikovanějšími metodami a popisy – např. Eskilsonův přístup 

s využitím analytických g-funkcí v [17] a [21], řešení pro konečný liniový zdroj, konečný cylindrický 

zdroj apod.) – vedoucími na složitější úlohy, jejichž řešení klasickými analytickými metodami by bylo 

velice obtížné. 

Kupříkladu model FLS (viz podkapitola 7.1), který mnohem lépe popisuje technologii 

jednoho BHE, byl v 80. letech 20. století poprvé studován Eskilsonem, později Zengem (např. v [60]), 

Lamarchem a Beauchampem dle [50]. Aktuálně je takto pojatý model založen na tzv. technice 

zrcadlení a na dvojté integraci Fourierovy rovnice vedení tepla (viz pododdíl 1.4.3.2). 

Články [50] a [60] nabízejí exaktní formy analytických řešení při příslušných počátečních 

podmínkách a okrajových podmínkách v cylindrických prostorových souřadnicích [�,�] 

(při uvažování axiální symetrie) a časové souřadnici � (při uvažování transientního řešení). Článek 

[50] rovněž podrobně diskutuje vliv z-ové souřadnice při evaluaci dat z TRT testů. 

V rámci námi realizovaných TRT experimentů vyžaduje tato úloha velké množství vstupních 

dat, která jsou dostupná z I. SED (viz podkapitola 7.3, respektive oddíl 7.3.1) a dalších informačních 

zdrojů (např. geologický posudek, geologický profil, popř. jiná forma předávání klíčových parametrů). 

Příslušné teplotní profily (tj. neovlivněný teplotní profil před TRT testem a mnohem zajímavější 

ovlivněné teplotní profily po TRT testu) jsou získány pouze přímým měřením teploty v daných 

hloubkových úrovních. Tento přístup je částečně uvažován při tvorbě numerického modelu v [5]. 

 

7.4.1.1 Jednoduché modely transportu tepla 
Model popsaný v oddíle 1.4.3 a oddíle 7.2.1 má následující vlastnosti, tedy: 

 

 je analytický; viz relace (7.2), 

 je deterministický; viz relace (7.2), 

 je dvojdimenzionální (v kartézských souřadnicích) s výslednou teplotní distribucí �(�,�,�) 

v K; viz relace (7.2), 

 je axisymetrický s výslednou teplotní distribucí �(�,�) v K; viz relace (7.24) až (7.28), 

 obsahuje jednu řídicí PDE s předepsanou počáteční podmínkou (na základě Cauchyho 

problému, u něhož nejsou okrajové podmínky předepsány, respektive jsou předepsány 

pro nekonečnou doménu); viz relace (7.2), (7.3) a (7.4), 

 je uvažován konstantní tepelný tok; viz relace (7.20), 

 algoritmus řešení je založen na spojitém (nekonečném) liniovém zdroji; viz relace (7.17), 

 charakter řešení je transientní (s přihlédnutím k chování v ustáleném stavu); viz relace (7.21) 

a (7.22), 

 je prakticky využitelný při realizaci TRT experimentů (viz kapitola 7), respektive 

při procesech I. SED (viz pododdíl 7.5.4.1), parametrizaci (viz pododdíl 7.5.4.2) a při fitování 

dat (viz pododdíl 7.5.4.3). 

 

Rovněž pro tento model platí všechny vlastnosti analytických modelů (viz Tab. A.2), 

tj. existence přesného řešení, odvozeného na základě mnoha zjednodušujících předpokladů týkajících 

se horninového prostředí (tj. uvažování homogenity a izotropie tohoto prostředí), geometrie BHE 

(tj. uvažování tenkého svislého válcového tělesa při podmínce �� ≪ ℎ�) a vnějších vlivů 
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(např. uvažování hodnoty ��). Dodejme, že teplota vzduchu není při realizacích TRT experimentů 

měřena ani následně uvažována při procesu evaluace. V [48] je vliv teplota vzduchu částečně 

uvažována; v [5] je pak uvažována (na základě meteorologických dat z nejbližší meteostanice 

v Mošnově) při numerickém modelování průběhu samotného TRT testu na vrtu A, a to na MVP 

v říjnu 2012 (viz Tabulka 7.4 a příloha D.4). 

 

7.4.1.2 Složitější modely transferu tepla – tepelné odpory 

Tento pododdíl představuje úvod do rozsáhlé problematiky součinitelů tepelného odporu. 

V případě realizace TRT experimentů byl – jako jeden z výstupů samotného TRT testu pro evaluaci 

v rámci I. SED – uváděn parametr �� (v K ∙ m ∙ W-1). Zároveň je třeba říci, že v případě tohoto 

jednoduchého modelu přenosu tepla (viz pododdíl 7.4.1.1) vůbec nebyla uvažována konfigurace 

samotného BHE. V případě složitějších modelů hraje konfigurace BHE klíčovou roli pro případné 

matematické modelování. 

V [17] a [21] jsou uvedeny výpočtové relace těchto složitějších modelů. 

 

7.4.1.2.1 Konfigurace 1-U – součinitele tepelného odporu 

V [17] je popsáno přímé použití tepelných odporů �� a �� ≡ �� (v K ∙ m ∙ W-1) coby 

výstupních parametrů TRT testu při analytickém i numerickém modelování chování BHE. Oba typy 

těchto tepelných odporů jsou dle Hellströmova přístupu brány na základě tzv. delta konfigurace 

tepelného obvodu (viz Obrázek 7.7). Známe-li hodnoty �� (tj. součinitel vnitřního tepelného odporu 

vrtu) a �� (tj. součinitel tepelného odporu vrtu), lze dle [17] následně určit ucelenou množinu 

ostatních tepelných odporů, a to v závislostech na zvoleném analytickém nebo numerickém řešení 

a na konfiguraci BHE (v rozsahu řešené problematiky uvažujeme z praktického hlediska pouze 

konfiguraci 1-U a konfiguraci 2-U), tedy dle [17]: 

pro (analytický přístup, konfigurace 1-U) 

 

��,�,��(���) = �� = �� (K ∙m ∙W ��)

��,�,���(���) = �� = �� (K ∙m ∙W ��)

��,�(���) = �� = �� (K ∙m ∙W ��)

��,�,�(���) =
2 ∙�� ∙(�� − 2 ∙��)

4 ∙�� − ��
(K ∙m ∙W ��)

 (7.73) 

 

kde (pro konfiguraci 1-U) 

 ��(���)  tepelná kapacita injektážní směsi, 

 ��,�,��(���) součinitel tepel. odporu mezi teplonos. médiem a injektáž. směsí na přívodu, 

 ��,�,���(���) součinitel tepel. odporu mezi teplonos. médiem a injektáž. směsí na zpátečce, 

 ��,�(���) součinitel tepel. odporu mezi injektážní směsí a okolní zeminou, 

 ��,�,�(���) součinitel tepel. odporu mezi injektážní směsi mezi teplotami ��,�, ��,�, 

 ��,�  termodynamická teplota injektážní směsi na přívodu IN 1 (K), 
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 ��,�  termodynamická teplota injektážní směsi na zpátečce OUT 1 (K), 

 ��  termodynamická teplota okolní zeminy    (K), 

 �� = 2 ∙�� jmenovitý průměr vrtu      (m), 

 ����  přímá vzdálenost mezi kolektorovými trubkami   (m), 

 ��,��,�  vnitřní poloměr kolektorové trubky na přívodu IN 1  (m), 

 ��,���,�  vnitřní poloměr kolektorové trubky na zpátečce OUT 1  (m), 

 ��,��,�  vnější poloměr kolektorové trubky na přívodu   (m), 

 ��,���,�  vnější poloměr kolektorové trubky na zpátečce   (m). 

 

Obrázek 7.6 zobrazuje rozmístění a popis jednotlivých teplotních parametrů – tj. pro okolní 

zeminu (angl. Soil), pro injektážní směs (angl. Grout), kolektorovou smyčku (označení BHE) 

a samotný vrt (angl. Borehole) – a geometrických parametrů – tj. pro průměr vrtu (angl. Diameter 

of Borehole), pro vzdálenost mezi kolektovými trubkami a pro samotné trubky ve formách vnitřních 

poloměrů (angl. Inner Radius) a vnějších poloměrů (angl. Outer Radius) – při konfiguraci 1-U. 

 

 

Obrázek 7.6  Konfigurace 1-U – popis a rozmístění teplotních a geometrických parametrů při této 

konfiguraci kolektorových trubek; upraveno dle [17], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Obrázek 7.7 zobrazuje náhradní RC schéma příslušných součinitelů tepelných odporů 

(tj. rozhraní injektážní směs/okolní zemina, rozhraní injektážní směs/injektážní směs mezi přívodem 

a zpátečkou, rozhraní teplonosné médium/injektážní směs) a tepelných kapacit (tj. tepelná kapacita 

injektážní směsi) – při konfiguraci 1-U. 
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Obrázek 7.7  Konfigurace 1-U – náhradní RC schéma tepelných odporů a tepelných kapacit (v delta 

konfiguraci) při této konfiguraci kolektorových trubek; upraveno dle [17], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

7.4.1.2.2 Konfigurace 2-U – součinitele tepelného odporu 

Obrázek 7.8 zobrazuje rozmístění a popis jednotlivých teplotních parametrů – tj. pro okolní 

zeminu (angl. Soil), pro injektážní směs (angl. Grout), kolektorovou smyčku (označení BHE) 

a samotný vrt (angl. Borehole) – a geometrických parametrů – tj. pro průměr vrtu (angl. Diameter 

of Borehole), pro přímou vzdálenost mezi kolektovými trubkami a pro diagonální vzdálenost 

mezi kolektorovými trubkami – při konfiguraci 2-U. Dodejme, že význam a rozmístění vnitřních 

a vnějších poloměrů kolektorových trubek je stejné jako v případě konfigurace 1-U. 

 

 

Obrázek 7.8  Konfigurace 2-U – popis a rozmístění teplotních a geometrických parametrů při této 

konfiguraci kolektorových trubek; upraveno dle [17], autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Výpočtové relace pro jednotlivé součinitele tepelných odporů jsou následující, tedy dle [17]: 

pro (analytický přístup, konfigurace 2-U) 

 

��,�,��(���) = 2 ∙�� = 2 ∙�� (K ∙m ∙W ��)

��,�,���(���) = 2 ∙�� = 2 ∙�� (K ∙m ∙W ��)

��,�(���) = 2 ∙�� = 2 ∙�� (K ∙m ∙W ��)

��,�,�(���) =
8 ∙�� ∙(�� − 2 ∙��)

4 ∙�� − ��
(K ∙m ∙W ��)

��,�,�(���) = ��,�,�(���) (K ∙m ∙W ��)

 (7.74) 

 

kde (pro konfiguraci 2-U) 

 ��(���)  tepelná kapacita injektážní směsi, 

 ��,�,��(���) součinitel tepel. odporu mezi teplonos. médiem a injektáž. směsí (přívody), 

 ��,�,���(���) součinitel tepel. odporu mezi teplonos. médiem a injektáž. směsí (zpátečky), 

 ��,�(���) součinitel tepel. odporu mezi injektážní směsí a okolní zeminou, 

 ��,�,�(���) součinitel tepel. odporu injektážní směsi mezi teplotami ��,�, ��,�, ��,�, ��,�, 

 ��,�,�(���) součinitel tepel. odporu injektážní směsi mezi teplotami ��,�, ��,� a ��,�, ��,�, 

 ��,�  termodynamická teplota injektážní směsi na přívodu IN 1 (K), 

 ��,�  termodynamická teplota injektážní směsi na zpátečce OUT 2 (K), 

 ��,�  termodynamická teplota injektážní směsi na zpátečce OUT 1 (K), 

 ��,�  termodynamická teplota injektážní směsi na přívodu IN 2 (K), 

 ��  termodynamická teplota okolní zeminy    (K), 

 �� = 2 ∙�� jmenovitý průměr vrtu      (m), 

 ����,�  přímá vzdálenost mezi kolektorovými trubkami   (m), 

 ����,�  diagonální vzdálenost mezi kolektorovými trubkami  (m), 

 ��,��,�  vnitřní poloměr kolektorové trubky na přívodu IN 1  (m), 

 ��,���,�  vnitřní poloměr kolektorové trubky na zpátečce OUT 1  (m), 

 ��,��,�  vnitřní poloměr kolektorové trubky na přívodu IN 2  (m), 

 ��,���,�  vnitřní poloměr kolektorové trubky na zpátečce OUT 2  (m), 

 ��,��,�  vnější poloměr kolektorové trubky na přívodu IN 1  (m), 

 ��,���,�  vnější poloměr kolektorové trubky na zpátečce OUT 1  (m), 

 ��,��,�  vnější poloměr kolektorové trubky na přívodu IN 2  (m), 

 ��,���,�  vnější poloměr kolektorové trubky na zpátečce OUT 2  (m). 

 

Obrázek 7.9 zobrazuje náhradní RC schéma příslušných součinitelů tepelných odporů 

(tj. rozhraní injektážní směs/okolní zemina, rozhraní injektážní/směs/injektážní směs mezi přívodem 

a zpátečkou, rozhraní teplonosné médium/injektážní směs) a tepelných kapacit (tj. tepelná kapacita 

injektážní směsi) – při konfiguraci 2-U. 
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Obrázek 7.9  Konfigurace 2-U – náhradní RC schéma tepelných odporů a tepelných kapacit při této 

konfiguraci kolektorových trubek (vlevo) a náhradní schéma tepelných odporů na rozhraní injektážní 

směs/okolní zemina (vpravo); upraveno dle [17], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že v praxi bývají při této konfiguraci kolektorové trubky (obvykle pak zpátečky 

OUT 1 a OUT 2) náležitě označeny např. žlutou nebo šedou páskou. Při přípravách na samotný TRT 

test jsou rozdělovací armaturou (tj. rozdělovač) spojeny přívody IN 1 a IN 2 do jediného přívodu IN; 

sběrací armaturou (tj. sběrač) jsou naopak spojeny zpátečky OUT 1 a OUT 2 do jediné zpátečky OUT. 

Do TRT aparatury se tak připojují pouze dvě izolované trubky, tj. přívod IN (označení Forward) 

a zpátečka OUT (označení Return). 

 

7.4.1.3 Složitější modely transferu tepla – topný výkon 

Tento pododdíl navazuje na pododdíl 7.3.1.1, v němž jsou popsány jeho vliv na realizaci TRT 

testu (tj. II. fáze TRT experimentu) a klíčové statistické parametry, tj. výběrový průměr �� (v W) 

v relaci (7.61) a výběrovou směrodatnou odchylku �� (v W) v relaci (7.60). 

V tomto odstavci jsou navíc pro oba níže uvedené případy uvažovány časové intervaly, 

reflektující transientní proces, kvazistacionární proces a stacionární proces. Dodejme, že v oddíle 7.2.2 

je uvažován konkrétní případ, a to kvazistacionární proces a topný výkon s průměrnou, respektive 

s konstantní hodnotou. 

Jinými slovy tento pododdíl zobecňuje poznatky v pododdíle 7.3.1.1 a v oddíle 7.2.2; je zřejmé, 

že případ s po částech konstantní hodnotou má v tomto případě nejobecnější charakter. 

 

7.4.1.3.1 Případ s konstantní hodnotou, radiální směr 

Zjednodušení uvažující konstantní tepelný tok, tj. �� ≡ konst. (v K · m2 · s-1), respektive topný 

výkon � ≡ konst. (v W), je zmíněno v relaci (7.17), respektive (7.18). K výslednému tvaru řešení 

v relacích (7.26), (7.27), (7.28) a (7.32) dodejme, že mají obecně transientní charakter, přičemž platí 
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následující kategorizace (na základě časové lokalizace, udávající platnost řešení na daném časovém 

intervalu), tedy: 

pro transientní tvar řešení [v návaznosti na relaci (7.32)] 
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4 ∙�

��
� �− �

�−
��
�

4 ∙� ∙�
�

�

� ∙�!

�

���

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

+

+ �� ∙���

(K)

pro � ∈ (0,� ���� =
5 ∙��

�

�
〉 (s)

 (7.75) 

pro kvazistacionární tvar řešení [v návaznosti na relaci (7.22)] 

 

��(�)− �� =
�

4 ∙π ∙� ∙ℎ�
∙�−γ+ ln�

4 ∙� ∙�

��
� ��+

+ �� ∙
�

ℎ�

(K)	

��(�)− �� =
���

4 ∙π ∙�
∙�ln(�)− γ+ ln�

4 ∙�

��
� ��+

+ �� ∙���

(K)

pro � ∈ ���� =
5 ∙��

�

�
,� ���� =

ℎ�
�

9 ∙�
〉 (s)

 (7.76) 

pro stacionární tvar řešení [v návaznosti na relaci (1.32)] 
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��(�)− �� =
�

2 ∙π ∙� ∙ℎ�
∙ln�

ℎ�
2 ∙��

�+ �� ∙
�

ℎ�
(K)	

��(�)− �� =
���

2 ∙π ∙�
∙ln�

ℎ�
2 ∙��

�+ �� ∙��� (K)

pro � ∈ ���� =
ℎ�
�

9 ∙�
,+ ∞ � (s)

 (7.77) 

 

Relace (7.77) dle [48] popisuje vztah mezi neovlivněnou teplotou �� (v K) a v čase závisloslou 

teplotou teplonosného média ��(�) na stěně vrtu (tj. při � = ��), odvozený aproximací válcového 

tělesa (tj. při nerovnosti �� ≪ ℎ�) tenkým rotačním elipsoidem a použitím zrcadlení při uvažování 

podmínek na povrchu (tj. při � = 0). Dodejme, že při odvození uvažujeme vedle nominálního 

poloměru vrtu �� (v m) a nominální hloubky vrtu ℎ� (v m) také tzv. izolovanou hloubku ℎ� (v m) 

v orientaci z-ové souřadnice, a tudíž dle [48] v ustáleném (stacionárním) stavu platí: 

 

��(�)− �� =
�

2 ∙π ∙� ∙ℎ�
∙�ln�

ℎ�
2 ∙��

�− 0,01 +
ℎ�
ℎ�
�+ �� ∙

�

ℎ�
(K)	

��(�)− �� =
���

2 ∙π ∙�
∙�ln�

ℎ�
2 ∙��

�− 0,01 +
ℎ�
ℎ�
�+ �� ∙��� (K)

pro � ∈ ���� =
ℎ�
�

9 ∙�
,+ ∞ � (s)

 (7.78) 

 

Připustíme-li, že relace (7.76) popisuje kvazistacionární chování a relace (7.77) pak stacionární 

chování, je nutné najít zlomový časový okamžik (angl. Break Time), od něhož se výsledná teplotní 

distribuce chová stacionárně. Porovnáme-li tedy relace (7.76) a (7.77) a vyjádříme-li z této rovnosti 

časovou souřadnici �, pak dle [48] platí: 
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�

4 ∙π ∙� ∙ℎ�
∙�−γ+ ln�

4 ∙� ∙�

��
� ��+ �� ∙

�

ℎ�
=

=
�

2 ∙π ∙� ∙ℎ�
∙ln�

ℎ�
2 ∙��

�+ �� ∙
�

ℎ�

(K)	

1

2
∙�−γ+ ln�

4 ∙� ∙�

��
� ��= ln�

ℎ�
2 ∙��

�

−γ+ ln�
4 ∙� ∙�

��
� � = ln��

ℎ�
2 ∙��

�
�

�

exp�−γ+ ln�
4 ∙� ∙�

��
� ��=

ℎ�
�

4 ∙��
�

��� ∙
4 ∙� ∙�

��
� =

ℎ�
�

4 ∙��
�

� =
ℎ�
�

4 ∙��
� ∙

��
�

4 ∙�
∙�� =

ℎ�
�

16 ∙�
∙�� ≅

ℎ�
�

9 ∙�
(s)

��� ≡
ℎ�
�

9 ∙�
(s)

 (7.79) 

 

7.4.1.3.2 Případ s po částech konstantní hodnotou, radiální směr 

Z praktického hlediska někdy bývá nemožné při realizaci TRT testu (tj. II. fáze TRT 

experimentu) zajistit konstantní tepelný výkon např. z důvodu výpadku napájení. Z hlediska 

matematického popisu pak pro tuto reálnou situaci uvažujeme po částech konstantní hodnoty dílčích 

tepelných výkonů, tedy dle [48]: 

 

�(�)=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

�� pro � ∈ 〈��,����)

�� pro � ∈ 〈��,����)

⋮ ⋮ ⋮
�� pro � ∈ 〈��,����� �)

⋮ ⋮ ⋮
�� pro � ∈ 〈����,���� )

� (W ) (7.80) 

 

respektive 

 

���(�)=
�(�)

ℎ�
=

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

���,� při � ∈ 〈��,����)

���,� při � ∈ 〈��,����)

⋮ ⋮ ⋮
���,� při � ∈ 〈��,����� �)

⋮ ⋮ ⋮
���,� při � ∈ 〈����,���� )

� (W ∙m ��) (7.81) 
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Budeme-li uvažovat tvar v relaci (7.76), zápisy v relaci (7.80), relaci (7.81) a � − 1 časových 

intervalů, pak lze psát, tedy dle [48]: 

 

��(�)− �� = �
�� − ����
4 ∙π ∙� ∙ℎ�

∙ln(� − ��)

���

���

+

+
��

4 ∙π ∙� ∙ℎ�
∙�−γ+ ln�

4 ∙�

��
� ��+ �� ∙

��
ℎ�

(K)	

��(�)− �� = �
���,� − ���,���

4 ∙π ∙�
∙ln(� − ��)

���

���

+

+
���,�
4 ∙π ∙�

∙�−γ+ ln�
4 ∙�

��
� ��+ �� ∙���,�

(K)	

při

���,� =
��
ℎ�
= 0 (W ∙m ��)

�� +
5 ∙��

�

�
≤ � < ���� (s)

 (7.82) 

 

Budeme-li dle [44] pro relaci (7.82) uvažovat zobecněný časový interval � ∈ 〈��,��+ ∞ ), lze 

pro po částech předepsaný konstatní tepelný výkon s výhodou využít Heavisideovu funkci �(�) 

ve formě jednotkového skoku tepelného výkonu ve zvolených časových okamžicích, tedy: 

 

���(�)= � ����,� − ���,���� ∙�(� − ��)

���

���

(W ∙m ��)

při �(� − ��)= �
1 pro � ≥ ��
0 pro � < ��

�

	

��(�)− �� =
1

4 ∙π ∙�
∙� ����,� − ���,���� ∙�(� − ��)∙ln(� − ��)

���

���

+

+
���,�
4 ∙π ∙�

∙�−γ+ ln�
4 ∙�

��
� ��+ �� ∙���,�

(K)	

při
���,� =

��
ℎ�
= 0 (W ∙m ��)

� > �� (s)

 (7.83) 
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Dodejme, že tento případ mnohem lépe zohledňuje fyzikální realitu nejen z hlediska již 

zmíněných výpadků napájení TRT aparatury, ale také z hlediska měřených záznamů. Pro ustálený stav 

v tomto případě bude na základě relace (7.77) platit následující, tedy: 

 

��(�)− �� =
��

2 ∙π ∙� ∙ℎ�
∙ln�

ℎ�
2 ∙��

�+ �� ∙
��
ℎ�

=	

=
���,�
2 ∙π ∙�

∙ln�
ℎ�
2 ∙��

�+ �� ∙���,�

(K)

pro � ∈ ���� =
ℎ�
�

9 ∙�
,+ ∞ � (s)

 (7.84) 

 

7.4.1.4 Složitější modely transferu tepla – počáteční a okrajové podmínky 

V [44] je uvedeno analytické řešení transportu tepla v horninovém prostředí, a to pro teplotní 

distribuci �(�,�,�) v K, tedy pro 2 prostorové souřadnice (tj. r-ová souřadnice v radiálním směru 

a dále z-ová souřadnice v axiálním směru) a pro 1 časovou souřadnici. Tento analytický model 

vykazuje stejné vlastnosti jako model s teplotní distribucí �(�,�) (v K), přičemž díky další prostorové 

souřadnici lze uvést další vlastnosti, tedy: 

 

 zohledňuje výšku hladiny podzemní vody, popř. hloubku izolované části pažnice vrtu, 

v parametru ℎ� (v m), 

 nezohledňuje vliv geotermálního gradientu � ≡ ���� (v K m-1, popř. v °C  m-1; viz 

pododdíl 1.4.4.2), tj. tento analytický model vychází z předepsané hodnoty pro počáteční 

(neovlivněnou) teplotu na povrchu horninového masivu �� (v K) a také pro teplotu 

neovlivněného horninového masivu ve středu hloubky vrtu, tj. v hloubkové úrovni � = ℎ� +

0,5 ∙ℎ� (v m), tj. ��,� = �� + ���� ∙(ℎ� + 0,5 ∙ℎ�) (v K). 

 

Dodejme, že vliv geotermálního gradientu ���� (v K ∙ m-1) je uveden a diskutován v [48], [50] 

a [69], kde jsou přehledně sumarizovany analytické rovnice pro asymptotické chování analytické 

distribuce teplotní odezvy vrtu, respektive: 

 

 pro semiinfinitní válcové těleso, 

 pro počáteční podmínku (při � = 0), 

 pro jednu Dirichletovu okrajovu podmínku (při � = 0	m ). 

 

Dodejme, že úplné zobecněné analytické řešení pro tento případ, respektive teplotní distribuci 

�(�,�,�) (v K) a další okrajovou podmínku (tj. při � = ��), je uvedeno v příloze A.12 nebo v [18]. 

V [17] je tato úloha rovněž řešena s ohledem na zkoumání teplotní distribuce na stěně vrtu, a tudíž 

pro � = �� není předepsána žádná okrajová podmínka, např.: 

pro počáteční podmínku [v návaznosti na relace (1.72) a (A.89)]; v K 

 

��: � = �(�,�,�)= �(�,�) při � = 0 (7.85) 
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pro Neumannovu okrajovou podmínku [v návaznosti na relace (1.81) a (A.89)]; v K ∙ m-1 

 

���: ��� = ��(�,�,�)= ��(�,�) při � = 0 (7.86) 

 

pro doménu [v návaznosti na relaci (A.89)] 

 

doména:

� ∈ 〈0,��〉 (m )

� ∈ 〈0,ℎ� + ℎ�〉 (m )

� ∈ 〈0,��+ ∞ ) (s)

 (7.87) 

 

Výsledný obecný tvar analytického řešení vypadá v návaznosti na relace (A.90) a (A.91) 

následovně, tedy: 

pro celkový tvar teplotní distribuce 

 

�(�,�,�)= ��(�,�,�)+ ��(�,�,�) (K)

��(�,�,�)= 2 ∙π ∙ � � � ∙�(�,�)∙�(�,�,�,�,�)∙d� ∙d�

��

���

�����

���

��(�,�,�)= −2 ∙π ∙� ∙ � � � ∙��(�,�)∙[�(�,�,�,�,� − �)]��� ∙d� ∙d�

��

���

�

���

�(�,�,�,�,�)= ��(�,�,�)∙��(�,�,�) (m ��)

 (7.88) 

 

pro Greenovy funkce neboli Greenova jádra 

 

�(�,�,�,�,�)= ��(�,�,�)∙��(�,�,�) (m ��)

��(�,�,�)=
1

π ∙��
� ∙�

1

��
�(��)

∙�� �
�� ∙�

��
�∙�� �

�� ∙�

��
�∙exp�−

� ∙��
� ∙�

��
� �

��

���

(m ��)

��(�,�,�)=

=
1

ℎ�
+
2

ℎ�
∙� cos�

� ∙π ∙�

ℎ�
�∙cos�

� ∙π ∙�

ℎ�
�∙exp�−

� ∙π� ∙�� ∙�

ℎ�
� �

��

���

(m ��)

 (7.89) 

 

kde 

 ��(.) Besselova funkce 0. řádu, 

 ��(.) Besselova funkce 1. řádu, 

 �� kladné nuly Besselovy funkce 0. řádu, tedy při ��(��)= 0. 
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Z charakteru Greenových funkcí v relaci (7.89) je zřejmé, že díky separaci prostorových 

proměnných lze problém zkoumat nejen v radiálním směru na základě funkce ��(�,�,�), ale také 

v axiálním směru na základě funkce ��(�,�,�). 

Rovněž lze konstatovat, že řešit relaci (7.88) analyticky by bylo nesmírně obtížné. Aby bylo 

možno tento problém nějakým způsobem vyřešit, je nutno uvažovat řadu zjednodušení, tedy dle [44] 

a [69]: 

 

 pro počáteční podmínku:  � = �(�,�,�)= �(�,�)≡ ��,� při � = 0, 

 pro Dirichlet. okrajovu podmínku: � = ��(�,�,�)= ��(�,�)≡ ��,� při � = 0, 

 pro teplot. distribuci na stěně vrtu: �(�,�,�)≡ ��(�) pro
� = ��

� = 0,5 ∙ℎ�
. 

 

Obecně platí, že jednoznačnost řešení je dána předepsáním okrajových podmínek daného 

modelu, a to buď v příloze A.12, nebo komplexněji v [18]. Z praktického hlediska je tato problematika 

řešena v pododdíle 7.4.1.5. 

 

7.4.1.5 Složitější modely transferu tepla – řídicí rovnice 

7.4.1.5.1 Případ pro teplotu na stěně vrtu 

Dle [44] teplotní procesy v horninovém prostředí probíhají na počátku tepelného odběru pouze 

v radiálním směru (s výjimkou koncové oblasti vrtu). V této fázi přirozeně platí transientní relace 

(7.75), respektive (7.76). V následující fázi, respektive pro delší časové údobí, nelze při matematickém 

popisu uvažovat pouze radiální směr, ale také axiální směr, respektive vliv prostorového proudění 

(při uvažování axiální symetrie válcového tělesa), přičemž: 

pro pouze radiální směr [v návaznosti na relace (7.2), (7.75) a (7.76)], Kelvinův liniový zdroj 

 

���:
��(�,�,�)

��
= � ∙�

���(�,�,�)

���
+
���(�,�,�)

���
� (K ∙s��)

⇓

��(�)=
1

4 ∙π ∙�
∙�ln(�)+ ln�

4 ∙�

��
� �− γ� (K ∙m ∙W ��)

pro � ∈ (0�,���� =
5 ∙��

�

�
〉 (s)

 (7.90) 

 

pro prostorové proudění [v návaznosti na relace (7.77) a (7.79)], zrcadlový liniový zdroj 
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⎩
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⎪
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�

���
� + ln�

ℎ�
2 ∙��

�

ln�
ℎ�
2 ∙��

�

� (1)

pro � ∈ ���� =
5 ∙��

�

�
� ,���� =

ℎ�
�

9 ∙�
〉 (s)

pro � ∈ ���� =
ℎ�
�

9 ∙�
,+ ∞ � (s)

 (7.91) 

 

Dodejme, že relace (7.91) popisuje tzv. bezrozměrnou funkci odezvy neboli tzv. g-funkci, jejíž 

tvar se odvíjí např. od použitého analytického modelu, viz tvary v relacích (7.90) pro Kelvinův liniový 

zdroj a (7.91) pro zrcadlový liniový zdroj (dle [44]), od časové lokalizace dané distribuce ve formách 

tzv. zlomových časových okamžiků. Rovněž je zřejmé, že g-funkce mohou popsat danou (teplotní) 

distribuci v ustáleném stavu a že zároveň jimi lze analyticky nejen popsat případy pro konstantní 

tepelný výkon a pro po částech spojitý konstantní tepelný výkon, ale také zohlednit konfiguraci vrtu 

či vrtného polygonu (viz oddíl 7.5.5). 

Pro okamžitou teplotu stěny vrtu na základě relace (7.30), dle Fourierova zákona a dle [44] platí 

relace, tedy: 

pro konstantní tepelný výkon 

 

∆��,�(�)= −��(�)∙��� (K)

��(�)− ��(�)= −��(�)∙��� (K)

��(�)= ��(�)− ��(�)∙��� (K)

��(�)= ��,� − ��(�)∙
�

ℎ�
(K)

 (7.92) 

 

pro po částech konstantní tepelný výkon [v návaznosti na relace (7.81) a (7.82)] 
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��(�)= ��(�)− ��(�)∙���(�) (K)

��(�)= ��(�)− �� ����,� − ���,���� ∙��(� − ��)

���

���

+ ���,� ∙��(��)� (K)

��(�)= ��(�)− ���(� = 0)∙��(�)− �
d����(�)�
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(K)
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∙��(�)−

1

ℎ�
∙ �
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∙��(� − �)∙d�

�

���

(K)

��(�)= ��,� −
�(0)
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∙��(�)−

1

ℎ�
∙ �

d{�(�)}

d�
∙��(� − �)∙d�

�

���

(K)

 (7.93) 

 

Z relace (7.93) je zřejmé, že g-funkce se skrývá ve členu ��(� − �) (v K ∙ m ∙ W-1), respektive 

ve členu ��(� − ��) (v K ∙ m ∙ W-1). Své uplatnění tyto analytické bezrozměrné funkce našly v nástroji 

EED; v aktuální verzi EED 3.16 lze pracovat s 6 385 takovými funkcemi. V [69] jsou rovněž 

diskutovány nejen postup numerického generování g-funkcí v prostředí COMSOL Multiphysics, ale 

také příslušné dosažené výsledky ve srovnání s analytickým nástrojem EED (viz také příloha A.17). 
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Například relace (7.94) reprezentuje obecný předpis pro analytický výpočet teplotní distribuce 

pro stěnu vrtu �� (tj. při � = ��) v radiálním směru23 pro � vrtů, tedy dle [50] a [60]: 

 

�� ≡ �(� = ��,� = 0,5 ∙ℎ�,�)= ��(�)=
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(K) (7.94) 

při (vyjádření bezrozměrné g-funkce pro obecný poloměr a 1 vrt) 
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(1) (7.95) 

 

Dodejme, že relace (7.95) vychází z následující nenormované relace pro zrcadlový liniový zdroj 

o délce ℎ� (v m), tedy dle [44]: 

 

                                                      
23 Uvažujeme-li radiální směr v relaci (7.94), pak se tato relace formálně shoduje s relací (7.28). Rozdíly 
spočívají nejen ve tvaru transientní části výrazu, ale také v dimenzi problému, neboť z-ová souřadnice je 
implicitně definována. Problém je stále řešen jako axisymetrický. 
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�

4 ∙π ∙� ∙ℎ�
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� ∙�

ℎ�
� ,

ℎ

ℎ�
,
�

ℎ�
� = [�(�,�,�)− ��]=

=
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2 ∙√� ∙�
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−
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4 ∙π ∙� ∙ℎ�
∙ �
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(K) (7.96) 

 

Z relací (7.95) a (7.96) je zřejmé, že pro jejich vyřešení lze buď využít dle [44] numerické 

řešení, nebo dle [60] analytické řešení v semiinfinitní doméně při uvažování dlouhých časových period 

(tj. při ustáleném stavu). Budeme-li tedy pro relaci (7.96) uvažovat právě ustálený stav (tj. � → + ∞ ), 

pak lze dle [44] a na základech přílohy A.8, přílohy A.9, linearity limity a linearity integrálu psát 

následující, tedy: 
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(K) (7.97) 

 

z toho (při � = √�� + �� > 0 a při �� ℎ�⁄ ≪ 1) 
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(1) (7.98) 

 

a (při � = √�� + �� > 0 a při �� ℎ�⁄ ≪ 1) 
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=
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a následně (při � = √�� + �� > 0 a při �� ℎ�⁄ ≪ 1) 
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Dá se dle [44] ukázat, že z relace (7.100) plyne v ustáleném stavu relace (7.91), a to 

při uvažování stejného tvaru PDE a uvažování znaménkové konvence (tj. „plus“ pro dodávku tepla 

do horninového prostředí a „minus“ naopak pro odběr tepla z horninového prostředí), tedy: 

při dodávce tepla do horninového prostředí (pro stacionární chování) 
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�� ≡ �(� = ��,� = 0,5 ∙ℎ�,� → + ∞ )=

= ��,� +
���
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při odběru tepla z horninového prostředí (pro stacionární chování) 

 

�� ≡ �(� = ��,� = 0,5 ∙ℎ�,� → + ∞ )=

= ��,� −
���
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��� + (� − ℎ)�
−

1

��� + (� + ℎ)�
�∙dℎ

��

���

⇒
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(K) (7.102) 

 

Z praktického hlediska se dle [44] teplota na stěně vrtu s hloubkou pochopitelně mění, přičemž 

největší odchylky lze detekovat v místech okrajových podmínek (tj. při � = 0 a při � = ℎ�); izotermy 

okolo vertikální osy vrtu vytváří protáhlý rotační elipsoid (tj. hlavní poloosa � = ℎ� 2⁄ , vedlejší 

poloosa � = ����., rotační poloměr � = ����.), pro nějž lze stanovit tzv. ekvivalentní poloměr ����. 

(v m) na základě jeho objemu a objemu vrtu coby válcového tělesa s poloměrem �� (v m) a výškou ℎ� 

(v m), tedy: 
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|����.|= �
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2
∙�� = �1,5 ∙�� > 0 (m )

 (7.103) 

 

Dosadíme-li výraz z relace (7.103) do relací (7.101) a (7.102), pak (pro dodávku tepla 

do horninového prostředí a pro odběr tepla z horninového prostředí) dostáváme: 
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7.4.1.5.2 Případ pro lokální teplotní procesy uvnitř vrtu 

Zatímco relace (7.90) až (7.104) popisují analyticky chování teplotního pole na hranici vrtu 

(tj. při okrajové podmínce � = ��) v globálním měřítku, v [17] a [44] jsou uvedeny analytické relace, 

popisující naopak lokální tepelné procesy uvnitř vrtu. Tyto rovnice jsou pro danou konfiguraci BHE 

analyticky řešeny dle Eskilsonova a Claessonova přístupu (viz také příloha A.13), přičemž dle [17]: 

 

 rovnice lze výhodně aplikovat nejen pro konfigurace 1-U a 2-U, ale také pro koaxiální 

(tj. konfigurace CXA, konfigurace CXC), 

 rovnice určují teploty trubek a jednotlivých zón (viz Obrázek 7.6 pro konfiguraci 1-U 

s 2 zónami a Obrázek 7.8 pro konfiguraci 2-U s 4 zónami) injektážní směsi ve vertikální 

poloze a v čase, 

 rovnice jsou svázány s teplotou okolní zeminy ��(�,�)≡ �� (v K) díky uvažovanému přenosu 

tepla mezi BHE a zeminou, 

 přístup do jisté míry vykazuje vysokou efektivitu, přesnost a robustnost, 

 přístup nelze aplikovat pro krátkodobé (resp. transientně orientované) časové procesy v řádu 

sekund, minut či několika hodin, 

 přístup lze naopak aplikovat (při dané teplotě na hranici vrtu) pro dlouhodobé 

(resp. stacionárně orientované) časové procesy v řádu několika dní, týdnů, měsíců či let. 

 

Dodejme, že tato analytická metoda byla původně odvozena pro přenos tepla 

mezi dvěma trubkami (tj. přívodem a zpátečkou) a stěnou vrtu při uvažování delta konfigurace 

příslušných tří tepelných resistorů se specifickými tepelnými odpory ��,∆, ��,∆ a ���,∆ (v K ∙ m ∙ W-1), 

viz také Obrázek 7.7. Příslušné tepelné bilanční rovnice pro teplonosné médium v jednotlivých 

trubkách jsou následující, tedy dle [17]: 

pro přívod (IN, respektive IN 1 v konfiguraci 1-U) 
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−
���,�(�,�)− ����,�(�,�)

���,∆

��̇���= ���,� ∙��̇���= π ∙���,�
� ∙��̇��� (m � ∙s��)

(W ∙m ��) (7.105) 

 

pro zpátečku (OUT, respektive OUT 1 v konfiguraci 1-U) 

 

− ����,� ∙�� ∙�� ∙|��|∙
�����,�(�,�)

��
= ��(�,�)+ ���(�,�)

− �� ∙�� ∙����,� ∙��̇���∙
�����,�(�,�)

��
= ��(�,�)+ ���(�,�)

− �� ∙�� ∙��̇���∙������,� =
��(�,�)− ����,�(�,�)

��,∆
+
���,�(�,�)− ����,�(�,�)

���,∆

��̇���= ����,� ∙��̇���= π ∙����,�
� ∙��̇��� (m � ∙s��)

(W ∙m ��) (7.106) 

 

kde 

 ��̇���≡ |��| absolutní hodnota rychlosti teplonosného média   (m ∙ s-1), 

 ��̇���  absolutní hodnota objemového průtoku teplonosného média (m3 ∙ s-1), 

 ��,∆  tepel. odpor mezi teplonos. médiem a zeminou na přívodu (K ∙ m ∙ W-1), 

 ���,∆  tepel. odpor teplonosného média mezi přívodem a zpátečkou (K ∙ m ∙ W-1), 

 ��,∆  tepel. odpor mezi teplonos. médiem a zeminou na zpátečce (K ∙ m ∙ W-1), 

 ���,�  (vnitřní) průřez trubky na přívodu IN 1    (m2), 

 ����,�  (vnitřní) průřez trubky na zpátečce OUT 1   (m2), 

 ���,�  termodynam. teplota (teplonosného média) na přívodu IN 1 (K), 

 ����,�  termodynam. teplota (teplonosného média) na zpátečce OUT 1 (K), 

 ��  termodynamická teplota okolní zeminy    (K), 

 ��  měrná tepelná kapacita teplonosného média   (J ∙ K-1 ∙ kg-1), 

 �� ≡ �� funkce měrného tepelného toku na přívodu IN 1   (W ∙ m-1), 

 ��� ≡ ��� funkce měrného tepelného toku mezi přívodem a zpátečkou (W ∙ m-1), 

 �� ≡ �� funkce měrného tepelného toku na zpátečce OUT 1  (W ∙ m-1), 

 ���,�  (vnitřní) poloměr kolektorové trubky na přívodu IN 1  (m), 

 ����,�  (vnitřní) poloměr kolektorové trubky na zpátečce OUT 1 (m), 

 ��  měrná hmotnost neboli hustota teplonosného média  (kg ∙ m-3). 

 

Dodejme, že rychlost proudění teplonosného média �̇�� ≡ �� (v m ∙ s-1) je orientována kladně 

a směrem dolů (v z-ové souřadnici), tj. kladná hodnota na přívodu IN 1, kudy teplonosné médium 

přitéká do kolektorové smyčky, a záporná hodnota na zpátečce OUT 1, kudy teplonosné médium 
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vyteká z kolektorové smyčky; navíc platí, že ���,� = ����,� (v m2). Relace (7.105) a (7.106) tak 

dle [17] popisují 1D přenos tepla pro každou trubku ve vertikálním směru (tj. v z-ové souřadnici) 

při zanedbání vertikální tepelné kondukce uvnitř kolektorových trubek. V [17] a [44] jsou rovněž 

uvedeny časové podmínky pro platnost relací (7.105) a (7.106) v ustáleném stavu. 

Obrázek 7.10 zobrazuje rozmístění a popis jednotlivých teplotních parametrů – tj. pro okolní 

zeminu (angl. Soil), pro injektážní směs (angl. Grout) a samotný vrt (angl. Borehole) – a tepelných 

parametrů – tj. tepelný tok mezi stěnou vrtu a přívodem, tepelný tok mezi stěnou vrtu a zpátečkou, 

tepelný tok mezi přívodem a zpátečkou – při konfiguraci 1-U. 

 

 

Obrázek 7.10  Konfigurace 1-U – popis a rozmístění teplotních a tepelných parametrů, tvořících 

lokální tepelný okruh, při této konfiguraci kolektorových trubek; upraveno dle [17] a dle [44], 

autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obrázek 7.11 zobrazuje náhradní odporové schéma příslušných součinitelů tepelných odporů 

(tj. rozhraní přívod/stěna vrtu, rozhraní zpátečka/stěna vrtu, mezi přívodem a zpátečkou) a tepelných 

toků (tj. mezi stěnou vrtu a přívodem, tepelný tok mezi stěnou vrtu a zpátečkou, tepelný tok 

mezi přívodem a zpátečkou) – při konfiguraci 1-U. 

 

 

Obrázek 7.11  Konfigurace 1-U – náhradní odporové schéma tepelných odporů a příslušných 

teplotních diferencí a tepelných toků (v delta konfiguraci) při této konfiguraci kolektorových trubek; 

upraveno dle [17] a dle [44], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Z důvodu přehlednosti výkladu této problematiky je analytický přístup dle Eskilsona 

a Claessona analyticky vyjádřen v návaznosti na relace (7.105) a (7.106) v příloze A.13; viz také [17]. 

Teploty teplonosného média na přívodu, viz relace (A.93), a na zpátečce, viz relace (A.94), však 

lze také aproximovat jednoduššími relacemi (platnými pro přenos tepla z teplejšího přívodu 

na chladnější zpátečku), tedy dle [1] a [44]: 

při zobecněné formulaci [při ���(�)= �(�) a při 0 ≤ � ≤ ℎ�] 

 

�� ∙�� ∙��̇���∙
��(�,�)− ��(� = 0,�)

� − 0
= ∓

�(�)

ℎ�
(W ∙m ��)

��(�,�)− ��(� = 0,�)= ∓
1

�� ∙�� ∙��̇���
∙
�(�)∙�

ℎ�
(K)

��(�,�)− ��(0,�)= ∓
���(�)∙�

�� ∙�� ∙��̇���
(K)

��(�,�)= ��(0,�)∓
���(�)∙�

�� ∙�� ∙��̇���
(K)

 (7.107) 

 

pro přívod [IN, průměrná teplota v axiálním směru, při ���(�)≡ konst. a při � = 0,5 ∙ℎ�] 
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pro zpátečku [OUT, průměrná teplota v axiálním směru, při ���(�)≡ konst. a při � = 0,5 ∙ℎ�] 
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2

���� ,� �
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�
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(K) (7.109) 

 

Dodejme, že relace (7.108) a (7.109) prostorově (tj. s uvažováním z-ové souřadnice) naznačuje 

Obrázek 7.1. Dle [17] lze teplotní distribuce pro jednotlivé zóny s injektážní směsí odvodit 

z horizontálních tepelných ekvilibrií (v ustáleném stavu) ve vybraných bodech v injektážní směsi. 

Příslušné relace jsou sumarizovány v [17], případně v [21]. 

 

7.4.2 Vytvoření koncepce pro numerický přístup 

7.4.2.1 Zobecněný konceptuální model 

Dle [1] nejdůležitější krok sestavení matematického modelu spočívá ve vytvoření 

tzv. koncepčního modelu, který vždy předchází realizaci samotného matematického modelu. 

Koncepční (nebo také konceptuální) model prezentuje návrh, jakým způsobem lze fyzikální realitu 

zjednodušit pro potřeby matematického modelu. Typ koncepčního modelu je závislý na složitosti 

modelovaného geohydrodynamického systému (nebo jeho části) a na účelu modelování. Cíle 

koncepčního modelu jsou následující, tedy dle [1]: 

 

 vymezení hranic modelu, 

 identifikace hydrostratigrafických jednotek, 

 identifikace fyzikálních procesů. 

 

Konceptuální model představuje dle [1] soubor předpokladů a tím pádem zjednodušení, 

za kterých je geohydrodynamický systém simulován. Charakter koncepčního modelu je determinován 

počtem rozměrů numerického modelu (tj. hovoříme o rozměru problému, viz příloha A.14) a návrhem 

sítě (angl. Grid) pro daný numerický model. 
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Smyslem sestavování koncepčních modelů je zjednodušit realitu problému a uspořádat veškerá 

relevantní pozorování tak, aby byla usnadněna analýza systému. Zjednodušení jsou vždy nezbytná, 

neboť úplná rekonstrukce přírodního systému je dle [1] prakticky nemožná. 

 

7.4.2.1.1 Požadavky na vstupní informace 

Požadavky na vstupní informace při procesu sestavování modelu transportu tepla lze rámcově 

sumarizovat následovně, tedy metodicky dle [1]: 

 

 fyzikální rámec: 

geologické mapy a řezy pro zobrazení prostorových dispozic modelovaného systému, 

digitální model terénu, 

mapy pro znázornění povrchu a báze (tj. mocnost) kolektorů, poloizolátorů či izolátorů. 

 hydrogeologický rámec: 

mapy pro znázornění podzemních vod a všech relevantních zvodní, 

hydrografy pro znázornění podzemních a povrchových vod a průtoků, 

mapy a řezy pro zobrazení distribuce hydraulické vodivosti a/nebo transmisivity, 

mapy a řezy pro zobrazení volné i pružné zásobnosti jednotlivých zvodní a poloizolátorů. 

 typové zkoušky: 

distribuce teplotního pole v horninovém prostředí spolu se zadanými počátečními podmínkami 

v případě transientních modelů, 

hodnoty součinitelů tepelné vodivosti a tepelné kapacity pro zadané hydrostratigrafické 

jednotky, 

hodnoty přestupu tepla na okrajových podmínkách, 

odběry/dotace tepla z/do horninového prostředí. 

 

 

7.4.2.1.2 Formulace konceptuálního modelu 

Všechny výše uvedené rámcové informace (viz výše) by měly být k dispozici v průběhu 

formulování koncepčního modelu. Z teoretického hlediska lze usuzovat, že čím více se blíží 

konceptuální model realitě, tím přesnější numerický model lze získat. Naproti tomu z praktického 

hlediska je ovšem usilováno o co možná nejjednodušší koncepční model; přitom toto zjednodušení 

musí být právě takové, že i zjednodušený koncepční model je natolik komplexní, aby dostatečně 

přesně odrážel chování celého systému. Je proto důležité, aby takový konceptuální model popisoval 

všechny důležité faktory ovlivňující režim transportu tepla v horninovém prostředí [1]. Častým 

důvodem selhávání numerických modelů jsou totiž chyby, vzniknuvší právě ve fázi sestavování 

konceptuálního modelu. 

První krok při formulování koncepčního modelu představuje definování oblasti zájmu, 

tj. definování hranic modelu tzv. modelovou doménou (angl. Domain). Numerický model vyžaduje 
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takové okrajové podmínky, kde je přestup tepla specifikován podél hranic (angl. Boundaries) celého 

systému. Přednostně by měly být využívány přirozené okrajové podmínky, tj. okrajové podmínky 

dle Dirichleta, Neumanna, Cauchyho a Robina (viz pododdíl 1.4.3.4 a Tabulka 7.1). V případě, že to 

není možné, je přípustné definovat umělou okrajovou podmínku, např. okrajová podmínka well-type, 

zmíněná a diskutovaná v [17]. Přesto by ve fázi sestavování koncepčního modelu měly být 

identifikovány všechny relevantní přirozené okrajové podmínky. Proces definování hranic 

koncepčního modelu se sestává ze tří fází, tedy dle [1] a viz výše: 

 

 definování hydrostratigrafických jednotek, 

 vytvoření bilance zdrojů a propadů, 

 definování režimu transportu tepla (viz oddíl 1.4.2). 

 

7.4.2.2 Srovnání ustálených a neustálených modelů 

Modely ustáleného (neboli stacionárního) transportu simulují přenos tepla, jehož vektory 

rychlosti se nemění v čase, tj. nulová změna zásob. Důsledkem pak bývá fakt, že modely ustáleného 

transportu tepla nevyžadují zpracovávat parametr tepelné kapacity, což lze demonstrovat 

například na jednoduchém analytickém modelu (viz pododdíl 7.4.1.1). Výsledkem takové simulace je 

rozložení teploty ve stacionárním teplotním poli. V případě, že zapotřebí analyzovat časově závislé 

problémy, je nutno použít neustálené (neboli transientní) modely (viz pododdíl 1.4.3.2). Tyto modely 

vyžadují zadání počátečních podmínek (tj. rozložení teplot v počátečním čase ��; obecně zmíněno 

v pododdíle 1.4.3.3), jež obvykle dle [1] vycházejí ze simulace ustáleného (stacionárního) proudění 

tepla (viz pododdíl 1.4.3.1). 

Oproti ustáleným modelům jsou transientní modely z hlediska vstupních dat o poznání 

složitější, přičemž dle [1]: 

 

 Je nutno zadat do modelu charakteristiky zásobnosti kolektoru/kolektorů, tepelné kapacity 

horninového prostředí. Mělo by rovněž být známo, zda bude docházet k přechodu od napjaté 

k volné zvodni a naopak. V takových případech je zapotřebí specifikovat oba parametry 

zásobnosti (tj. volnou i pružnou). 

 Je nutno zadat počáteční teploty odpovídající okrajovým podmínkám. 

 Je nutno zadat vedle prostorové diskretizace také časovou diskretizaci. 

 

Dodejme, že v dalším výkladu budou diskutovány některé další aspekty transientních 

numerických modelů. 

 

7.4.2.2.1 Počáteční podmínky transientních modelů 

Pro naprostou většinu modelů se jako vstupní (tj. ve smyslu počáteční) používají teploty 

vypočtené kalibrovaným stacionárním modelem. V takovém případě je zajištěna konzistentnost 

mezi teplotami na jedné straně a okrajovými podmínkami, hydraulickými a tepelnými parametry 

na straně druhé. V případech interpolace a extrapolace teplot zjištěných terénním měřením bude 

dle [1] model v počátečních fázích reagovat nejen na podněty, které jsou předmětem zájmu, ale také se 

bude snažit vyrovnat rozdíly způsobené nekonzistencí počátečních podmínek. 
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7.4.2.2.2 Okrajové podmínky transientních modelů 

Dle [1] jsou obvykle okrajové podmínky zvoleny tak, aby bylo dosaženo určitého dynamicky 

průměrného stavu při stacionární simulaci, který je posléze použit jako počáteční stav pro simulaci 

transientní. Je nezbytné zvážit, zda vzruch vyvolaný během simulace dosáhne k hranici modelu, 

příp. se dostane až za ni; hlavní otázkou totiž je, zda takový vzruch může způsobit změnu teplot či 

tepelných toků na této hranici. Prakticky může například nastat situace, kdy hydraulický vzruch 

posune hranici rozvodí; v takovém případě je původní okrajová podmínka � = 0 již neplatná. Stejně 

tak okrajová podmínka I. druhu (dle Dirichleta; viz odstavec 1.4.3.4.1) může způsobit nereálné dotace 

vody, respektive tepla do modelu v případě, kdy se depresní kužel (tj. zóna ovlivnění odběrem tepla) 

rozšíří za hranici modelu. V případech, kdy není možné posunout okrajovou podmínku dále od středu 

vyvolaného vzruchu, by měla být vždy provedena kontrola teplot na I. okrajové podmínce 

(dle Dirichleta) či tepelných toků na II. okrajové podmínce (dle Neumanna při � = konst.; viz 

odstavec 1.4.3.4.2). 

Obecně by dle [1] pro II. okrajovou podmínku (dle Neumanna) mělo platit, že tok skrz ni by 

měl být na začátku simulace shodný s tokem na konci simulace (viz Obrázek 1.6). Analogicky 

pro I. okrajovou podmínku (dle Dirichleta) by mělo platit, že teplota na okrajové podmínce by měla 

být na začátku simulace shodná s teplotou na konci simulace (viz Obrázek 1.5). 

 

7.4.2.3 Další vlastnosti 

Z důvodu přehlednosti výkladu této problematiky jsou ostatní koncepční vlastnosti numerického 

modelu sumarizovány v příloze A.14, zahrnující a v návaznosti na [1], [17] a [21] popisující: 

 

 problematiku časové diskretizace, 

 problematiku prostorové diskretizace, 

 problematiku kalibrace modelu, 

 problematiku citlivostní analýzy modelu, 

 problematiku verifikace modelu a validace modelu. 

 

 

7.5 Ukázka praktické realizace TRT experimentu 

Ukázka praktické realizace se zabývá lokalitou Ovčárna (ČR, Moravskoslezský kraj; T, okres 

Bruntál), rovněž popsanou v [42]. 

Na této lokalitě se jedná o komplexní TRT experiment, realizovaný coby druhý v pořadí 

v roce 2012 (konkrétně pak od pátku 11. 5. 2012 do pondělí 14. 5. 2012), a to za účasti pracovníků 

Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: Ing. Radovan 

Hájovský, Ph.D., Ing. Martin Pieš, Ph.D., Ing. Petr Vojčinák, Ing. Tomáš Vavrla; ekonomická 

realizace: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.) a Institutu geologického inženýrství (HGF; technická 

realizace: Ing. Michal Porzer, Ph.D.) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava; 

geologický popis lokality a evaluační realizaci v softwarovém nástroji EED na základě výsledků TRT 

testu provedl doc. Ing. Pavel Pospíšil, Ph.D., s nímž byly významy vstupních parametrů a výstupních 

parametrů konzultovány. 
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K realizaci TRT testu byla standardně použita TRT aparatura německé firmy 

UBeG GmbH & Co. KG, umístěné a zabezpečené v přívěsném vozíku (viz Obr. D.22 a Obr. D.25 

v příloze D.7). 

 

7.5.1 Zadání a cíle realizace 

Kýžený cíl na této lokalitě spočívá v měření teplotních parametrů daného horninového masivu, 

přičemž – podobně jako v případě lokality Znojmo (ČR, Jihomoravský kraj; viz příloha D.2) – byl 

také zde plánován polygon vrtů s následnou instalací tepelných čerpadel typu země/voda. Zadání 

úkolu zahrnuje tyto následující cíle, tedy: 

 

 Provedení standardního TRT experimentu – realizace dle stávající metodiky ve fázi I, 

fázi II a fázi III; viz oddíl 7.5.4 a také příloha D.7. 

 Provedení návrhu rozmístění dalších vrtů pro tepelná čerpadla – realizace 

pomocí softwarového nástroje EED 3.16 (fáze IV), který umožňuje formou případové studie 

(v návaznosti na metodický přístup v [1]) posoudit realizovatelnost a provozuschopnost 

svislého vrtaného výměníku tepla v daném horninovém prostředí a klimatických podmínkách, 

a to v závislosti na plánovaném odběru tepelné energie. Získaná data jsou – dle přístupu v [42] 

– použita k simulaci odběru tepla v projektovaném výměníku tepla po plánovanou provozní 

dobu 25 let; viz oddíl 7.5.5 a také příloha A.17. 

 

 

7.5.2 Stručný popis lokality 

Daná lokalita se nachází v pohoří Hrubý Jeseník v nadmořské výšce okolo 1 300 m nad mořem, 

a to na dohled jeho nejvyššího vrcholu Praděd (1 491 m nad mořem), přesněji pak v bezprostřední 

blízkosti (přibližně 50 m) Vojenské zotavovny Ovčárna. Vytyčená zájmová lokalita okolo BHE měla 

výměru přibližně 8 m × 6 m a byla situována v prudším stavu. Vzhledem k nadmořské výšce dané 

a geografické pozici lokality zde panují velice drsné klimatické podmínky. 

 

Tabulka 7.5  Lokalita Ovčárna – měsíční průměrné teploty (za 12 měsíců); první řádek tabulky: 

leden (01) až červen (06), druhý řádek tabulky: červenec (07) až prosinec (12), dle [44] 

Měsíce 
Lokalita Ovčárna – průměrné teploty v jednotlivých měsících 

(°C) 

01 až 06 - 7,4 - 6,8 - 4,6 - 0,5 + 4,8 + 7,6 

07 až 12 + 9,6 + 9,0 + 6,2 + 1,4 - 3,1 - 5,7 

 

Dodejme, že dle [44] v této lokalitě roční úhrn srážek činí 1 231 mm, průměrná roční teplota 

činí + 0,9 °C a průměrná měsíční teplota v měsíci květnu, kdy byl příslušný TRT experiment 

realizován, pak + 4,8 °C. 
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7.5.3 Stručný geologický popis lokality 

Z geologického hlediska je horninové prostředí tvořeno horninami náležejícími geologické 

jednotce silezikum (viz příloha D.13), metamorfované horninové formaci v oblasti desenské klenby. 

Jednotlivými horninovými typy jsou dle [42]: 

 

 biolitické ruly, 

 muskovit-biolotické ruly, 

 deluvium – kamenitý až hlinitokamenitý sediment, 

 obal desenské skupiny – biolit-chlorit-muskovitické fylonity (v okolí Vojenské zotavovny), 

 horniny obalových jednotek náležejících vrbenské skupině – fylity a kvarcity. 

 

Dle [70] se na dané lokalitě nacházejí vedle fylitu také vložky kvarcitu, metakonglomerátu, 

mramoru a různých metavulkanitů (devonská formace; označení fD). V nadloží krystalinických hornin 

jsou dle [42] v depresích zastiženy deluviální sedimenty z období kvartéru (čtvrtohory) 

kamenitého až hlinito-kamenitého složení. Ke složitosti celkové geologické stavby přispívá také 

tektonika. Jednotlivé horninové formace strmě inklinují k jihovýchodu (JV). 

Obrázek 7.12 zobrazuje danou lokalitu (s rámcovým geologickým popisem) na výřezu 

z geologické mapy v měřítku 1:25 000, tedy dle [42] a [71]: 

 

 

Obrázek 7.12  Lokalita Ovčárna – rámcový geologický popis na výřezu z geologické mapy 

(měřítko 1:25 000, ČGS a ČÚZK) v okolí Ovčárny; upraveno dle [42], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Uvedené horninové prostředí bylo dle [42] prozkoumáno průzkumným vrtem, ve kterém se 

nacházely antropogenní či deluviální sedimenty různé zrnitosti (typicky angulární klasty do 15 cm) 

v hloubce do 15 m pod úrovní terénu. Od hloubky 15 m do hloubky 123 m pod úrovní terénu 

procházel průzkumný vrt skalním masivem se střídáním mocných poloh fylitů a proplástků 



Návrh metodiky realizace a evaluace TRT experimentů 

169 
 

křemenných žil a metagranitoidů. Velice významný přítok podzemní vody do vrtu byl detekován 

v hloubce 9 m pod úrovní terénu. 

Dodejme, že detailní geologický popis této lokality je uveden v příloze D.13, pro šiřší okolí 

(zahrnující geologickou jednotku silesikum) pak v příloze D.12. V příloze D.13 jsou rovněž uvedeny 

popisy lokality z hlediska geomorfologie a z hlediska geologie. 

 

7.5.4 První stupeň evaluace dat 

7.5.4.1 Proces vyhodnocení dat 
Metodika provedení tohoto TRT experimentu byla následující, tedy: 

 

 I. fáze – před TRT testem bylo provedeno jednorázové měření neovlivněného teplotního 

profilu; viz odstavec 7.5.4.1.1, 

 II. fáze – samotný TRT test trval 68,33 hodin (tj. od 11. 5. 2012 v 11:00 do 14. 5. 2012 

v 7:20) a poskytující standardní výstupy a další doplňující informace, které lze výpočtem 

určit; viz odstavec 7.5.4.1.3, 

 III. fáze – po TRT testu byly po dobu 120 minut v 30minutových intervalech měřeny 

ovlivněné teplotní profily (tj. v 5 časových řezech); viz odstavec 7.5.4.1.2, 

 IV. fáze – byla provedena pomocí softwarového nástroje EED 3.16; viz oddíl 7.5.5. 

 

Při jednorázovém měření neovlivněného teplotního profilu před TRT testem byl použit 145 m 

dlouhý měřicí kabel s jediným čidlem Pt1000/A, spuštěného do hloubky - 120 m. 
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7.5.4.1.1 Neovlivněný teplotní profil 

Obrázek 7.13 zobrazuje 1D graf neovlivněného teplotního profilu, tj. �(�)= �(�) v °C, 

jednorázově realizovaného před TRT testem. 

 

 

Obrázek 7.13  Lokalita Ovčárna – 1D graf neovlivněného teplotního profilu (měřeno dne 11. 5. 2012 

pomocí odporového snímače teploty typu Pt1000/A); zpracováno v MATLABu, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Pro úplnost dodejme k reprezentaci 1D grafu neovlivněného profilu (viz Obrázek 7.13) 

několik poznámek, tedy: 

 

 orientace grafu – byť je uvedena funkční závislost ��������.(�)= �(�) v °C, je graf 

s ohledem na reprezentaci teplotního profilu orientován ve smyslu formální záměny os daného 

grafu; s tím také souvisí záporná znaménka na z-ové ose reflektující hloubku (tj. zápornou 

výšku), 

 funkční závislost – již uvedená funkční závislost ��������.(�)= �(�) v °C odráží očekávanou 

skutečnost, že Celsiova teplota závisí na hloubce (nikoliv naopak), 

 význam Celsiových teplot (z hlediska měření) – k neovlivněnému teplotnímu profilu se 

vážou Celsiovy teploty ��(� = 0)������������ a �(�)������, jejichž argumenty sice jsou různé – tj. časová 

souřadnice při � = �� ≡ 0	s a prostorová souřadnice v z-ové ose při � ∈ 〈−10,−120〉	m  –, ale 

teplotní funkce �(�,�) v °C je z praktického hlediska (tj. teplotní snímač je ponořován 

do teplonosného média uvnitř kolektorové trubky daného BHE) vztažena k teplotní funkci 

teplonosného média ��(�,�) v °C, tj. �(�,�)≡ ��(�,�); v určitém časovém řezu pak �(�)≡

��(�), 

 význam Celsiových teplot (z praktického hlediska) – je výhodné, jsou-li hodnoty 

Celsiových teplot ��(� = 0)������������ a �(�)������ na počátku realizace TRT testu (tj. II. fáze TRT 
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experimentu) blízké; pokud tomu tak není (jako v tomto případě), je nutné provést detailnější 

evaluaci za účelem určení vhodné počáteční (neovlivněné) teploty, 

 význam Celsiových teplot (z hlediska evaluace) – hodnoty Celsiových teplot ��(� = 0)������������ =

+ 6,7500	°C a �(�)������ = + 4,9781	°C reflektují chování teplotního profilu v čase a v prostoru, 

přičemž z pohledu evaluace se jeví Celsiova teplota ��(� = 0)������������ = + 6,75	°C výhodněji, protože 

je vyjádřena z naměřených dat závislých na časové souřadnici; podrobná analýza vyšetřující 

počáteční (neovlivněnou) teplotu je provedena v pododdíle 7.5.4.3 a následně vyhodnocena 

v přílohách D.8 až D.11. 

 

7.5.4.1.2 Ovlivněné teplotní profily 

V případě ovlivněných teplotních profilů měřených po TRT testu byla z důvodu urychlení 

měření jednak použita kombinace měřicích kabelů s čidly DS18B20 (hloubky od 0 m do - 57 m; 

distance 3 m) a čidlem Pt1000/A (hloubky od - 60 m do - 120 m; distance 10 m), jednak perioda 

mezi jednotlivými časovými řezy činila 30 minut. 

Obrázek 7.14 zobrazuje 1D grafy ovlivněného teplotního profilu, realizovaného po samotném 

TRT testu. 

 

 

Obrázek 7.14  Lokalita Ovčárna – 1D grafy ovlivněných teplotních profilů (měřeno dne 14. 5. 2012 

pomocí digitálních čidel typu Dallas DS18B20 a odporového snímače teploty typu Pt1000/A; 

30minutová perioda měření); zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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7.5.4.1.3 Výstupní kalkulované parametry 

Tabulka 7.6 sumarizuje vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry pro danou lokalitu. 

 

Tabulka 7.6  Lokalita Ovčárna – vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry v nástroji 

GeRT-CAL při prvním stupni evaluace dat (po ukončení TRT testu, dle konvenčního výpočtu), 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Ovčárna – vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry v nástroji GeRT-CAL; I. SED 

parametr hodnota jednotka parametr hodnota jednotka 

ℎ� 120 m ���,� ≡ �����  4,620 h 

�� 0,075 m � ≡̅ � 3,895 W ∙ m-1 ∙ K-1 

�� 0,150 m ��� 3,900 W ∙ m-1 ∙ K-1 

�� ± Δ� 7 658,0 ± 512,3 W ���� 3,890 W ∙ m-1 ∙ K-1 

� ∙�� 2,30 ∙ 106 J ∙ m-3 ∙ K-1 ��(�)������� ≡ �� 0,034 K ∙ m ∙ W-1 

����� 
245 988 s ���� 0,055 K ∙ m ∙ W-1 

68,33 h ����� 0,013 K ∙ m ∙ W-1 

��(0)������� ≡ �� + 6,75 °C ������� 289,25 K 

��(0)������� ≡ �� 279,90 K �������� 286,75 K 

���,� ≡ ���� 
16 596 s ������� 289,35 K 

4,61 h �������� 286,75 K 

 

Dodejme, že průměrná hodnota z naměřených teplotních dat pro neovlivněný teplotní profil činí 

+ 4,97 °C neboli 278,12 K (viz Obrázek 7.13). 
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Tabulka 7.7 sumarizuje další výstupní kalkulované parametry pro danou lokalitu 

pomocí modifikovaného výpočtu (tj. při podmínce ���� = 5). 

 

Tabulka 7.7  Lokalita Ovčárna – další výstupní kalkulované parametry při prvním stupni evaluace dat 

(po ukončení TRT testu, dle modifikovaného výpočtu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Ovčárna – další výstupní kalkulované parametry; I. SED 

parametr hodnota jednotka podmínka 

�� 1,6928 ∙ 10-6 m2 ∙ s-1 ���� = 5,000 

� ̅ 3,8936 W ∙ m-1 ∙ K-1 � = 4,615	h 

���. 3,3412 W ∙ m-1 ∙ K-1 � = 4,620	h 

�� 0,0200 m vnější poloměr trubky 

�� − �� 0,0037 m tloušťka stěny trubky 

�� 0,0163 m vnitřní poloměr trubky 

�̇�����.
��������� ≡ �̇��

���� 
6,8392 ∙ 10-4 m3 ∙ s-1 �� = (40− 2 ∙3,7)	mm

�� = 32,6	mm

�� = 0,0326	m

 
2,4621 m3 ∙ h-1 

�̇�����.
�������� 6,6778 ∙ 10-3 m ∙ s-1 

�������� 13 305,02 1 

�� = 7,022 

�� = 0,0326	m  

voda 

konfigurace 2-U 

��������.
 

290,02 K 

���� = 71,190

� = �����

 

+ 16,87 °C 

��������. 
289,62 K 

+ 16,47 °C 

������.
������� 

288,69 K 

+ 15,54 °C 

���������.
 

287,35 K 

+ 14,20 °C 

���������. 
287,02 K 

+ 13,87 °C 

kde 

 �� Fourierovo kritérium či Fourierovo číslo   (1), 

 �� Prandtlovo kritérium či Prandtlovo číslo   (1), 

 �� Reynoldsovo kritérium či Reynoldsovo číslo   (1). 

 

V souvislosti s výše uvedenými kriteriálními čísly je třeba dodat, že teplotní odpor vrtu je 

dle [17] dán sumou několika dílčích elementů (viz oddíl 7.4.1), v nichž jsou zastoupena kritéria 

dle Reynoldse, Prandtla a samozřejmě Nusselta (viz také pododdíl 1.4.2.2), neboť dle relace (1.8) 

platí, že �� = �(��,��,��,��). Hodnoty geometrických parametrů kolektorové trubky, tj. vnitřní 

poloměr �� (v m), tloušťka stěny �� − �� (v m) a vnější poloměr �� (v m) jsou rovněž uvedeny 

v příloze D.7. 
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Pokud budeme uvažovat hodnotu součinitele tepelného odporu na rozhraní teplonosné médium/stěna 

trubky, uvažujeme tyto typy proudění, tedy např. dle [12]: 

 

 laminární proudění – hodnota Reynoldsova čísla činí �� < 2360, 

 turbulentní proudění – hodnota Reynoldsova čísla činí �� > 5000. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v kolektorové smyčce dochází k turbulentnímu proudění 

teplonosného média (v tomto případě vody, čímž není nutno přepočítávat velikost topného výkonu 

spirály v TRT aparatuře), viz Tabulka 7.3. 

Obrázek 7.15 zobrazuje 1D graf pro objemový průtok teplonosného média v hydraulickém 

okruhu TRT aparatury, tj. �̇��(�)= �(�) v m3 · h-1, během zdárné realizace II. fáze TRT experimentu 

na lokalitě Ovčárna. 

 

 

Obrázek 7.15  Lokalita Ovčárna – 1D graf objemového průtoku teplonosného média v hydraulickém 

okruhu TRT aparatury při zdárné realizaci TRT testu na dané lokalitě; v MATLABu zpracovaný 

výstup z nástroje GeRT-CAL, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Pro průměrnou hodnotu objemového průtoku teplonosného média �̇��(�)
�������� = 2,4621	m � ∙h��, 

viz Obrázek 7.15 a relace (7.68) až (7.70), lze vypočítat průměrné Reynoldovo číslo ��������, a to 

při ustáleném stavu teplotních křivek (viz Obrázek 7.18), konfiguraci 2-U (viz Tabulka 7.4), 

paralelním propojení trubek BHE a pro teplonosné médium ve formě čisté vody (tj. Celsiova teplota 

+ 20 °C a Prandtlovo číslo �� = 7,022), tedy dle [6], [17], [21], [68]: 
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� − �: �������� =
|��|(���)∙��,� ∙��

��
=
1

2
∙
��̇��
�����

�

π ∙��,�
� ∙

��,� ∙��
��

⇒
2 ∙��̇��

�����

π ∙��
∙
��
��

(1)

�������� =
2 ∙��̇��

�����

π ∙��
∙
��
��
=
2

π
∙
�
2,4621	m � ∙h��

3,6 ∙10�	s∙h��
�

(32,6 ∙10��	m )
∙
(998,2	kg∙m ��)

(1,002∙10��	Pa∙s)
(1)

�������� =
2 ∙��̇��

�����

π ∙��
∙
��
��
=
2

π
∙
�
2,4621	m � ∙h��

3,6 ∙10�	s∙h��
�

(32,6 ∙10��	m )
∙

(998,2	kg∙m ��)

(1,002∙10��	kg∙m �� ∙s��)
(1)

�������� ≅ �����,�� > 5000 (1)

při

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

� = {IN1;OUT1;IN2;OUT2}

��̇��
�����≡ ���̇��

�����
�,���

= ��̇��
�����

�,����
= ��̇��
�����

�,���
= ��̇��
�����

�,����
�

�� = ���,��� = ��,���� = ��,��� = ��,�����

�

 (7.110) 

 

Z výsledku relace (7.110) je zřejmé, že při výše uvedených podmínkách vykazuje proudění 

teplonosného média v kolektorových trubkách daného BHE turbulentní charakter, čímž byla splněna 

(např. dle [48]) jedna z klíčových podmínek zdárné realizace TRT testu. 

Obrázek 7.16 zobrazuje 1D graf pro topný výkon spirály TRT aparatury, tj. �(�)= �(�) ve W, 

během zdárné realizace II. fáze TRT experimentu na lokalitě Ovčárna. 

 

  



Návrh metodiky realizace a evaluace TRT experimentů 

176 
 

 

Obrázek 7.16  Lokalita Ovčárna – 1D graf topného výkonu spirály TRT aparatury při zdárné realizaci 

TRT testu na dané lokalitě; v MATLABu zpracovaný výstup z nástroje GeRT-CAL, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Obrázek 7.17 zobrazuje 1D graf pro součinitel tepelné vodivosti, tj. �(�)= �(�) v W ∙ m-1 ∙ K-1, 

během zdárné realizace II. fáze TRT experimentu na lokalitě Ovčárna. 

 

 

Obrázek 7.17  Lokalita Ovčárna – 1D graf vypočítaného součinitele tepelné vodivosti při zdárné 

realizaci TRT testu na dané lokalitě; v MATLABu zpracovaný výstup z nástroje GeRT-CAL, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 
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7.5.4.2 Proces parametrizace dat – nástroj GeRT-CAL 

Dle [52] je v nástroji GeRT-CAL – konkrétně pak v části Parameter Variantion – možné 

evaluovat části teplotních křivek, tj. závislostí teploty teplonosného média v přívodu (IN) 

a ve zpátečce (OUT) na čase, který lze vyjádřit v těchto formách, tedy: 

 

 absolutní čas – x-ová osa 1D grafu vyjádřená v určitém formátu tzv. časové značky 

(např. „DD. MM. hh:mm“ čili „den. měsíc. hodina:minuta“); obecně �� = �(����.) v K, 

případně �� = �(����.) v °C, 

 relativní čas – x-ová osa 1D grafu vyjádřená např. v sekundách (tj. v s), prakticky spíše 

v hodinách (tj. v h) nebo v případě dlouhodobých TRT testů také ve dnech (tj. v d); obecně 

�� = �(����.) v K, případně �� = �(����.) v °C, 

 bezrozměrný čas – x-ová osa 1D grafu vyjádřená ve formě Fourierova čísla, tj. viz relace 

(1.9), (7.22), (7.23), (7.27) a (7.37); obecně �� = �(��) v K, případně �� = �(��) v °C. 

 

Pro výše uvedené formáty dodejme, že nástroj GeRT-CAL v procesu parametrizace využívá 

na x-ové ose relativní čas v hodinách. Naproti tomu při grafické reprezentaci naměřených teplotních 

křivek se využívá na x-ové ose absolutní čas ve výše uvedeném formátu, při prvním stupni evaluace 

dat lze s výhodou využít bezrozměrný čas na x-ové ose. 

Obrázek 7.18 zobrazuje 1D grafy naměřených teplotních křivek v přívodu (tj. přívod, IN), 

ve zpátečce (tj. zpátečka, OUT) a průměr mezi přívodem a zpátečkou (tj. průměr z IN/OUT), tedy: 

 

 

Obrázek 7.18  Lokalita Ovčárna – 1D grafy závislostí měřené Celsiovy teploty teplonosného média 

v přívodu (IN), ve zpátečce (OUT), a to včetně průměru mezi přívodem a zpátečkou; v MATLABu 

zpracovaný výstup z nástroje GeRT-CAL, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Tabulka 7.8 sumarizuje pouze ty parametry (viz také Tabulka 7.6), které lze v nástroji GeRT-

CAL zadat při procesu parametrizace v části Parameter Variantion, tedy dle [52]. 

 

Tabulka 7.8  Lokalita Ovčárna – vybrané fixní parametry určené k parametrizaci dat v nástroji GeRT-

CAL (část Parameter Variantion, originální názvy jednotlivých parametrů), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Ovčárna – parametrizace dat v nástroji GeRT-CAL; I. SED 

parametr název hodnota jednotka 

ℎ� Length of Tube 120 m 

�� Diameter of Borehole 150 mm 

�� Average Heating Load 7 658 W 

�� Undisturbed 

Temperature 

+ 6,75 °C 

�� 279,90 K 

� ∙�� 
Volumetric Heat 

Capacity 
2,30 J ∙ m-3 ∙ K-1 

�� Borehole Resistance 0,034 K ∙ m ∙ W-1 

� Thermal Conductivity 3,895 W ∙ m-1 ∙ K-1 

 

Obrázek 7.19 zobrazuje 2D graf závislosti součinitele tepelného odporu �� na součiniteli 

tepelné vodivosti �, tj. �� = �(�) při síťování hodnotami Δ� = 0,050	(W ∙m �� ∙K��) a Δ�� =

0,005	(K ∙m ∙W ��), a to při platnosti výše uvedených parametrů při procesu parametrizace v nástroji 

GeRT-CAL (viz Tabulka 7.8) a při stanovení (globálního) minima v bodě �� = �����;	������ =

[3,450;0,025], tedy: 
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Obrázek 7.19  Lokalita Ovčárna – 2D konturový graf závislosti součinitele tepelného odporu RB 

na součiniteli tepelné vodivosti λ při procesu parametrizace za účelem nalezení optima obou veličin 

(bílý bod v nejtmavším regionu konturového grafu); v MATLABu zpracovaný výstup z nástroje 

GeRT-CAL, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že barevná škála reprezentuje směrodatnou odchylku ��� = �(�,��) (v °C) funkce 

průměrné hodnoty Celsiovy teploty teplonosného média ��(�)������� ≡ 0,5 ∙�����(�)− �����(�)� 

(tj. mezi teplejším přívodem a chladnější zpátečkou). Hodnoty základních statistických charakteristik 

pro naměřené teploty (Statistics of Temperatures) jsou dle nástroje GeRT-CAL v bodě �� dány 

následujícími relacemi a funkčními hodnotami, tedy: 

pro směrodatnou odchylku (Standard Deviation) 

 

��� = �(�,��)⇒ ���,��� = ��� = ����,�� = ������ = 0,2360 (°C) (7.111) 

 

pro rozptyl (Variance) 

���,���
� = ���� = ����,�� = ������ = 0,2360

� ≅ 0,055696 (°C�) (7.112) 
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Obrázek 7.20 zobrazuje 3D graf závislosti směrodatné odchylky ��� (v °C) na tepelném odporu 

�� (v K ∙ m ∙ W-1) a na součiniteli tepelné vodivosti � (v W ∙ m-1 ∙ K-1), tj. ��� = �(�,��) při síťování 

hodnotami Δ� = 0,050	(W ∙m �� ∙K��) a Δ�� = 0,005	(K ∙m ∙W ��), a to při platnosti výše 

uvedených parametrů při procesu parametrizace v nástroji GeRT-CAL a při názornějším stanovení 

(globálního) minima v bodě �� = �����;	������ = [3,450;0,025], tedy: 

 

 

Obrázek 7.20  Lokalita Ovčárna – 3D graf závislosti směrodatné odchylky sθf na tepelném odporu RB 

a na součiniteli tepelné vodivosti λ při procesu parametrizace za účelem názornějšího přístupu 

k nalezení optima obou veličin; v MATLABu zpracovaný výstup z nástroje GeRT-CAL, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že bílý bod �� (viz Obrázek 7.19) představuje dle [52] takovou kombinaci parametrů 

� a ��, při níž platí ��� = ���,���. 

Obrázek 7.21 zobrazuje 1D grafy naměřených teplotních křivek v přívodu (tj. přívod, IN), 

ve zpátečce (tj. zpátečka, OUT) a průměr mezi přívodem a zpátečkou (tj. průměr z IN/OUT) 

a výsledné teplotní křivky při procesu parametrického prokládání v MATLABu {včetně kombinace 

minima v bodě �� = �����;	������ = [3,450;0,025]}, tedy: 

 

2
3

4
5

0

0.05

0.1
0.2

0.4

0.6

0.8

1

Tepelná vodivost  (W m-1 K-1)

3D -R
B
 graf:min

 =3.45(W m-1 K-1);R
Bmin

 =0.025(K m W-1) - lokalita Ovčárna

Tepelný odpor R
B
 (K m W-1)

S
m

ě
ro

d
a
tn

á
 o

d
c
h
y
lk

a
 C

e
ls

io
v
y
 t

e
p
lo

ty
 (

°C
)



Návrh metodiky realizace a evaluace TRT experimentů 

181 
 

 

Obrázek 7.21  Lokalita Ovčárna – 1D grafy závislostí měřené Celsiovy teploty teplonosného média 

v přívodu (IN), ve zpátečce (OUT), a to včetně průměru mezi přívodem a zpátečkou a 1D grafy 

parametrického prokládání pro 4 zvolené kombinace parametrů λ a RB v MATLABu zpracovaný 

výstup z nástroje GeRT-CAL, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že (globální) minimum v bodě �� = �����;	������ = [3,450;0,025] coby zvolená 

kombinace ft3 aproximuje dle očekávání teplotní křivku průměru z přívodu a ze zpátečky. 

Parametrická proložení pro všechny 4 zvolené kombinace (tj. ft1 až ft4) jsou platná při hodnotách 

fixních parametrů (viz Tabulka 7.8), přičemž: 

 

 kombinace ft1 – kombinace ���;	���� ≡ [�;	��]= [3,895;0,034], aproximace teplotní 

křivky průměru z přívodu a ze zpátečky, 

 kombinace ft2 – kombinace ���;	���� = [3,603;0,004912], aproximace teplotní křivky 

ze zpátečky, a to díky nízké hodnotě ���, 

 kombinace ft3 – kombinace �� = ���;	���� ≡ �����;	������ = [3,450;0,025], aproximace 

teplotní křivky průměru z přívodu a ze zpátečky, 

 kombinace ft4 – kombinace ���;	���� = [3,6105;0,026041], aproximace teplotní křivky 

průměru z přívodu a ze zpátečky. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro hledání kombinace, nejlépe aproximující křivku průměru 

z přívodu a ze zpátečky, využijeme kombinace ft1, ft3 a ft4. 

Obrázek 7.22 zobrazuje 1D grafy rozdílových teplotních křivek v průměru mezi přívodem 

a zpátečkou (tj. průměr z IN/OUT; AVG) a 3 aproximující teplotní křivky (tj. simulační funkce) 

při procesu parametrického prokládání v MATLABu {včetně kombinace s minimem v bodě �� =

�����;	������ = [3,450;0,025]}, tedy: 
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Obrázek 7.22  Lokalita Ovčárna – 1D grafy rozdílu závislostí měřené Celsiovy teploty teplonosného 

média v průměru (AVG) a závislostí simulačních funkcí pro 3 zvolené kombinace parametrů λ a RB 

(aproximujících teplotní křivku z průměru); zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Tabulka 7.9 sumarizuje hodnocení rozdílových funkcí (na základě zvolené kombinace 

parametrů � a ��) pomocí efektivní hodnoty dané rozdílové (chybové) funkce (tj. hodnota 

parametru RMSE) a pomocí střední hodnoty rozdílové (chybové) funkce (tj. hodnota 

parametru MEAN). 

 

Tabulka 7.9  Lokalita Ovčárna – hodnocení rozdílových funkcí (na základě zvolené kombinace 

parametrů λ a RB) pomocí hodnoty parametru RMSE a pomocí hodnoty parametru MEAN), 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Ovčárna – hodnocení parametrizace z naměřených dat; I. SED 

kombinace 
rozdílová funkce RMSE MEAN 

(°C) (°C) (°C) 

ft1 �����.���(�)− ����.�(�) 0,6390 - 0,1866 

ft3 �����.���(�)− ����.�(�) 0,6267 - 0,3239 

ft4 �����.���(�)− ����.�(�) 0,5730 - 0,1134 

 

Z uvedených hodnot je zřejmé, že kombinace ft4 nejlépe ze všech zvolených kombinací 

aproximuje teplotní křivku průměru z přívodu a ze zpátečky. Dodejme, že kombinace ft3 je značně 

závislá na síťování 3D grafu pro ��� = �(�,��), viz Obrázek 7.20. Platí, že čím hustší bude síťování 

tohoto grafu na obou osách, tím detailnější bude výsledná funkce ��� (tj. bude obsahovat více 

funkčních hodnot) a tím přesnější bude estimace parametrů ���� a �����. 
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7.5.4.3 Proces fitování dat – nástroj Curve Fitting Tool 

Při procesu parametrizace v nástroji GeRT-CAL lze parametricky aproximovat pouze funkci 

��(�)������ (v K), respektive ��(�)������� (v °C), nikoliv však přímo měřené průběhy teploty na přívodu ����(�) 

(v K) a teploty na zpátečce �����(�) (v K). Curve Fitting Tool coby jeden z mnoha užitečných nástrojů 

v rámci MATLABu toto umožňuje. 

Jsou-li naměřené průběhy funkcemi relativního času ����. (v s), lze pro jejich parametrickou 

aproximaci s výhodou využít relaci (7.41) pro přívod a relaci (7.42) pro zpátečku. V tomto případě 

není vhodné pracovat s bezrozměrným časem z důvodu absence veličiny součinitele tepelné vodivosti 

� v dané zobecněné rovnici, jejíž tvar je v závislosti na relativním čase následující, tedy při ����.≡ � 

(v s), � ≡ �� (ve W), � ≡ �� (v m2 ∙ s-1) a � ∈ (0,�����〉 (v s): 

 

ℎ�
�
∙���(�)−

����(0)+ �����(0)

2
�−

1

4 ∙π ∙�
∙

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

−γ+ ln�
4 ∙� ∙�

��
� �− (−1)� ∙

�
��
�

4 ∙� ∙�
�

�

1 ∙1!������� ������
����í	č���

������	���(.) ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

=

= �� (K ∙m ∙W ��)

 (7.113) 

 

z toho (tvar vhodný pro parametrizaci; v K) 

 

��(�)=
����(�)+ ����� (�)

�������� ������
��

+
��

� ∙� ∙� ∙��
∙
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 (7.114) 

 

a (tvar vhodný pro parametrizaci; v °C) 
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 (7.115) 

 

Dodejme, že součinitelé tepelné vodivosti (tj. �, respektive ��� a ����) a součinitelé tepelných 

odporů (tj. ��, respektive ���� a �����) v relacích (7.114) a (7.115) představují hledané parametry, 

kdežto ostatní parametry (tj. ��, ��, ℎ�, ��) jsou fixní a přirozeně �����(0),�����(0)�≡ konst. 



Návrh metodiky realizace a evaluace TRT experimentů 

184 
 

Na rozdíl od nástroje GeRT-CAL lze v nástroji Curve Fitting Tool parametrizovat na základě 

tzv. uživatelské rovnice (angl. Costum Equation), a to v souladu s relacemi (7.114) a (7.115), do nichž 

je dosazováno na základě dostupných tabelovaných hodnot, tedy viz Tabulka 7.7 a Tabulka 7.8. 

Uvážíme-li navíc, že platí Δ��(�)= Δ��(�), lze relaci (7.115) vyjádřit následovně, tedy: 
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 (7.116) 

 

při (rovnosti teplotních diferencí) 

Δ��(�)= ��(�)− ��(0)= ��(�)− �� (K)

Δ��(�)= ��(�)− ��(0)= ��(�)− �� (°C)

Δ��(�)= Δ��(�)

 (7.117) 

 

Po dosazení konkrétních hodnot fixních parametrů do relace (7.116) dostáváme, tedy: 

 

��(�)=

= �,�� +
����

� ∙� ∙� ∙���
∙�−� + ���

� ∙�,����∙���� ∙�
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�
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 (7.118) 

 

V nástroji Curve Fitting Tool lze pomocí matlabovské syntaxe vyjádřit relaci (7.118) 

následovně, tedy po dosazení: 

pro teplejší přívod (IN, Forward;) – funkce ����(�) při �� = 6,75	°C a při tvaru Ein(.)=
��
�

�∙��∙�
 

6.75 + 
 
+ (7658. / (4 * pi * lambda_In * 120)). * 
 
* (-0.577215665 + log(4 * (1.6928e-6. / (0.075.^2)). * t) + 
 
+ 0.25. * (0.075.^2) / ((1.6928e-6). * t)) + 
 
+ RB_In. * 7658. / 120 
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pro chladnější zpátečku (OUT, Return) – funkce �����(�) při �� = 6,75	°C a při tvaru Ein(.)=
��
�

�∙��∙�
 

6.75 + 
 
+ (7658. / (4 * pi * lambda_Out * 120)). * 
 
* (-0.577215665 + log(4 * (1.6928e-6. / (0.075.^2)). * t) + 
 
+ 0.25. * (0.075.^2) / ((1.6928e-6). * t)) + 
 
+ RB_Out. * 7658. / 120 
 
 

 

pro průměrnou hodnotu mezi přívodem a zpátečkou (AVG, Average) – funkce �����(�) a při tvaru 

Ein(.)=
��
�

�∙��∙�
 

6.75 + 
 
+ (7658. / (4 * pi * lambda_Avg * 120)). * 
 
* (-0.577215665 + log(4 * (1.6928e-6. / (0.075.^2)). * t) + 
 
+ 0.25. * (0.075.^2) / ((1.6928e-6). * t)) + 
 
+ RB_Avg. * 7658. / 120 
 
 

 

Položíme-li �� ≡ � �� ∙���⁄ , pak lze relaci (7.116) přepsat do následujícího tvaru, tedy: 
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 (7.119) 

 

Po dosazení konkrétních hodnot fixních parametrů do relace (7.119) dostáváme, tedy: 
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V nástroji Curve Fitting Tool lze pomocí matlabovské syntaxe vyjádřit relaci (7.120) 

následovně, tedy po dosazení: 

pro teplejší přívod (IN, Forward;) – funkce ����(�) při �� = 6,75	°C a při tvaru Ein(.)=
�∙��∙��

�

�∙�∙�
 

6.75 + 
 
+ (7658. / (4 * pi * lambda_In * 120)). * 
 
* (-0.577215665 + log(4 * (lambda_In. / (2.3e6 * 0.075.^2)). * t) + 
 
+ 0.25. * 2.3e6 * (0.075.^2) / (lambda_In. * t)) + 
 
+ RB_In. * 7658. / 120 
 
 

 

pro chladnější zpátečku (OUT, Return) – funkce �����(�) při �� = 6,75	°C a při tvaru Ein(.)=
�∙��∙��

�

�∙�∙�
 

6.75 + 
 
+ (7658. / (4 * pi * lambda_Out * 120)). * 
 
* (-0.577215665 + log(4 * (lambda_Out. / (2.3e6 * 0.075.^2)). * t) + 
 
+ 0.25. * 2.3e6 * (0.075.^2) / (lambda_Out. * t)) + 
 
+ RB_Out. * 7658. / 120 
 
 

 

pro průměrnou hodnotu mezi přívodem a zpátečkou (AVG, Average) – funkce �����(�) a při tvaru 

Ein(.)=
�∙��∙��

�

�∙�∙�
 

6.75 + 
 
+ (7658. / (4 * pi * lambda_Avg * 120)). * 
 
* (-0.577215665 + log(4 * (lambda_Avg. / (2.3e6 * 0.075.^2)). * t) + 
 
+ 0.25. * 2.3e6 * (0.075.^2) / (lambda_Avg. * t)) + 
 
+ RB_Avg. * 7658. / 120 
 
 

Dodejme, že z množiny uvedených fixních parametrů (viz Tabulka 7.8), jejichž hodnoty mohou 

hodnoty hledaných parametrů signifikantně ovlivnit, hraje poměrně významnou úlohu parametr �� 

(v K), respektive �� (v °C). Rovněž počet členů funkce Ein(.), zohledňující nestacionární část teplotní 

křivky (tj. při náběhu teplotní křivky), hraje při této parametrizaci jistý vliv, jenž lze pomocí nástroje 

Curve Fitting Tool vyšetřit – platí případ, kdy Ein(.)≠ 0. 
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7.5.4.3.1 Případ 1 – CFT: aproximace funkcí pro přívod (IN), zpátečku (OUT) 

a průměr (AVG), funkce ���(.)= ��
� (� ∙�� ∙�)⁄ , GeRT-CAL: jemnější 

síťování, funkce ���(.)= � 

 

Tabulka 7.10 sumarizuje hodnoty vypočtených parametrů � a �� v závislostech 

na parametrizačním nástroji, hodnotě počáteční (neovlivněné) teploty ��, konkrétní teplotní křivce 

(tj. pro přívod, pro zpátečku a pro průměr), tvaru relace (7.116) a tvaru funkce Ein(.)≠ 0. 

 

Tabulka 7.10  Lokalita Ovčárna – hodnoty vypočtených parametrů λ a RB v závislosti na možnostech 

a nastaveních parametrizačních nástrojů GeRT-CAL (při jemnějším síťování) a Curve Fitting Tool, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Počáteční 

teplota 

Lokalita Ovčárna – nástroje pro parametrizaci a fitování; I. SED 

GeRT-CAL Curve Fitting Tool 

EQ: Ein(.)= 0 dle relace (7.116), EQ: Ein(.)=
��
�

�∙��∙�
; IEL: � = 0,95 

���� �����  ���,��� 
��(�)= �����(�) ��(�)= ����(�) ��(�)= �����(�) 

�� ���� ����� ��� ����  ���� �����  

(°C) (jed. 1) (jed. 2) (°C) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) 

4,98 3,370 0,0510 0,232 

3,014 

0,0335 

3,596 

0,0743 

3,573 

0,0318 

5,17 3,370 0,0480 0,232 0,0306 0,0714 0,0288 

5,35 3,370 0,0450 0,232 0,0244 0,0686 0,0260 

6,05 3,360 0,0340 0,233 0,0168 0,0576 0,0150 

6,75 3,360 0,0230 0,232 0,0058 0,0466 0,0040 

 

kde 

 EQ (angl. Equation)    tvar funkce Ein(.), 

 IEL (angl. Interval Estimation Level)  konfid. úroveň intervalového odhadu, 

 jed. 1 (jednotka pro �)    (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 jed. 2 (jednotka pro ��)    (K ∙ m ∙ W-1), 

 síťování funkce ��� = �(�,��) (GeRT-CAL) Δ� = 0,050	W ∙m �� ∙K��, 

 síťování funkce ��� = �(�,��) (GeRT-CAL) Δ�� = 0,001	K ∙m ∙W ��, 

 vektor počátečních Celsiových teplot  �� = [4,98;5,17;5,35;6,05;6,75]	°C. 

 

Na rozdíl od kvantifikace v nástroji GeRT-CAL (pomocí hodnot ���,��� pro příslušnou hodnotu 

neovlivněné teploty) musí být výsledky z nástroje Curve Fitting Tool kvantifikovány 

(např. v MATLABu) z důvodu nastavení hodnot všech nezávislých/závislých parametrizovaných 

veličin (tj. závislé parametry: �, ��; nezávislé parametry: ��). 

Ke kvantifikaci lze využít např. hodnoty parametrů RMSE a SSE, s nimiž se lze setkat také 

v nástroji Curve Fitting Tool, kde však není možno zadat hodnoty všech nezávislých/závislých 

parametrizovaných veličin najednou, neboť aspoň jedna (nezávislá/závislá) veličina musí být 

vypočítána. 
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Pro úplnost dodejme, že pomocí nástroje GeRT-CAL lze tento proces provést pouze pro případ, 

kdy platí relace (7.116) a zároveň platí tvar Ein(.)= 0; pro dosažení přesnějších výsledků je nutno 

hustěji síťovat funkci ��� = �(�,��), viz pododdíl 7.5.4.2. 

V případě zvoleného jemnějšího síťování v nástroji GeRT-CAL však nemá kvantifikace pomocí 

hodnot ���,��� žádný vypovídající význam, neboť platí ∀�� ∈ ��:���,��� = 0,232	°C, a tudíž nelze 

jednoznačně stanovit optimální hodnotu neovlivněné teploty vzhledem k funkci �����(�). 
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7.5.4.3.2 Případ 2 – CFT: aproximace funkcí pro přívod (IN), zpátečku (OUT) 

a průměr (AVG), funkce ���(.)= �, GeRT-CAL: hrubší síťování, funkce 

���(.)= � 

 

Aby bylo možno srovnat výsledky z obou evaluačních nástrojů (tj. GeRT-CAL 

a Curve Fitting Tool), je volen případ, kdy Ein(.)= 0. 

 

Tabulka 7.11 sumarizuje hodnoty vypočtených parametrů � a �� v závislostech 

na parametrizačním nástroji, hodnotě počáteční (neovlivněné) teploty ��, konkrétní teplotní křivce 

(tj. pro přívod, pro zpátečku a pro průměr), tvaru relace (7.116) a tvaru funkce Ein(.)= 0. 

 

Tabulka 7.11  Lokalita Ovčárna – hodnoty vypočtených parametrů λ a RB v závislosti na shodném 

tvaru evaluační rovnice v parametrizačních nástrojích GeRT-CAL (při hrubším síťování) 

a Curve Fitting Tool, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Počáteční 

teplota 

Lokalita Ovčárna – nástroje pro parametrizaci; I. SED 

GeRT-CAL Curve Fitting Tool 

EQ: Ein(.)= 0 dle relace (7.116), EQ: Ein(.)= 0; IEL: � = 0,95 

���� �����  ���,��� 
��(�)= �����(�) ��(�)= ����(�) ��(�)= �����(�) 

�� ���� ����� ��� ����  ���� �����  

(°C) (jed. 1) (jed. 2) (°C) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) 

4,98 3,300 0,050 0,235 

3,147 

0,0388 

3,611 

0,0749 

3,652 

0,0342 

5,17 3,450 0,050 0,237 0,0358 0,0719 0,0312 

5,35 3,350 0,045 0,232 0,0330 0,0691 0,0284 

6,05 3,400 0,035 0,233 0,0220 0,0581 0,0174 

6,75 3,450 0,025 0,236 0,0111 0,0472 0,0064 

 

kde 

 EQ (angl. Equation)    tvar funkce Ein(.), 

 IEL (angl. Interval Estimation Level)  konfid. úroveň intervalového odhadu, 

 jed. 1 (jednotka pro �)    (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 jed. 2 (jednotka pro ��)    (K ∙ m ∙ W-1), 

 síťování funkce ��� = �(�,��) (GeRT-CAL) Δ� = 0,050	(W ∙m �� ∙K��), 

 síťování funkce ��� = �(�,��) (GeRT-CAL) Δ�� = 0,005	(K ∙m ∙W ��), 

 vektor počátečních Celsiových teplot  �� = [4,98;5,17;5,35;6,05;6,75]	°C. 

 

Je zřejmé, že v případě hrubšího síťování lze najít následující minima, tedy: 

pro neovlivněnou teplotu �� = 5,35	°C 

 

���,��� = 0,232	°C při �

���� = 3,350	W ∙m �� ∙K��	

����� = 0,045	K ∙m ∙W ��

� (7.121) 

pro neovlivněnou teplotu �� = 6,05	°C 
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���,��� = 0,233	°C při �

���� = 3,400	W ∙m �� ∙K��	

����� = 0,035	K ∙m ∙W ��

� (7.122) 

 

Pro úplnost dodejme, že pomocí nástroje GeRT-CAL lze tento proces provést pouze pro případ, kdy 

platí relace (7.116) a zároveň platí tvar Ein(.)= 0. 
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7.5.4.3.3 Případ 3 – CFT: aproximace funkcí pro přívod (IN), zpátečku (OUT) 

a průměr (AVG), funkce ���(.)= ��
� (� ∙�� ∙�)⁄ , s kvantifikací 

 

Tab. D.15 (viz příloha D.8) sumarizuje hodnoty vypočtených parametrů � a �� v závislostech 

na parametrizačním nástroji, hodnotě počáteční (neovlivněné) teploty ��, konkrétní teplotní křivce 

(tj. pro přívod, pro zpátečku a pro průměr), tvaru relace (7.116) a tvaru funkce Ein(.)≠ 0. 

Tab. D.16 (viz příloha D.8) sumarizuje výsledky pro tento případ. 

 

7.5.4.3.4 Případ 4 – CFT: aproximace funkcí pro přívod (IN), zpátečku (OUT) 

a průměr (AVG), funkce ���(.)= �, s kvantifikací 

 

Tab. D.17 (viz příloha D.9) sumarizuje hodnoty vypočtených parametrů � a �� v závislostech 

na parametrizačním nástroji, hodnotě počáteční (neovlivněné) teploty ��, konkrétní teplotní křivce 

(tj. pro přívod, pro zpátečku a pro průměr), tvaru relace (7.116) a tvaru funkce Ein(.)= 0. 

Tab. D.18 (viz příloha D.9) sumarizuje výsledky pro tento případ. 

 

7.5.4.3.5 Případ 5 – CFT: aproximace funkcí pro přívod (IN), zpátečku (OUT) 

a průměr (AVG), funkce ���(.)= � ∙�� ∙��
� (� ∙� ∙�)⁄ , s kvantifikací 

 

Tab. D.19 (viz příloha D.10) sumarizuje hodnoty vypočtených parametrů � a �� v závislostech 

na parametrizačním nástroji, hodnotě počáteční (neovlivněné) teploty ��, konkrétní teplotní křivce 

(tj. pro přívod, pro zpátečku a pro průměr), tvaru relace (7.119) a tvaru funkce Ein(.)≠ 0. 

Tab. D.20 (viz příloha D.10) sumarizuje výsledky pro tento případ. 

 

7.5.4.3.6 Případ 6 – CFT: aproximace funkcí pro přívod (IN), zpátečku (OUT) 

a průměr (AVG), funkce ���(.)= �, s kvantifikací 

 

Tab. D.21 (viz příloha D.11) sumarizuje hodnoty vypočtených parametrů � a �� v závislostech 

na parametrizačním nástroji, hodnotě počáteční (neovlivněné) teploty ��, konkrétní teplotní křivce 

(tj. pro přívod, pro zpátečku a pro průměr), tvaru relace (7.119) a tvaru funkce Ein(.)= 0. 

Tab. D.22 (viz příloha D.11) sumarizuje výsledky pro tento případ. 
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7.5.5 Druhý stupeň evaluace dat 

Ve IV. fázi TRT experimentu na této lokalitě byla vytvořena simulace pomocí softwarového 

nástroje EED 3.16. Základní algoritmus tohoto softwarového nástroje vychází z analytického řešení 

pomocí tzv. g-funkcí (viz oddíl 7.4.1), definovanými pomocí numerického modelování a vyjadřujícími 

vztah mezi hloubkami vrtů a jejich rozmístěním; maximální hloubkový dosahem vrtů činí 200 m. 

Program pracuje se vstupními daty, která se týkají vnější teploty, tepelných požadavků vytápěného 

objektu, horninového prostředí, vystrojení vrtů, teplonosné kapaliny a jejího proudění v primárním 

okruhu. Celková metráž, rozmístění a hloubky vrtů, případně teplota teplonosné kapaliny kolektoru 

představují výstupy této evaluace, dostupné ve formách tabulek a grafů s možnostmi exportu 

do tabulkových kalkulátorů a další práce s nimi podle potřeby. 

Numerická evaluace TRT experimentů je zmíněna např. v [72] a [73]. 

 

7.5.5.1 Zadané a vstupní hodnoty 

Abychom mohli dosáhnout korektních výstupů, musíme definovat mnoho vstupních parametrů, 

přičemž ne všechny jsou známy, tudíž je třeba je dohledat či zjistit, tedy např. dle [44]: 

 

 vstup 1: parametry okolní horniny – veličiny �, � ∙��, hodnota roční průměrné teploty 

pro danou lokalitu a průměrná hodnota tepelného toku (typicky 0,060 W · m-2; viz také 

pododdíl 1.4.4.3); viz také příloha D.7, 

 vstup 2: parametry vrtu – veličiny ��, ℎ�, předpokládaná konfigurace rozmístění vrtů (108 

platí pro konfiguraci „17:3x8 U-configuration“; 17 vrtů, dvojitá kolektorová smyčka, rozměry 

kolektorové smyčky), hodnota součinitele tepelné vodivosti zeminy a hodnota součinitele 

tepelného odporu na rozhraní U-trubka/injektážní směs (též trubka/výplň); viz také 

příloha D.7, 

 vstup 3: ostatní tepelné odpory – veličina ��(�)������� a hodnota součinitele tepelného odporu 

na rozhraní teplonosné médium/okolní hornina; viz také příloha D.7, 

 vstup 4: parametry teplonosného média – hustota, měrná tepelná kapacita, viskozita 

(vazkost), teplota zamrznutí a objemový průtok na jeden vrt, 

 vstup 5: nominální hodnoty spotřeby budovy – roční spotřeba připravované teplé užitkové 

vody (TUV), sezónní výkonové faktory a měsíční energetický profil pro plánovanou provozní 

periodu 25 let. 

 

Pro úplnost dodejme, že hodnoty k těmto všem výše uvedeným parametrům jsou přehledně 

sumarizovány v příloze D.7, konkrétně pak v Tab. D.11 (tj. zadané hodnoty pro II. SED) a v Tab. D.12 

(tj. vstupní hodnoty pro II. SED). 

 

7.5.5.2 Výstupní hodnoty 

7.5.5.2.1 Teplonosné médium 

Výstupy dané simulace mohou být prezentovány ve formách tabulek a 2D grafů a mohou 

obsahovat tyto aspekty, tedy např. dle [44]: 
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 výstup 1 – vypočtená hodnota součinitele skutečného tepelného odporu vrtu, 

 výstup 2 – závislost jmenovité spotřeby (v tomto případě se jedná o vypočítaný odběr tepla 

z vrtu) na konkrétním měsíci v roce, 

 výstup 3 – závislost jmenovité spotřeby (v tomto případě se jedná o vypočtené střední 

hodnoty teploty teplonosného média na konci každého měsíce) na konkrétním měsíci v roce – 

ze simulace plyne, že během 25. roku provozu tohoto systému budou minimální průměrná 

teplota - 16,88 °C (neboli 256,27 K; na konci měsíce prosince) a maximální průměrná teplota 

minus 11,97 °C (neboli 261,18 K, na konci měsíce srpna). 

 

Dodejme, že hodnoty k těmto všem výše uvedeným parametrům jsou přehledně sumarizovány 

v příloze D.7, konkrétně pak v Tab. D.12 (tj. výstupní hodnoty pro II. SED). 

Obrázek 7.23 zobrazuje 1D grafy závislosti min-max teploty teplonosného média na konkrétním 

měsíci v roce, a to při vybraných provozních subperiodách 1 roku, 2 let, 5 let, 10 let a 25 let, tedy 

v návaznosti na [44]: 

 

 

Obrázek 7.23  Lokalita Ovčárna – 1D grafy závislosti min-max teploty teplonosného média 

na konkrétním měsíci v roce, a to při vybraných provozních subperiodách (1 rok, 2 roky, 5 let, 10 let 

a 25 let); v MATLABu zpracovaný výstup z nástroje EED 3.16, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

7.5.5.2.2 Energetické profily 

S ohledem na výsledky simulace lze predikovat měsíční energetické profily pro spotřebu 

tepelné energie a spotřeby okolní horniny během provozu tepelných čerpadel, v návaznosti na [44]: 

 

 horninový masiv se bude během roční spotřeby tepelné energie 624,00 MWh kontinuálně 

vymrazovat, 

 roční spotřeba okolní horniny bude činit 445,71 MWh. 
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Na základě vypočtených teplot a předpokládané provozní periody lze rovněž predikovat, že: 

 

 topný výkon tepelného čerpadla činící 80 kW po dobu 9 měsíců – použití pro přípravu 

teplé užitkové vody a pro ohřívání plaveckého bazénu, 

 topný výkon tepelného čerpadla činící 40 kW po dobu 3 letních měsíců – použití 

pro ohřívání plaveckého bazénu. 

 

Dodejme, že hodnoty k těmto všem výše uvedeným spotřebám tepelné energie jsou přehledně 

sumarizovány v příloze D.7, konkrétně pak v Tab. D.14 (tj. výstupní energetické profily pro II. SED). 

Obrázek 7.24 zobrazuje 1D grafy závislosti min-max teploty teplonosného média na konkrétním 

roce provozu navrhované technologie, a to ve vybraných měsících – v květnu (tj. 5. měsíc v roce), 

v srpnu (tj. 8. měsíc v roce) a v prosinci (tj. 12. měsíc v roce), v návaznosti na [44]: 

 

 

Obrázek 7.24  Lokalita Ovčárna – 1D grafy závislosti min-max teploty teplonosného média 

na konkrétním roce provozu, a to ve vybraných měsících (květen, srpen a prosinec); v MATLABu 

zpracovaný výstup z nástroje EED 3.16, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obrázek 7.25 zobrazuje 3D graf závislost min-max teploty teplonosného média (osa z; v °C) 

na konkrétním roce provozu navrhované technologie (osa x) a na konkrétním měsíci v roce (osa y), 

v návaznosti na [44]: 

 

 

Obrázek 7.25  Lokalita Ovčárna – 3D graf závislosti min-max teploty teplonosného média (osa z) 

na konkrétním roce provozu (osa x) a na  měsících v roce (osa y); v MATLABu zpracovaný výstup 

z nástroje EED 3.16, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

7.5.6 Zhodnocení 

7.5.6.1 Zadání a cíle realizace 

Kýžený cíl na této lokalitě spočíval v komplexním měření a vyhodnocení teplotních parametrů 

daného horninového masivu dle předložené metodiky. Zadání zahrnovalo nejen provedení 

standardního TRT experimentu dle stávající metodiky (tj. realizace fází I, II a III), ale také provedení 

návrhu rozmístění dalších vrtů pro tepelná čerpadla pomocí softwarového nástroje EED 3.16 

(tj. realizace fáze IV), Získaná data z procesu prvního stupně evaluace dat (tj. I. SED) byla použita 

v procesu druhého stupně evaluace dat (tj. II. SED), konkrétně k simulaci odběru tepla 

v projektovaném výměníku tepla po plánovanou provozní dobu 25 let. 

Všechny fáze tohoto TRT experimentu byly realizovány v souladu s popsanou metodikou. 
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7.5.6.2 Stručné geografické a geologické popisy lokality 
V této části byly stručně uvedeny: 

 

 geografické poměry – lokalizace v rámci krajů ČR, lokalizace v rámci regionu, nadmořská 

výška lokality (tj. přibližně 1 300 m. n. m.), 

 klimatické poměry – roční úhrn srážek (tj. 1 231 mm), průměrné měsíční teploty 

v návaznosti na časovou lokaci realizace TRT experimentu na této lokalitě (tj. + 4,80 °C); viz 

Tabulka 7.5, 

 geologické poměry – lokalizace a popis geologických jednotek a struktur na základě 

geologické mapy; geologický posudek z hlediska přítomnosti přítoků podzemní vody 

v daných hloubkách. 

 

Dodejme, že detailní geologický popis (tj. bližší okolí vrtu a vzdálenější okolí celé lokality 

v šiřších souvislostech) spolu se stručnými popisy geografie a geomorfologie pro tuto lokalitu jsou 

popsány v přílohách D.12 a D.13. 

 

7.5.6.3 I. SED 
V této části byly kompletně sumarizovány hodnoty pro naměřené a vypočítané veličiny. Základy 

pro tuto evaluaci tvoří: 

 

 1D graf neovlivněného teplotního profilu (tj. I. fáze TRT experimentu) s uvedením průměrné 

teploty vzhledem k hloubce vrtu (tj. + 4,98 °C); viz Obrázek 7.13, 

 po realizaci II. fáze TRT experimentu v nástroji GeRT-CAL naměřené a vypočítané hodnoty 

pro teploty na přívodu (IN) a na zpátečce (OUT), objemový průtok (tj. 2,4621 m3 ∙ h-1), topný 

výkon (tj. 7 658 W), kritické časy (tj. 16 614 s; v návaznosti na Fourierovo číslo), 

neovlivněnou teplotu (tj. + 6,75 °C), součinitele tepelné vodivosti (tj. 3,895 W ∙ m-1 ∙ K-1) 

a součinitele tepelného odporu (tj. 0,034 K ∙ m ∙ W-1); viz Tabulka 7.6 a Tabulka 7.7, 

 další vypočtené hodnoty pro druh a rychlost proudění teplonosného média v kolektorové 

smyčce (tj. 13 305,02, v návaznosti na Reynoldovo číslo pro turbulentní proudění 

teplonosného média v kolektorových trubkách daného BHE), teploty v ustáleném stavu; viz 

Tabulka 7.7, 

 1D grafy pro topný výkon spirály TRT aparatury (viz Obrázek 7.15), objemový průtok 

teplonosného média (viz Obrázek 7.16) a pro součinitel tepelné vodivosti (viz Obrázek 7.17). 

 

Z výše uvedených parametrů je zřejmé, že turbulentního proudění v kolektorové smyčce bylo 

dosaženo, viz relace (7.110), stejně tak konstantního topného výkonu s vyšší hodnotou směrodatné 

odchylky díky častému dotlakovávání hydraulického okruhu (tj. potrubí v TRT aparatuře 

a kolektorová smyčka v konfiguraci 2-U a standardní redukcí na konfiguraci 1-U 

pomocí rozdělovačové armatury na přívodu a sběračové armatury na zpátečce). 

Data z II. fáze TRT experimentu byla pro účely I. SED brána za údobí 

od pátku 11. 5. 2012 (10:30:00) až do pondělí 14. 5. 2012 (13:00:00); v předávacím protokolu bylo 

toto údobí zkráceno, a to od pátku 11. 5. 2012 (11:00:00) až do pondělí 14. 5. 2012 (7:10:00), kdy 

došlo vlivem lidského faktoru k přerušení dodávky elektrické energie pro provoz TRT aparatury 
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v koncové části TRT testu (tj. při ustálených podmínkách). Do evaluace tak byly zahrnuty vlivy 

kolísání teplot při dotlakování a úplný výpadek napájení. 

Při evaluaci naměřených dat z II. fáze TRT experimentu byla využita také parametrizace 

v nástroji GeRT-CAL za účelem nejen určení vlivu veličin (tj. topný výkon, objemový průtok) 

na samotné výsledky evaluace, ale také validity hodnot pro součinitel tepelné vodivosti, součinitel 

tepelného odporu a neovlivněnou teplotu; ostatní parametry byly brány jako fixní (viz Tabulka 7.8). 

Při parametrizaci v nástroji GeRT-CAL bylo zjištěno, že konturové grafy (viz Obrázek 7.19 

a Obrázek 7.20) poskytují pouze hrubý odhad o optimálních hodnotách součinitele tepelné vodivosti 

a součinitele tepelného odporu. 

Z tohoto důvodu byl v MATLABu a v nástroji Curve Fitting Tool vytvořen algoritmus, jehož 

hlavní účel spočívá v nalezení optimální hodnoty neovlivněné teploty na základě součinitele tepelné 

vodivosti a součinitele tepelného odporu při minimalizaci rozdílu mezi naměřenými daty, tj. funkcí 

�(�)= �����(�), a parametrickou aproximací pomocí kvantifikace hodnotami RMSE (v tomto případě 

v °C) a SSE (v tomto případě v °C2). Dodejme, že daný algoritmus mimojiné zohledňuje tyto aspekty, 

tedy: 

 

 celkový tvar aproximační funkce; viz relace (7.116) a (7.119), 

 tvar aproximované funkce; viz Tab. D.15 až Tab. D.22, 

 libovolný počet stanovaných počátečních (neovlivněných) teplot, jejichž hodnoty vycházejí 

nejen z naměřených dat (tj. + 4,98 °C pro neovlivněný teplotní profil, + 5,17 °C až + 6,05 °C, 

závislost zprůměrované teploty teplonosného média), ale také z vypočítaných hodnot 

(tj. + 6,75 °C); viz Obrázek 7.13, 

 konfidenční úrovně intervalových odhadů; viz Tabulka 7.10 až Tabulka 7.11 

a Tab. D.15 až Tab. D.22 (viz příloha D.8 až příloha D.11). 

 

Dodejme, že na základě výsledků algoritmu (viz Tab. D.16, Tab. D.18, Tab. D.20 a Tab. D.22) lze 

stanovit následující, tedy: 

 

 lepších výsledků fitování (tj. nižší hodnoty parametrů RMSE a SSE) lze dosáhnout pro funkci 

�(�)= �����(�), u níž jsou však hodnoty součinitele tepelné vodivosti a součinitele tepelného 

odporu nižší, 

 horších výsledků fitování (tj. vyšší hodnoty parametrů RMSE a SSE) lze dosáhnout pro funkci 

�(�)= �����(�),�����(�)�
����������������������, u níž jsou hodnoty součinitele tepelné vodivosti a součinitele 

tepelného odporu vyšší, a to díky nenulovým hodnotám RMSE a SSE při aproximacích 

průběhů z přívodu (IN) a ze zpátečky (OUT), 

 tvar funkce Ein(.)≠ 0 spíše zhoršuje výsledky aproximace, neboť zvyšuje hodnoty RMSE 

a SSE; viz Tab. D.15 a Tab. D.16 (viz příloha D.8) a Tab. D.19 a Tab. D.20 (viz 

příloha D.10), 

 vliv funkce Ein(.) nemá v tomto případě signifikantní vliv na transientní část teplotních 

křivek, jsou-li data evaluována v celém intervalu II. fáze TRT experimentu (tj. během TRT 

testu), 
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 z celkových 4 případů, u nichž byl algoritmus proveden, vychází nejnižší hodnoty RMSE 

a SSE pro případ 4 (viz Tab. D.17 a Tab. D.18 v příloze D.9) a pro případ 6 (viz Tab. D.21 

a Tab. D.22 v příloze D.11), 

 díky srovnatelným výsledkům v případě 4 a v případě 6 lze akceptovat podmínku pro velikost 

Fourierova čísla ���� = 5,000 pro výpočet tepelné difuzivity; viz Tabulka 7.7. 

 

Budeme-li uvažovat výsledky z případů 4 a 6, pak (při konfidenční úrovni � = 0,95) platí: 

pro funkci �����(�) 

 

���� = 3,1470	W ∙m �� ∙K��	

����� ∈ 〈0,0274;0,0358〉	K ∙m ∙W ��

�� ∈ 〈5,17;6,05〉	°C

 (7.123) 

pro funkci �����(�),�����(�)�
���������������������� 

 

[���,����]�������������� = 3,6315	W ∙m �� ∙K��	

�����(�),�����(�)�
������������������������ ∈ 〈0,0283;0,0378〉	K ∙m ∙W ��

�� ∈ 〈6,05;6,75〉	°C

 (7.124) 

 

Výsledky z nástroje GeRT-CAL jsou blížší výsledkům v relaci (7.124), neboť jsou 

průměrovány aproximace z přívodu a ze zpátečky, přičemž: 

pro kombinaci ft1 (konvenční výpočet; GeRT-CAL) 

 

�� = 3,8950	W ∙m �� ∙K��	

��� = 0,0340	K ∙m ∙W ��

�� = 6,75	°C

 (7.125) 

pro kombinaci ft3 (optimum při parametrizaci; GeRT-CAL) 

 

���� = 3,4500	W ∙m �� ∙K��	

����� = 0,0250	K ∙m ∙W ��

�� zadáno;není	výpočtem	uvedeno

 (7.126) 

 

Je zřejmé, že výsledky z nástroje GeRT-CAL jsou srovnatelné s předloženým algoritmem, byť 

počáteční (neovlivněná) teplota může být nižší než + 6,75 °C, respektive v rozsahu 

od + 6,05 °C až do + 6,75 °C. Tímto bylo ukázáno, že jsou-li Celsiovy teploty ��(0)������� a �(�)������ 
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hodnotově daleko od sebe (tj. teplotní diference v absolutní hodnotě činí 1,77 °C), je pro evaluaci 

v rámci I. SED vhodné uvažovat Celsiovu teplotu ��(0)�������. 

Z tvarů relací (7.116) a (7.119) je rovněž zřejmé, že členy obsahující parametry �� a �� budou 

parametrizací a fitováním více ovlivněny, než je tomu u členů obsahujících �. 

 

7.5.6.4 II. SED 

V této části byly pro účely analytického výpočtu a simulace v EED 3.16 napřed kategorizovány 

všechny dostupné parametry na zadané (viz Tab. D.11) a na vstupní týkající se plánovaných 17 BHE 

(viz Tab. D.12) a týkající se plánované spotřeby ve formě tzv. měsíčních energetických profilů (viz 

Tab. D.13). 

Naproti tomu výstupní parametry se týkají následujících výstupů, tedy: 

 

 výstup 1 – vypočtená hodnota součinitele skutečného tepelného odporu vrtu; viz Tab. D.14, 

 výstup 2 – závislost jmenovité spotřeby (v tomto případě se jedná o vypočítaný odběr tepla 

z vrtu) na konkrétním měsíci v roce, 

 výstup 3 – závislost jmenovité spotřeby (v tomto případě se jedná o vypočtené střední 

hodnoty teploty teplonosného média na konci každého měsíce) na konkrétním měsíci v roce – 

ze simulace plyne, že během 25. roku provozu tohoto systému budou minimální průměrná 

teplota - 16,88 °C (neboli 256,27 K; na konci měsíce prosince) a maximální průměrná teplota 

- 11,97 °C (neboli 261,18 K, na konci měsíce srpna); viz Obrázek 7.23. 

 

Dodejme, že hodnoty k těmto všem výše uvedeným parametrům jsou přehledně sumarizovány 

v příloze D.7, konkrétně pak v Tab. D.14 (tj. výstupní hodnoty pro II. SED; energetický profil odběru 

tepla z vrtu). S ohledem na výsledky simulace lze predikovat měsíční energetické profily pro spotřebu 

tepelné energie a spotřeby okolní horniny během provozu tepelných čerpadel, kdy: 

 

 horninový masiv se bude během roční spotřeby tepelné energie 624,00 MWh kontinuálně 

vymrazovat, 

 roční spotřeba okolní horniny bude činit 445,71 MWh. 

 

Na základě vypočtených teplot a předpokládané provozní periody lze rovněž predikovat, že: 

 

 topný výkon tepelného čerpadla činící 80 kW po dobu 9 měsíců – použití pro přípravu 

teplé užitkové vody a pro ohřívání plaveckého bazénu, 

 topný výkon tepelného čerpadla činící 40 kW po dobu 3 letních měsíců – použití 

pro ohřívání plaveckého bazénu. 

 

Vlivem teplotních min-max křivek (viz Obrázek 7.24 a Obrázek 7.25) je doporučeno zvolit 

takové teplonosné médium, jehož teplota zamrznutí bude nižší než minimální průměrná teplota 

v prosinci (jedná se o nejhorší možný případ), tak, aby nebyl zničen primární okruh (tj. kolektorové 

smyčky ve vrtu; prakticky by takto došlo k roztrhání primárního okruhu vlivem zamrznutí 

teplonosného média). Tento předpoklad je platný při plánovaném rozmístění všech 17 vrtů 

(s předepsanou hloubkou 120 m a s bezpečnostní 10metrovou distancí mezi vrty). 
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Dle [1] je uvedený návrh BHE nedostatečný, uvažujeme-li pouze vedení tepla kondukcí 

v horninovém masivu. V tomto případě je však nutné vzít v úvahu také významné proudění podzemní 

vody v hloubce 9 m pod úrovní terénu (viz pododdíl 7.5.3). Podzemní voda bude významným 

donorem tepla v případě jeho čerpání. Uvedený systém by tak byl pravděpodobně dostatečný 

z pohledu utrácení tepla do horninového masivu. V žádném případě však takto navržený systém 

nevyhovuje z hlediska akumulace tepla pro jeho další využití. 

7.6 Ukázka matematického modelování BHE 

Pole BHE termicky ovlivňuje okolní horninové prostředí na základě zákonů vyplývajících 

z rovnice trojdimenzionálního transientního přenosu tepla kondukcí (viz také pododdíl 1.4.3.2 

a oddíl 7.2.1). Úplná konduktivní rovnice bývá řešena zřídka (analyticky prakticky vůbec, viz 

např. příloha A.12), a to díky těmto faktorům, tedy dle [69]: 

 

 enormní rozměry dané domény – v závislosti na délkách ve všech 3 prostorových dimenzích 

se objemově může jednat až o tisíce metrů krychlových, 

 přílišná délka časového horizontu – v simulačních úlohách se může jednat o roky, desetiletí 

nebo i o celá staletí; např. dle [5] v rámci řešené problematiky, 

 krátká délka časového kroku – je rozhodující pro zachycení detailů v časovém horizontu 

hodin, dnů či měsíců, 

 v čase proměnné okrajové podmínky. 

 

Dle [69] byla z výše uvedených důvodů – bráno z pohledu geometrie domény a okrajových 

podmínek – vypracována řada jednodušších řešení. V kombinaci s vhodnými superpozičními 

technikami lze tato řešení aplikovat k získání kvazi-trojdimenzionálního řešení, popisujícího chování 

BHE při reálných provozních podmínkách. 

 

7.6.1 Analytické modelování 

7.6.1.1 Přehled modelů 

Z hlediska analytického modelování byly uvedeny a diskutovány následující modely, tedy 

v závislosti na použitém SW nástroji, tedy: 

 

 GeRT-CAL: 

řídicí rovnice: Kelvinův liniový zdroj (viz oddíl 7.2.1, oddíl 7.2.2), 

aplikace: proces evaluace dat v rámci I. SED (viz oddíl 7.5.4, pododdíl 7.5.6.3), 

 GeRT-CAL: 

řídicí rovnice: Kelvinův liniový zdroj (viz oddíl 7.2.1, oddíl 7.2.2), 

aplikace: proces parametrizace dat v rámci I. SED (viz oddíl 7.5.4, pododdíl 7.5.4.2), 

 Curve Fitting Tool (MATLAB&Simulink): 
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řídicí rovnice: Kelvinův liniový zdroj (viz oddíl 7.2.1, oddíl 7.2.2), 

aplikace: proces fitování dat v rámci I. SED (viz oddíl 7.5.4, pododdíl 7.5.4.3, 

přílohy D.8 až D.11), 

 EED: 

řídicí rovnice: g-funkce (viz pododdíl 7.4.1.5), 

aplikace: proces simulace odběru tepla v projektovaném výměníku tepla po plánovanou 

provozní dobu 25 let (viz oddíl 7.5.5, pododdíl 7.5.6.4, příloha D.7). 

 

Dodejme, že požadavky na vstupní informace a zobecněná kategorizace vstupních informací 

pro nástroj EED jsou dle [1] uvedeny v příloze A.17. 

 

7.6.2 Numerické modelování 

7.6.2.1 Přehled modelů 

Z hlediska numerického modelování byly uvedeny a diskutovány následující modely, tedy 

v závislosti na použitém SW nástroji, tedy: 

 

 FEFLOW a DHI DSS MIKE Costumised: 

řídicí rovnice: rovnice přenosu tepla v BHE pro konfiguraci 2-U (viz 

pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5, příloha A.15), 

aplikace: provozně-ekonomická optimalizace BHE (viz příloha A.15), 

 COMSOL Multiphysics: 

řídicí rovnice: PDE přenosu tepla v pevných látkách (tj. pro okolní horninové prostředí; 

dle [11], [12], [17], [18], [20], [21], [46]) a ve vysoce konduktivních vrstvách (dle [20]), 

aplikace: proces simulace přenosu tepla (skrze kladné a záporné tepelné objemové zdroje) 

v 2D modelu a v 3D modelu jímače tepla na důlním odvalu Hedvika (viz příloha A.18). 

 

7.6.2.2 Simulace BHE (FEFLOW) 

Tepelné výměníky s U-trubicemi tvoří vertikální instalaci, ve které teplonosné médium 

cirkuluje v uzavřeném systému a zprostředkovává výměnu tepla s okolním horninovým prostředím. 

Extrémní geometrický poměr těchto instalací (tj. poměr délky a šířky při podmínce ℎ� ≫ ��) klade 

vysoké požadavky na numerické řešení. V případě prostředí FEFLOW, jež bylo pro potřeby [1] 

vyhodnoceno jako nejvhodnější nástroj pro numerické simulace transportu tepla, jsou BHE 

simulovány coby 1D konečné prvky. 

Z fyzikálního hlediska jsou dle [1] procesy transportu tepla závislé na režimu proudění 

podzemní vody, součiniteli tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacitě horninového prostředí a také 

na viskozitě tekutiny. Z hlediska řešení je implementována Al-Khouryho numerická strategie – 

popsaná v [74] pro stacionární model a v [75] pro transientní model – s modifikacemi pro prostředí 

FEFLOW dle [21], tedy: 
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 zdokonalení relací pro výpočet součinitelů tepelných odporů BHE, 

 integraci jednorozměrného BHE do maticového systému konečných prvků (analogicky 

pro planární prvky v rámci tektoniky), 

 přímé a nesekvenční (neiterační) propojení jednorozměrných prvků s diskretizovaným 

průlinovým prostředím. 

 

Alternativně je dle [1] možno také simulovat lokální procesy v rámci BHE analyticky, a to 

za předpokladu lokálních stacionárních podmínek, kdy okamžitě k tepelné rovnováze mezi vstupní 

trubicí a výstupní trubicí dochází pro danou teplotu na stěně vrtu. Toto analytické řešení bylo 

zavedeno a popsáno v [51] Eskilsonem a Claessonem (viz také příloha ); jedná se o vhodnou 

alternativu zejména pro dlouhodobé predikce. Tato metoda (viz pododdíl 7.4.1.5) je dle [17] sice 

vysoce efektivní, přesná a robustní, avšak naprosto nevhodná pro predikce tepelné odezvy 

horninového masivu v řádu několika hodin. Není ji tedy možno volit pro numerické vyhodnocení TRT 

testů, trvajících několik desítek hodin (typicky 72 h v případě TRT testů realizovaných v rámci 

metodiky TRT experimentů, viz kapitola 7). 

 

7.6.2.2.1 Konceptualizace přestupu tepla v BHE 

Tento typ BHE je představován cylindrickým vrtem (při podmínce �� ≪ ℎ�), sestávajícím se 

ze dvou vnitřních U-trubic a injektážní směsi. Injektážní směs je dle [1] simulována vyšším 

počtem komponent, což má několik výhod, např. zvyšuje přesnost výsledků transientních simulací 

transportu tepla v rámci BHE a umožňuje tak vyšší flexibilitu v konfiguraci systémů s U-trubicemi. 

Tok teplonosného média uvnitř dvojitých U-trubic (tj. konfigurace 2-U) může být sériový (angl. Serial 

Discharge/Serial Charge, viz [21] a pododdíl 7.3.1.1) či paralelní (angl. Parallel Discharge/Parallel 

Charge, viz [21] a pododdíl 7.3.1.1). 

Dodejme, že všechny relace popisující přestup tepla v BHE – tj. interakce mezi injektážní směsí 

a teplonosným médiem a mezi součinitelem přestupu tepla a součinitelem tepelného odporu – jsou 

uvedeny i s náležitým popisem v příloze A.15, pro ostatní konfigurace BHE (tj. konfigurace 1-U 

a koaxiální konfigurace CXA a CXC) také v [17] a [21]. 

 

7.6.2.2.2 Vstupní parametry simulace 

Samostatný BHE nebo propojené řady BHE jsou simulovány zadáním uzlů s vnitřní okrajovou 

podmínkou typu BHE (tj. okrajová podmínka typu well-type, viz pododdíl 7.4.2.1) na svrchním 

rozhraní v 3D transportním modelu tepla. Následující data jsou specifikována pro jednotlivé BHE 

v prostředí FEFLOW, tedy dle [1]: 

 

 parametr � (obecně v W; prakticky v J ∙ d-1) – množství tepla na vstupu BHE respektující 

teplotu na vstupu BHE ��� (v K), respektive ��� (v °C), 

 vektor prostorových souřadnic � ≡ [�,�,�] – jsou uvažovány kartézské souřadnice (v m), viz 

relace (7.127), 

 výšková úroveň ústí a dolní části U-trubice, 

 výpočetní metoda pro BHE – analytická nebo numerická, 
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 konfigurace BHE – typicky konfigurace 1-U a konfigurace 2-U, 

 identifikátor datového souboru pro série BHE se stejnými parametry, 

 součinitele přestupu tepla nebo tepelné odpory – jsou voleny v závislosti na vybrané výpočetní 

metodě (numerická nebo analytická) a/nebo mohou být alternativně buď vypočítány ze vstupů 

analytickým výpočtem, nebo zadány nezávisle (tj. uživatelsky), případně mohou být použity 

výstupy z TRT testu ve formě tepelných odporů �� a �� ≡ �� (viz pododdíl 7.4.1.2). 
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Tabulka 7.12 sumarizuje parametry vztažené k příslušnému datovému identifikátoru, který 

zahrnuje geometrické, materiálové a tepelné konstanty a veličiny pro uvedený numerický model (viz 

také Tab. A.4 v příloze A.16) s respektováním již zavedené symboliky v kapitole 1, případně také 

v kapitole 7. 

 

Tabulka 7.12  Vstupní parametry numerické simulace – souhrn parametrů vztažených k datovému 

identifikátoru ve formě geometrických, materiálových a tepelných konstant a veličin pro simulovaný 

BHE (geometrie: konfigurace 2-U; počet trubek: 4 trubky), teplonosné médium a pro horninové 

prostředí s respektováním již zavedené symboliky v kapitolách 1 a 7; prostředí FEFLOW, dle [1] 

Vstupní parametry simulace – souhrn parametrů vztažených k datovému identifikátoru 

vrt 

název veličiny označení veličiny jednotka (odvozená) 

jmenovitý průměr vrtu �� = 2 ∙�� m 

Jmenovitý poloměr vrtu �� m 

vrtaný tepelný výměník (BHE) – konfigurace 2-U 

název veličiny označení veličiny jednotka (odvozená) 

přímá osová vzdálenost mezi U-

trubicemi 
����,� m 

diagonální osová vzdálenost 

mezi U-trubicemi 
����,� m 

vnější průměr U-trubice 

na přívodu 
�� = ���,��,� = ��,��,�� m 

tlušťka stěny U-trubice ���,� = ���,� m 

tepelná vodivost trubice 

na přívodu 
���,� = ���,� W ∙ m-1 ∙ K-1 

teplonosné médium 

název veličiny označení veličiny jednotka (odvozená) 

celkový objemový průtok �̇��  m3 ∙ d-1 

objemová tepelná kapacita �� ∙�� ≡ �� ∙�� J ∙ m-3 ∙ K-1 

součinitel tepelné vodivosti �� ≡ �� W ∙ m-1 ∙ K-1 

hustota �� ≡ �� kg ∙ m-3 

dynamická viskozita �� ≡ �� Pa ∙ s 

horninové prostředí 

název veličiny označení veličiny jednotka (odvozená) 

součinitel tepelné vodivosti �� W ∙ m-1 ∙ K-1 

objemová tepelná kapacita �� ∙�� J ∙ m-3 ∙ K-1 

hustota �� kg ∙ m-3 

 

Zadání parametru � (v J ∙ d-1) coby množství tepla na vstupu, celkového průtoku teplonosného 

média �̇�� (v m3 ∙ d-1) a objemové tepelné kapacity �� ∙�� (v J ∙ m-3 ∙ K-1) teplonosného média 

umožňuje pro konfiguraci 2-U a 3D model stanovit vztah mezi teplotou na vstupu (tj. ���,� a ���,�, 

v K) a referenční teplotou ��
� (v K) následovně, tedy dle [1]: 
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���,�(�,�)= ���,�(�,�)= ���(��,�)≡ ��
�(�) (K)

���,�(�,�)= ���,�(�,�)= ���(��,�)≡ ��
�(�) (°C)

pro � > 0

� ≡ ����� = ������,�����,������ (m )

�� ≡ [0,0,0] (m )

 (7.127) 

 

Z relace (7.127) plyne, že je zadána okrajová podmínka I. druhu (tj. Dirichletova okrajová 

podmínka; viz Tabulka 7.1) na povrchu modelu v uzlu BHE. Alternativně může být explicitně zadána 

teplota na vstupu nebo teplotní rozdíl za předpokladu stacionárních podmínek pro parametry � 

(v jednotkách J ∙ d-1) a �̇�� (v jednotkách m3 ∙ d-1). 

 

7.6.2.2.3 Prostorová a časová diskretizace 

V případě metody konečných prvků (viz příloha A.14) je jednou z možností prostorové 

diskretizace (angl. Spatial Discretization) síť tzv. 3D prizmat konečných prvků, zatímco BHE systémy 

jsou simulovány vertikálními 1D prvky – vrty. Každý takový vrt je diskretizován řadou uzlů, 

reprezentujících vnitřní okrajovou podmínku dle Cauchyho (viz Tabulka 7.1). 

BHE je v tomto případě jak při analytickém, tak při numerickém řešení simulován 

v horizontálním pohledu jedním uzlem. Tyto typy uzlových singularit vyžadují dle [1] specifické 

přístupy při návrhu optimální výpočetní sítě; platí zde analogie s hydraulikou vrtů. 

Jestliže je simulován čerpací vrt jedním uzlem, pak výsledná hladina nereprezentuje hladinu 

podzemní vody ve vzdálenosti �� (tj. fyzicky jmenovitý poloměr vrtu; v m), a proto lze tuto hladinu 

považovat za hladinu ve vzdálenosti ��������. (v m). V modelech regionálního měřítka jde zpravidla 

o vzdálenost větší, než je samotný poloměr vrtu �� (v m). Bylo prokázáno, že ��������. (v m) je 

primárně závislý na diskretizaci sítě (při uvažování vzdálenosti uzlů ∆≡ ∆�������.) kolem uzlu 

reprezentujícího vnitřní okrajovou podmínku. Cíl spočívá v maximální možné míře přiblížit ��������. 

(v m) reálnému poloměru vrtu �� (v m), tj. ��������.≅ �� (v m). Této optimalizace lze dosáhnout 

dvěma možnými metodami, tedy v návaznosti na [1]: 

 

 první metoda – spočívá v přímém výpočtu uzlové vzdálenosti v pravidelné síti; výpočet je 

odvozen pro 2D horizontální sítě a simulační metody hydrauliky vrtů, 

 druhá metoda – též Bauerova dle [21]; spočívá na iterativním určení optimální vzdálenosti 

kolem BHE uzlu; hodí se zejména pro nepravidelné sítě. 

 

Dodejme, že tato problematika obou metod je detailně prodiskutována v [17], [21] a částečně 

také v [1]. Obecně řečeno jsou obě výše uvedené metody vhodné pro určení optimální geometrie sítě 

pro BHE v regionálních simulacích. Běžně platí, že optimální uzlová vzdálenost Δ (v m) kolem BHE 

je větší než jmenovitý poloměr vrtu ��, tj. ∆> �� (v m); z praktického hlediska coby velmi rozumný 

odhad zpravidla platí, že Δ = 	6 ∙�� (v m). Ačkoliv přímý iterativní odhad je přesnější vzhledem 

k tomu, že bere v úvahu geometrii celé sítě (nikoliv pouze uzly kolem BHE), je pro praktické účely 

vzhledem k nižší pracnosti a uspokojivým výsledkům vhodnější první z uvedených metod. 
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Dodejme, že lokalita Paskov je z geologického hlediska detailně popsána v [1], stručně pak 

rovněž v příloze D.15 (z hlediska realizace série 11 TRT testů po sobě, viz [54]) a v příloze E.11 

(z hlediska geomorfologie lokality a grafických průběhů neovlivněných teplotních profilů vrtu VM6 

z časového údobí od dubna 2013 až do května 2014). 

Pro úplnost dodejme, že vrty VM1 až VM5 nejsou v numerické simulaci zakresleny (viz 

Obrázek 7.26). 

 

7.6.2.2.5 Citlivostní analýza simulace 

Provedení citlivostní analýzy numerického modelu je důležitým krokem v hodnocení nejistot 

modelu, jakož i ve vztahu k optimalizaci provozu BHE. Je zřejmé, že je-li BHE citlivý na změnu 

určitých parametrů, je možno se v optimalizačním procesu zaměřit právě na tyto parametry BHE. 

Konkrétně jsou dle [1] testovány citlivost výsledků (tj. časového vývoje teploty teplonosného média 

na výstupu vrtu) na materiálových vlastnostech BHE, parametry toku teplonosného média a parametry 

přenosu tepla v horninovém masivu. 

 

7.6.2.2.6 Vliv vybraných parametrů na simulaci 

Sumarizace vlivu některých vybraných parametrů na průběh simulace je následující, tedy 

v návaznosti na [1]: 

 

 Hloubka vrtu BHE ℎ� (v m) se jeví jako nejdůležitější parametr simulace a měl by být 

optimalizován s ohledem na cenu vybudování také na náklady na údržbu (tj. provozně-

ekonomické hledisko, viz příloha A.16). 

 Rozteč větví U-trubic (při konfiguraci 2-U) – přímá ����,� (v m) a diagonální ����,� (v m) 

[viz Obrázek 7.8] – a součinitel tepelné vodivosti injektážní směsi �� (v W ∙ m-1 ∙ K-1) jsou 

zase zásadní k dosažení minimálního součinitele tepelného odporu BHE vzhledem k okolní 

půdě, respektive na rozhraní injektážní směs/horninové prostředí, tj. ��,�
(���)

 (v K ∙ m ∙ W-1). 

 Chlorid vápenatý (sumární vzorec CaCl2) zvyšuje energetickou výkonnost systému, a to 

díky své nízké dynamické viskozitě � (v Pa ∙ s) při porovnání s ostatními teplonosnými médii. 

Rychlost proudění čili délkový průtok �̇�� (v m ∙ s-1), respektive objemový průtok �̇�� 

(v m3 ∙ s-1) tohoto média v U-trubicích BHE lze rovněž považovat za parametr vhodný 

k případné optimalizaci. 

 Z množiny materiálových parametrů hraje součinitel tepelné vodivosti horninového masivu �� 

(v W ∙ m-1 ∙ K-1) jednu z významných rolí a měl by být určen z provedeného TRT testu v rámci 

realizace TRT experimentu. 

 Rovněž proudění podzemní vody silně zvyšuje účinnost BHE a umožňuje snížit požadovanou 

charakteristickou hloubku vrtu ℎ� (v m). 

 

Dodejme, že kromě konvekce hraje také disperze velmi důležitou roli v přenosu tepla 

v horninovém prostředí. 
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8 Zhodnocení výsledků 

8.1 Zhodnocení dosažení cílů disertace 

8.1.1 Dosažení cílů v rámci teoretické části 

8.1.1.1 Ad Cíl 1T 

Problematika podrobné formulace ucelého matematického aparátu – pro řešení Cauchyho 

problému (neboli problému počáteční podmínky dle [18]) a odvození Kelvinovy teorie liniového 

zdroje – je v této disertaci tématicky rozdělena do více kapitol (tj. viz kapitola 1 a kapitola 7), tedy: 

 

 Kapitola 1 (význam a využití Cauchyho problému) – ucelený analytický matematický popis 

vychází z problematiky neustáleného vedení tepla (viz pododdíl 1.4.3.2), zahrnující – v rámci 

korektně definované matematické úlohy (tj. schéma v pořadí PDE, IC, BC, FSŘ, případně 

partikulární řešení v závislosti na definici okrajových podmínek a diskuze platnosti řešení) – 

klíčové odvození Fourierovy rovnice vedení tepla v pevných látkách a v kartézském 

souřadném systému [viz relace (1.52) až (1.71); PDE] a následně pak obecnou formulaci 

(Cauchyho) problému {viz relace (1.72) a (1.73); symbolicky dle [18]}, počátečních 

podmínek [viz relace (1.74); IC], formálně také okrajových podmínek na nekonečné 

prostorové doméně {viz relace (1.75); symbolicky dle [18]; BC} a samotného řešení 

na základě FSŘ Cauchyho problému {viz relace (1.76) až (1.80); symbolicky dle [18]}. 

Byť by se mohlo zdát, že takto postavený matematický problém je triviální, fyzikální 

reprezentace fundamentálního systému řešení Cauchyho problému (viz Obrázek 1.4 

a Obr. A.1 v příloze A.3) – ve formě diracovské distribuce [obecně v m-n; v závislosti 

na rozměru řešeného problému viz relace (1.80)] respektive průběhu teploty [po prostorové 

integraci; viz relace (7.12)] v prostoru, způsobené jednotkovým tepelným impulsem, v bodě 

[�,�,�] (v m) a v okamžiku � (v s) – je velice významná. [Také se někdy tomuto 

fundamentálnímu systému řešení říká tzv. Greenovo jádro (dle [15]) či tzv. Greenova funkce 

(viz příloha A.5). Dodejme, že v [18] se Greenova funkce vztahuje k řešením problémů 

s předepsanou okrajovou podmínkou daného druhu (viz příloha A.5)]. Přesto zde lze nalézt 

relace mezi fundamentálním řešením Cauchyho problému a Greenovými funkcemi; v [18] 

uvedeno pro PDE eliptického typu a také pro PDE parabolického typu. V příloze A.3 je tak 

názorně dokázán předpoklad, že PDE parabolického typu popisují problematiku matematické 

statistiky, respektive fundamentální systém řešení Cauchyho problému [viz relace (A.15)] se 

řídí spojitým Gaussovým normálním rozdělením hustoty pravděpodobnosti [viz relace (A.16)] 

za daných podmínek [viz relace (A.17)]; graficky viz Obr. A.2 (pro spojitou prostorovou 

souřadnici a jednotlivé časové řezy) a Obr. A.3 (pro spojitou časovou souřadnici a jednotlivé 

prostorové řezy). 

V rámci diskuze platnosti řešení Cauchyho problému [viz relace (1.72) a (1.73)] je dle [14] 

řešení v relaci (1.79) jediné. Rovněž lze dle [14] ukázat při řešení homogenních rovnic, že 

výsledná funkce teplotní distribuce �(�,�,�,�) [v K; např. viz relace (7.12)] je pro � > 0 

nekonečně mnohokrát spojitě diferencovatelná, a to nezávisle na tom, zdali (obecná) funkce 

�(�,�,�) [viz relace (1.72) až (1.74)] má derivace, či nikoliv. 
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 Kapitola 7 (jednoduchý analytický přístup) – z teoretického hlediska je fundamentální 

systém řešení Cauchyho problému dále uveden v oddíle 7.2.1, konkrétně pak v relacích 

pro stanovení problému [viz relace (7.1) a (7.2)], definici počátečních podmínek [viz relace 

(7.3)], formálních okrajových podmínek [viz relace (7.4)], fundamentálního systému řešení 

Cauchyho problému [v m-n; viz relace (7.5) až (7.11)] a obecného tvaru transientní teplotní 

distribuce �(�,�,�,�) [v K; viz relace (7.12)] pro tzv. okamžitý liniový zdroj (Instantaneous 

Line Source). Zřejmě platí, že pro � = 3 (tj. 3D problém v kartézském souřadném systému) 

lze dle [46] hovořit o tzv. okamžitém bodovém zdroji [Instantaneous Point Source; viz relace 

(7.13)]. 

Dále je z tvarů relací (7.13) a (7.14) zřejmé, že se integruje dle prostorových souřadnic 

v jednom časovém řezu; naproti tomu bude-li se dle [46] teplo šířit (konstantní) rychlostí 

�(�)≡ �� (v K · m2 · s-1) za časový interval � ∈ 〈0,�〉 (v s; obecně se jedná o konečnou sérii 

časových řezů; viz také Obr. A.3) v bodě [�,�,�] (v m), pak transientní teplotní distribuce 

�(�,�,�,�) (v K) je dána časovou integrací integrandu v relaci (7.13), čímž vznikne základ 

pro spojité zdroje [viz relace (7.16)]. Relace (7.16) popisuje dle [46] tzv. spojitý bodový zdroj 

(Continuous Point Source). Analogicky lze v návaznosti na relace (7.14) a (7.15) modifikovat 

relaci (7.16) pro tzv. spojitý liniový zdroj (Continuous Line Source), a to na základě tvaru 

relace (7.2) a dle [46] při platnosti �(�,�,0)≡ 0 [v K; viz klíčová relace (7.17)]. Po dosazení 

relací (7.18) a (7.19) do klíčové relace (7.17) dostáváme požadovaný vztah ve formě 

transientní teplotní distribuce obsahující tzv. exponenciální integrál (tématicky viz přílohy A.8 

a A.9), tedy opět dle [46] a při platnosti �� ≡ konst. (v K · m2 · s-1) a platnosti �� ≡ konst. 

(v W ∙ m-1) [viz relace (7.20)]; možné modifikace relace (7.20) jsou pro kartézské souřadnice 

přehledně uvedeny v relacích (7.21) až (7.23). 

Postup řešení v relacích (7.16) až (7.23) je zcela názorný, ale poměrně komplikovaný, 

naproti tomu postup – zpracovaný na základě [18] a při platnosti 

� = �(� − �)� + (� − �)� ≠ 0 (v m) a vedoucí na cylindrické souřadnice (také 

při uvažování axiální symetrie) – v relacích (7.24) až (7.28) představuje rychlejší způsob, jak 

dosáhnout téhož [viz finální tvary relací (7.21) a (7.26) pro transientní chování a finální tvary 

relací (7.22) a (7.28) pro kvazistacionární chování]. 

 Kapitola 7 (složitější analytický přístup) – časová lokalizace udávající platnost konkrétní 

relace [viz relace (7.30)] hraje při evaluaci TRT dat (v souvislosti s chováním 

absolutní/relativní chyby aproximace při procesech parametrizace dat a fitování dat; tématicky 

viz pododdíly 7.5.4.2, 7.5.4.3 a přílohy D.8 až D.11) velmi významnou úlohu [viz také relace 

(7.29)]. Z relace (7.29) je totiž zřejmé, že čím déle bude TRT test potrvat, tím menší relativní 

chyby výpočtu se při jeho vyhodnocení dopustíme, neboť příslušné bezrozměrné Fourierovo 

číslo [viz relace (7.23) a (7.27)] neboli bezrozměrné Fourierovo kritérium ��� je přímo 

úměrné času � (v s). 

Analytické relace závislé na časové lokalizaci vedou prakticky na složitější analytické přístupy 

(viz pododdíl 7.4.1.2) – např. relace (7.75) až (7.79) popisují konstantní topný výkon 

v radiálním směru (viz odstavec 7.4.1.3.1), relace (7.80) až (7.84) popisují po částech 

konstantní topný výkon v radiálním směru (viz odstavec 7.4.1.3.2), relace (7.90) až (7.93) 

popisují vývoj teplotní distribuce na stěně vrtu při rovnosti � = �� (v m)]. Dodejme, že relace 

(7.91) popisuje tzv. bezrozměrnou funkci odezvy neboli tzv. g-funkci, jejíž tvar se odvíjí 

např. od použitého analytického modelu, viz tvary v relaci (7.90) pro Kelvinův liniový zdroj 

a v relaci (7.91) pro zrcadlový liniový zdroj (dle [44]), od časové lokace dané distribuce 

ve formách tzv. zlomových časových okamžiků. Rovněž je zřejmé, že g-funkce popisují danou 
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(teplotní) distribuci v ustáleném stavu [vlivem zlomového časového okamžiku ���; v s; 

např. viz relace (7.76) až (7.79)] a že zároveň jimi lze analyticky nejen popsat případy 

pro konstantní tepelný výkon a pro po částech spojitý konstantní tepelný výkon (viz výše), ale 

také zohlednit konfiguraci vrtu či vrtného polygonu (viz např. příloha A.17). 

 

 

8.1.1.2 Ad Cíl 2T 

Na implementaci řešení Cauchyho problému do jednoduchého analytického matematického 

modelu transferu tepla (s návaznosti na evaluaci výsledků TRT testu z praktického hlediska 

a z metrologického hlediska) lze nahlížet z několika hledisek, tedy: 

 

 Teoretické hledisko – z teoretického hlediska je jednoduchý analytický matematický model 

uveden v pododdílech 1.4.3.2, 1.4.3.3, oddíle 7.2.1, pododdíle 7.4.1.1 a v přílohách A.1 až A.4 

a diskutován výše (viz Cíl 1T). 

 Praktické hledisko – z praktického hlediska je jednoduchý matematický model uveden 

v oddíle 7.2.2. Je-li tvar relace (7.28) příliš obecný, nelze z něj vyčíst okamžité hodnoty 

klíčových veličin [tj.  teplota teplonosného média ��(�) (v K), součinitel tepelného odporu vrtu 

��(�) (v K ∙ m-1 ∙ W-1), součinitel tepelného odporu na stěně vrtu ��(�) (v K ∙ m-1 ∙ W-1), 

teplota stěny vrtu ��(�) (v K) a teplota okolní horniny ��(�) (v K); vyjádření 

pomocí okamžité hodnoty je z hlediska časové lokalizace obecné a lze z něj jednoduše 

vyjádřit kvazistacionární/stacionární chování], důležitých pro sestavení tzv. evaluační rovnice, 

prakticky použitelné při procesech parametrizace dat (viz pododdíl 7.5.4.2) a fitování dat (viz 

pododdíl 7.5.4.3 a přílohy D.8 až D.11). 

Na základě tvaru relace (7.28) je zřejmé, že obsahuje jednu počáteční podmínku při ztotožnění 

�(�,� = 0)≡ �� (v K) a jednu okrajovou podmínku při � = �� (v m) [viz také relace (7.31)], 

ovšem vyjádření pro okamžitou hodnotu součinitele tepelného odporu ��(�) (v K ∙ m ∙ W-1) 

neobsahuje. S využitím analogie Ohmova zákona v elektrotechnice – při předpokladu, že 

dle přílohy C.5 rozdíl teplot odpovídá elektrickému napětí a tepelný tok (vztažený na jednotku 

délky; tj. W ∙ m-1) odpovídá elektrickému proudu (vztaženému na jenotku délky; tj. A ∙ m-1) – 

lze součinitel tepelného odporu odvodit a zároveň uvažovat časovou lokalizaci [viz relace 

(7.30)]; při praktické evaluaci výsledků TRT testu je uvažováno principiálně kvazistacionární 

chování a pro zjednodušení je většina parametrů [viz relace (7.31)] buď vyjádřena 

aritmetickým průměrem (tj. z přívodu a ze zpátečky), nebo střední hodnotou (tj. pro veličiny 

společné pro přívod a pro zpátečku) [viz klíčová relace (7.32)], speciálně pro přívod [viz 

relace (7.33)] a pro zpátečku [viz relace (7.34)]. 

Zároveň bylo prokázáno, že relace (7.32), (7.33) a (7.34) jsou klíčové při evaluaci výsledků 

TRT testu [viz výše, viz relace (7.37) až (7.42) v návaznosti na [48] a [52], viz 

pododdíl 7.5.4.2, relace (7.113) až (7.120) v pododdíle 7.5.4.3; metodick vše v rámci I. SED], 

při posouzení vlivu technologických veličin na realizaci TRT experimentu [viz relace (7.61) 

v pododdíle 7.3.1.1; platí při obecnějším hledisku vzhledem k definici TRT experimentu] 

a v neposlední řadě také při vyjádření neurčitostí nepřímých měření s příslušnými veličinami 

[viz níže a viz relace (7.53) až (7.55) v oddíle 7.2.3]. 
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 Metrologické hledisko – z metrologického hlediska je jednoduchý matematický model 

uveden v oddíle 7.2.3. V [54] je koncepčně uvedena procedura pro vyhodnocování chyb 

měření a neurčitostí nepřímých měření (viz výše), a to při uvažování tří případových studií. 

o První studie – zde jsou diskutovány přesnosti přímých měření 

neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů v měřicí konfiguraci obsahující 

odděleně jeden platinový odporový snímač teploty typu Pt1000/A [viz relace (7.43)], 

francouzský datalogger typu AOiP Calys 50 [viz relace (7.44)]; společně 

se zapojeným snímačem [viz relace (7.45)]. 

o Druhá studie – zde jsou diskutovány přesnosti přímých měření teplotních křivek 

při TRT testu a teplotní diference mezi přívodem (angl. Inlet) a zpátečkou (angl. 

Outlet) v měřicí konfiguraci (nainstalované v TRT aparatuře; viz také [52]) obsahující 

párové snímače teploty typu JUMO Pt500/B [viz relace (7.46)] a německý datalogger 

typu ZENNER ZÄHLER Multidata S1 [viz relace (7.47) a (7.48)]; společně 

se zapojeným snímačem [viz relace (7.49) a (7.50)]. 

o Třetí studie – jsou kategorizovány a diskutovány významy pro externí známé 

parametry [viz relace (7.51); dílčí závěr: charakteristická hloubka vrtu ℎ� (v m) hraje 

podstatně výraznější roli než charakteristický poloměr vrtu �� (v m)], pro přímo 

měřené parametry [viz relace (7.52); dílčí závěr: platí, že ��(�)≡ 0, a to 

díky jednorázovému měření teploty fluida (měření teplotních křivek v rámci TRT 

testu lze za stanovených podmínek provést právě jednou) a neurčitost typu B ��(�) 

na základě relací (7.46) až (7.49)], pro vypočtené hodnoty veličin [viz relace (7.53); 

dílčí závěr: tyto hodnoty jsou dány výsledky přímých měření a známými hodnotami 

fyzikálních parametrů fluida [typicky měrná tepelná kapacita �� (v J ∙ kg-1 ∙ K-1) 

a měrná hmotnost čili hustota �� (v kg ∙ m-3)], důležitých nejen pro výpočet �(�) 

(v W), ale také pro výpočty � (v W) spolu s jeho střední hodnotou �(�)������ (v W) 

a směrodatnou odchylkou �� (v W)] a pro výstupní vypočítané hodnoty [viz relace 

(7.54) a (7.55); dílčí závěr: jsou uvažovány odhady přímo měřených veličin, přičemž 

vztahy mezi nimi se řídí tzv. zákonem šíření neurčitosti, např. neexistuje příliš 

významná korelovaná vazba mezi veličinami �̇�� (v m3 ∙ s-1) a Δ�� (v K), zatímco 

existuje přímý vztah mezi veličinami �̇�� (v m3 ∙ s-1) a �(�) (v W)]. 

 

 

8.1.1.3 Ad Cíl 3T 

Koncepce metodiky pro numerické matematické modelování svislých vrtaných výměníků tepla 

– zahrnující poznatky z jednoduchého analytického matematického modelu (viz Cíl 1T a Cíl 2T) 

a ze složitějšího analytického modelu (viz Cíl 1T) – je uvedena v oddílech 7.4.2, 7.6.2 

a v příloze A.14, aplikačně pak v přílohách A.16 a A.18. 

Sekvence jednotlivých procedur při tvorbě numerického modelu je následujcí, tedy: 

 

 Tvorba zobecněného koncepčního modelu – je diskutován v pododdíle 7.4.2.1 a v obecné 

rovině jeho realizace předchází realizaci samotného matematického modelu, neboť koncepční 

model prezentuje návrh, jakým způsobem lze fyzikální realitu zjednodušit pro potřeby 

matematického modelu. Samotný typ koncepčního modelu je závislý na složitosti 

modelovaného systému (v tomto konkrétním případě hovoříme o geohydrodynamickém 



Zhodnocení výsledků 

212 
 

systému a/nebo jeho částech) a na účelu analytického nebo numerického matematického 

modelování. 

Dle [1] konceptuální model představuje soubor předpokladů a tím pádem také zjednodušení, 

za kterých je geohydrodynamický systém simulován. Charakter koncepčního modelu je 

determinován počtem rozměrů numerického modelu [tj. hovoříme o rozměru problému, viz 

příloha A.14] a návrhem sítě (angl. Grid) pro daný numerický model. 

Z praktického hlediska je tvorba koncepčního modelu pro přestup tepla v BHE uvedena 

v odstavci 7.6.2.2.1. 

 Charakter řešení problému – je diskutována v pododdíle 7.4.2.2 a udává, jaká úloha bude 

z časového hlediska řešena, tj. transientní úloha čili časově závislá úloha (angl. Time-

dependent Study) nebo stacionární úloha čili v čase ustálená úloha (angl. Stationary Study). 

Byť z matematického hlediska a v případě použitých analytických matematických modelů 

o tvaru výsledného řešení také rozhoduje formulace řešeného problému (tj. tvar řídicí rovnice, 

počáteční podmínky, okrajové podmínky), z praktického hlediska při evaluaci TRT dat lze 

pro transientní řešení použít časovou lokalizaci a získat tak vedle transientního řešení také 

kvazistacionárního řešení a stacionárního řešení. 

U numerických modelů lze zadávat nejen přirozené okrajové podmínky (viz 

např. pododdíl 1.4.3.4), ale také umělé okrajové podmínky, popsané v [1], [17] a [21]. 

Přirozeně u všech stacionárních úloh je výsledné řešené (typicky teplotní distribuce) závislé 

pouze na prostorových souřadnicích, nikoliv na časové souřadnici. 

Z praktického hlediska je tvorba koncepčního modelu pro přestup tepla v BHE uvedena 

v odstavci 7.6.2.2.1. 

 Ustálená sekvence procedur – je diskutována v  a představuje logicky strukturovanou 

posloupnost jednotlivých procedur tvorby numerického koncepčního transientního modelu 

dle v [1], tedy: 

o definice okrajových podmínek  viz odstavec 7.4.2.2.1, 

o definice počátečních podmínek  viz odstavec 7.4.2.2.2, 

o časová diskretizace   viz příloha A.14, 

o prostorová diskretizace   viz příloha A.14, 

o kalibrace modelu   viz příloha A.14, 

o citlivostní analýza modelu  viz příloha A.14, 

o verifikace a validace modelu  viz příloha A.14. 

 

Z pohledu navržené metodiky se při evaluaci TRT experimentu v rámci II. SED – viz také 

Cíl 5P – je využíván složitější analytický matematický aparát (tj. složitější analytický matematický 

model; použité evaluační nástroje: EED), zahrnující postupy založené na Kelvinově teorii liniového 

zdroje (např. pro popisy chování technologických veličin – např. po částech spojitý topný výkon 

v radiálním směru, význam součinitele tepelné vodivosti), na teorii zrcadlového zdroje (např. řídicí 

rovnice na stěně vrtu, využití g-funkcí); popřípadě také na Hellströmově přístupu (např. součinitele 

tepelného odporu v závislosti na konfiguraci BHE) či přístupu dle Eskilsona a Claessona (např. řídicí 

rovnice pro teplotní procesy uvnitř vrtu v závislostech na geometrii BHE a na jeho konfiguraci), 

vhodné dle [1], [17] a [21] již pro numerické matematické modelování [například viz relace (A.99) 

v příloze A.13]. 
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Dodejme, že dle [17] relace (A.99) popisuje prostorovou diskretizaci vertikální souřadnice 

(v tomto případě se jedná o z-ovou souřadnici) ve formě spodního uzlu ��,����. (v m) a horního uzlu 

��,����. (v m); ����;��,����.,��,����.� a ����;��,����.,��,����.� pak značí analytické funkce, založené 

na integrálech v relacích (A.93) a (A.94) s integračním mezemi od ��,����. do ��,����. (v m). 

Jinými slovy se dle [17] jedná o numerickou aproximaci funkce teploty na stěně vrtu ��(�,�) 

(v K), a to v uzlových bodech v čase � (v s). 
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8.1.2 Dosažení cílů v rámci praktické části 

8.1.2.1 Ad Cíl 1P 

Tato jednoduchá metoda uvažuje výpočet externího topného faktoru (ECOP; při uvažování 

hranic I/O v daném systém; viz Obrázek 1.15 odstavci 1.5.1.3.4) kompresorového tepelného čerpadla 

typu země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) z přímo/nepřímo měřených a loggovaných 

technologických veličin [tj. termodynamická teplota na vstupu okruhu topné vody �����
 (v K), 

termodynamická teplota na výstupu okruhu topné vody ������
 (v K), hmotnostní průtok topné vody 

��� (v kg · s-1), měrná tepelná kapacita topné vody ��� (v J · kg-1 · K-1), elektrický příkon tepelného 

čerpadla TČ1 ���.�(v W) a elektrický příkon tepelného čerpadla TČ2 ���.� (v W)] v rámci 

kontinuálního monitoringu na Malém výzkumném polygonu (viz pododdíl 1.5.2.3). 

 

 Výpočet externího topného faktoru respektuje fakt, že se v technologii sice nacházejí 2 stejná 

kompresorová čerpadla (typ: země/voda; označení: TČ1 a TČ2) se společným okruhem topné 

vody, ale v daném okamžiku může běžet (tj. oběhová čerpadla a kompresor TČ1 jsou zapnuté) 

pouze tepelné čerpadlo TČ1 [viz relace (1.95)]. Implementace v PHP kódu rovněž ošetřuje 

možné chybové stavy při zobrazení hodnoty topného faktoru (v rámci aplikační logiky; viz 

odstavec 1.5.1.3.4) při běhu pouze jednoho tepelného čerpadla. 

 Výpočet externího topného faktoru respektuje fakt, že se v technologii nacházejí 2 stejná 

kompresorová čerpadla (typ: země/voda; označení: TČ1 a TČ2) se společným okruhem topné 

vody, ale v daném okamžiku mohou běžet (tj. oběhová čerpadla a kompresory TČ1 a TČ2 jsou 

zapnuté) obě tepelná čerpadla [viz relace (1.96)]. Implementace v PHP kódu rovněž ošetřuje 

možné chybové stavy při zobrazení hodnoty topného faktoru (v rámci aplikační logiky; viz 

odstavec 1.5.1.3.4) při běhu obou tepelných čerpadel. 

 Výhodou tohoto výpočtu je jeho jednoduchost a formulace přímo určená pro konkrétní 

loggované technologické elektrické/neelektrické veličiny, tj. při obecné formulaci ��� ≡

����� = �����,���,�����
,������

,���.�,���.��. 

 Nevýhodou tohoto výpočtu může být skutečnost, že čitatel relací (1.95) a (1.96) 

nevyhodnocuje údaje z kalorimetrů (v okruhu topné vody ani přímo na primární straně 

tepelného čerpadla však nejsou žádné kalorimetry nainstalovány), ale pouze na základě 

výpočtu tepla ��� (v J), respektive topného výkonu ��� (v W) díky informaci o hmotnostním 

průtoku topné vody ��� (v kg · s-1) v okruhu topné vody a konstantní hodnotě pro měrnou 

tepelnou kapacitu topné vody ��� = 4179,6	J∙kg�� ∙K�� při Celsiově teplotě ��� =

+ 45	°C (dle [6]), která je daná tzv. spádovou konfigurací [tj. Celsiova teplota nemrznoucí 

směsi (také teplonosného média) jdoucí z vrtu na výparník tepelného čerpadla (označení S, 

z angl. Solid)/Celsiova teplota v okruhu topné vody (označení W, z angl. Water)]. V případě 

tepelného čerpadla typu země/voda bývají typické jmenovité spádové konfigurace S0/W35 

nebo S0/W55, naproti tomu typické provozní spádové konfigurace bývají např. S5/W35, 

S0/W55. 

V [22] a [30] je uvedeno, že pro kompresorové tepelné čerpadlo IVT Greenline E11 Plus jsou 

hodnoty topného faktoru udávaného výrobcem (tj. jedná se tak o tzv. celkový topný faktor 

čili TCOP; viz odstavec 1.5.1.3.4) závislé na dané spádové konfiguraci, 

tj. při konfiguraci S0/W35 má celkový topný faktor hodnotu 5,023 a při konfiguraci S0/W50 

má hodnotu 3,483. 
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 Je třeba brát v úvahu, že dle [6] jsou vybrané fyzikální vlastnosti vody [tj. hustota ����� 

(v kg  m-3), měrná tepelná kapacita ����� (v J · kg-1 · K-1), střední měrná tepelná kapacita 

������������ (v J · kg-1 · K-1), součinitel tepelné vodivosti ����� (v W · m-1 · K-1), součinitel teplotní 

vodivosti ����� (v m2 · s-1), kinematická viskozita ����� (v jednotkách m2 · s-1) a bezrozměrné 

Prandtlovo číslo ��] pochopitelně závislé nejen na teplotě, ale také dle [6] na způsobu 

ohřevu/ochlazení a na aspektu, zdali probíhá při konstantním tlaku, nebo při konstatntním 

objemu. 

 

 

8.1.2.2 Ad Cíl 2P 

Předložené metodické přístupy pro měření a evaluaci neovlivněných/ovlivněných teplotních 

profilů z praktického hlediska jsou uvedeny v kapitole 6 tři možné přístupy (bráno z hlediska 

dostupnosti), tedy: 

 

 I. přístup – je uveden v podkapitole 6.1 a spočívá v ručním měření pomocí soustavy (viz 

Obrázek 6.1), zahrnující teplotní čidlo určitého typu (typicky platinový odporový snímač 

teploty typu Pt1000/A, viz přílohy B.3 a B.4, a případně digitální snímač teploty 

typu Dallas DS18B20, viz příloha F.3 a okrajově viz také příloha F.2), měřicí kabel určité 

délky a určitého osazení snímačem/snímači teploty (viz pododdíl 6.1.1.1 a příloha E) 

a vyhodnocovací jednotku určitého typu (typicky francouzský datalogger typu AOiP Calys 50; 

viz oddíl 7.2.3 a Cíl 2T). 

Výhody tohoto přístupu spočívají v jednoduchosti, variabilitě použitých hardwarových 

prostředků (viz pododdíl 6.1.1.1) a možnosti uvedené hardwarové prostředky kombinovat, což 

se týká převážně měřicích kabelů různých délek (viz také Obrázek 7.13 a Obrázek 7.14 

v pododdíle 7.5.4.1). 

Nevýhody spočívají v časové náročnosti, neautomatizovaném procesu zpracování a prezentace 

dat a tím pádem větší chybovosti vlivem lidského faktoru. V praxi bývají tyto nevýhody 

opravdu velkým problémem. 

 II. přístup – je uveden v podkapitole 6.2 a spočívá v automatizovaném měření 

pomocí speciálního autonomního systému (popsaným v [8]), jenž dokáže v zadaných 

hloubkových úrovních teploty změřit a následně tato data prezentovat ve formách tabulky, 2D 

grafu nebo měřicího souboru (vhodné pro pozdější archivaci/evaluaci dat). 

Výhody spočívají v plně automatizovaném procesu zpracování a prezentace dat a v relativní 

časové nenáročnosti procesu sběru dat. Z hlediska HW řešení je třeba uvést jistou 

energetickou nezávislost ve formě možnosti bateriového provozu během procesu měření. 

Nevýhoda tohoto systému spočívá v nevhodně navržených technických parametrech 

autonomního systému (např. hmotnost, rozměry, mobilita, kompaktnost, uživatelský komfort 

apod.), důležitých pro nasazení v praxi. V navržené metodice (tj. fáze I zaměřená na metodiku 

měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů v rámci realizace TRT experimentu; viz 

podkapitoly 7.1 až 7.5) se tak nijak tento systém neuplatnil. 

 III. přístup – je uveden v podkapitole 6.3 a vychází z výhodných vlastností obou výše 

zmíněných přístupů, tj. musí skloubit výhody ručního měření (tj. možnost použití snímačů 

typu Pt1000 a/nebo Dallas DS18B20 najednou; viz podkapitola 6.1) a automatizovaný proces 

zpracování a prezentace dat (viz podkapitola 6.2). 
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Mezi výhody patří skutečnost, že z pohledu koncepce HW řešení vzniklo kompaktní, mobilní 

zařízení určené pro měření ovlivněných/neovlivněných teplotních profilů nejen v rámci 

realizace TRT experimentů. Zároveň lze naměřená data ihned vizualizovat ve formě tabulky 

a/nebo uložit do CSV souboru a dále tak zpracovat. Srovnáme-li tak tento přístup 

s druhou přístupovou metodou (viz podkapitola 6.2), lze říci, že koncepce řídicího systému 

(např. použití PLC; viz Obrázek 6.3) a způsob evaluace dat jsou obdobné. 

Nevýhoda tohoto zařízení z hlediska HW řešení spočívá v nemožnosti bateriového provozu 

během procesu měření; zařízení musí být připojeno k elektrické síti (tj. 230 V/50 Hz, sítě TN-

C, TN-S a/nebo TN-C-S). 

 

 

8.1.2.3 Ad Cíl 3P 

Definice pojmů „TRT experiment“, „TRT test“, „I. SED“ a „II. SED“ je tématicky uvedena 

v kontextu podkapitoly 7.1 a reflektuje tak snahu autora o kategorizaci jednotlivých fází TRT 

experimentu dle navržené metodiky (viz kapitola 7, konkrétně viz oddíl 7.3.1), tedy: 

 

 TRT experiment – jedná se o časově omezený metodický proces (komerčního 

či nekomerčního charakteru) zahrnující 4 dílčí fáze (též procedury; viz Obrázek 7.5), a to 

měření neovlivněného teplotního profilu před samotným TRT testem [tj. fáze I či I. fáze; 

prakticky viz odstavec 7.5.4.1.1], realizaci samotného TRT testu [tj. fáze II či II. fáze; 

prakticky viz oddíl 7.5.4] s dostupnou TRT aparaturou (uživatelsky popsanou v [52]), měření 

ovlivněných teplotních profilů po TRT testu [tj. fáze III či III. fáze; prakticky viz 

odstavec 7.5.4.1.2] a provedení druhého stupně evaluace dat [tj. fáze IV či IV. fáze; prakticky 

viz oddíl 7.5.5]. 

Rovněž je třeba uvést, že pokud by nebyly neprováděny ostatní procedury před samotným 

TRT testem [tj. fáze I – měření teplotního profilu neovlivněného horninového masivu] 

a po samotném TRT testu [tj. fáze III – měření ovlivněných teplotních profilů při procesu 

odeznívání, evaluace dat v rámci I. SED a popřípadě fáze IV – dodatečná evaluace dat 

za účelem matematického modelování v rámci II. SED], lze TRT test a TRT experiment 

považovat za totéž. 

 TRT test – představuje časově omezený metodický proces (typicky trvající 48 h až 72 h; 

prakticky např. od okamžiku zapnutí topné spirály a oběhového čerpadla příslušné TRT 

aparatury, kdy teplonosné médium začne proudit v kolektorových smyčkách BHE a je zároveň 

ohříváno elektrickou topnou spirálou, do okamžiku vypnutí oběhového čerpadla a topné 

spirály; viz podkapitola 7.1), chronologicky odpovídající fázi II TRT experimentu. Samotná 

technická realizace této fáze TRT experimentu je obecně závislá na dostupné TRT aparatuře 

(popsané v [8] a v [52]) a na potřebné dokumentaci k ní (viz [52], případně také [48]); může se 

jednat také o podrobný uživatelský manuál (angl. User’s Manual). 

 I. SED – neboli první stupeň evaluace dat; jedná se o povinný koncový metodický podproces 

fáze II TRT experimentu, chronologicky následující bezprostředně po ukončení TRT testu 

a primárně evalující pouze data nasbíraná během realizace samotného TRT testu (tzv. TRT 

data). Dodejme, že TRT daty mohou být také jakékoliv údaje z tzv. dílčích měření (jedná se 

o nepovinný průběžný podproces samotného TRT testu; tématicky viz oddíl 7.3.1) či jiné 

tématické dokumenty (např. technická zpráva o průběhu vrtání, geologický posudek, 

hydrogeologický posudek, GIS informace apod.). 
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I. SED se sice chronologicky řadí na konec fáze II, ale obecně musí proběhnout dříve než 

fáze IV. (tj. II. SED). Během praktických realizací TRT experimentů se mnohokrát ukázalo, 

že někdy také výsledky z fáze I a z fáze III jsou hodnotné, a tudíž je lze zahrnout do I. SED 

[prakticky viz oddíl 7.5.4, evaluačně zahrnující odstavce 7.5.4.1.1 a 7.5.4.1.2]. 

I. SED pracuje při evaluaci s jednoduchým analytickým matematickým modelem, založeným 

na Cauchyho problému a následně na Kelvinově teorii liniového zdroje [tématicky viz 

pododdíly 1.4.3.2, 1.4.3.3, oddíly 7.2.1, 7.2.2, pododdíl 7.4.1.1, přílohy A.1 až A.4, Cíl 1T 

a Cíl 2T]. V rámci I. SED je pro evaluaci a případnou parametrizaci dat primárně použit 

nástroj GeRT-CAL [prakticky viz pododdíl 7.5.4.2; UBeG] a pro fitování dat lze použít např. 

nástroj Curve Fitting Tool [prakticky viz pododdíl 7.5.4.3; MathWorks MATLAB&Simulink]. 

 II. SED – neboli druhý stupeň evaluace dat; jedná se o nepovinný samostatný metodický 

proces, chronologicky odpovídající fázi IV TRT experimentu. Tento proces zahrnuje 

dodatečné složitější analytické matematické modelování [tématicky viz 

pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5, přílohy A.12, A.13, A.17 a Cíl 1T] či numerické matematické 

modelování [tématicky viz oddíly 7.2.4, 7.4.2, 7.6.2, přílohy A.14, A.15, A.16, A.18 a Cíl 3T]. 

Z hlediska evaluační metodiky proces II. SED přebírá některé údaje z podprocesu I. SED; 

obvykle se jedná o geometrické údaje vztahující se k samotnému vrtu [např. charakteristický 

poloměr vrtu �� (v m) nebo charakteristická hloubka vrtu ℎ� (v m); prakticky viz Tabulka 7.6, 

Tabulka 7.7 pro I. SED a příloha D.7 pro II. SED]. Obecněji lze říci, že II. SED přebírá 

od I. SED ty nejobecnější parametry, kdežto v rámci II. SED je třeba znát mnoho různých 

vstupních parametrů do simulace [viz příloha A.17 pro přehled vstupních dat pro tvorbu 

simulace v analytickém nástroji EED]. 

Dodejme, že kýžené informace (ve formě vstupních dat pro spíše numerickou simulaci) lze 

získat např. od projektantů, geologů (viz příloha D.2), hydrogeologů či z odborné literatury 

nebo GIS podkladů (např. geologická mapa, geomorfologická mapa, hydrogeologická mapa, 

topografická mapa, ortofoto mapa, mapa katastrálních území, mapa vrtné prozkoumanosti 

apod.; viz [70], [71], [76] a v [1] hojně použité softwarové nástroje ArcGIS a RockWorks). 

Dodejme, že u všech lokalit, kde byl proveden TRT experiment (viz Tabulka 7.4 

v oddíle 7.3.2 a přílohy D.2 až D.20), jsou na základě GIS pokladů uvedeny geografické 

poměry, geologické poměry, geomorfologické poměry a také přibližné zaměření daného vrtu 

pomocí Křovákova zobrazení [tj. Křovák JTSK a Křovák JTSK (GIS)] a pomocí souřadnic 

GPS [tj. GPS (WGS 84)]. 

 

 

8.1.2.4 Ad Cíl 4P 

Metodika realizace TRT experimentu je uvedena a rozpracována v podkapitole 7.3, jejíž základ 

tvoří navržená sekvence procedur TRT experimentu [tématicky viz oddíl 7.3.1 a Cíl 3P], konkrétně 

pak samotného TRT testu v rámci vyhodnocení vlivu vybraných neelektrických veličin na jeho – 

pokud možno – zdárný průběh, přičemž: 

 

 Dílčí měření – již bylo uvedeno (viz Cíl 3P), že TRT daty mohou být také jakékoliv údaje 

z tzv. dílčích měření, přičemž se jedná o nepovinný (byť poměrně užitečný) průběžný 

podproces samotného TRT testu (tj. fáze II TRT experimentu). Prakticky se jedná o sadu 

vyčtených dostupných provozních veličin (v rámci možností dostupné TRT aparatury 
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a kolektorové smyčky zkoušeného BHE na dané lokalitě) v daném časovém okamžiku 

���	(tj. hovoříme o tzv. časové značce či lépe o tzv. časovém razítku; angl. Time Stamp), tedy: 

o Vybrané elektrické veličiny – okamžitá hodnota elektrického příkonu topné spirály 

(v W), respektive topného výkonu elektrické topné spirály na přívodu �(� = ���) 

[měřeno v W]. 

o Vybrané neelektrické veličiny – okamžité hodnoty Celsiovy teploty teplonosného 

média na přívodu ����(� = ���) [měřeno v °C], Celsiovy teploty teplonosného média 

na zpátečce �����(� = ���) [měřeno v °C], objemového průtoku teplonosného média 

v kolektorové smyčce �̇��(� = ���) [měřeno v m3 ∙ h-1], Celsiovy teploty 

teplonosného média na přívodu v TRT aparatuře ��������(� = ���) [měřeno v °C], 

Celsiovy teploty teplonosného média na zpátečce v TRT aparatuře �������(� = ���) 

[měřeno v °C], Celsiovy teploty teplonosného média na přívodu mimo TRT aparaturu, 

respektive na rozdělovačové armatuře ��������(� = ���) [měřeno v °C], Celsiovy 

teploty teplonosného média na zpátečce mimo TRT aparaturu, respektive 

na sběračové armatuře �������(� = ���) [měřeno v °C] a tlaku v celém potrubí 

(tj. v kolektorové smyčce a v potrubí TRT aparatury) �(� = ���) [měřeno v bar]. 

o Vybrané provozní stavy – logické stavy START a STOP, reflektující provozní 

výpadky TRT aparatury v daném časovém okamžiku ���. 

 

Byť dílčí měření lze během TRT testu provést kdykoliv (tj. systematicky či namátkově), jejich 

význam se projeví spíše na počátku fáze II TRT experimentu, tj. v transientní části teplotních 

křivek (čili časově při � ≤ ���). Naproti tomu v kvazistacionární části teplotních křivek (čili 

časově při � > ���) mají – při zdárné realizaci TRT testu – dílčí měření indikovat téměř 

ustálený stav až do konce fáze II TRT experimentu [prakticky viz Obrázek 7.2 pro topný 

výkon, Obrázek 7.3 pro objemový průtok a Obrázek 7.4 pro součinitel tepelné vodivosti]. 

 Topný výkon – problematika je uvedena a rozpracována v odstavci 7.3.1.1.1, 

z matematického hlediska pak v relacích (7.60) až (7.63), reflektujících: 

o Statitistické zpracování nepřímo naměřených diskrétních hodnot veličiny �(��) [v W; 

viz relace (7.60) pro výběrovou směrodanou odchylku �� (v W) a relace (7.61) 

pro výběrový průměr �� (v W)]. 

o Klasifikaci veličiny Δ� [v W; viz relace (7.62) a (7.63)] jako absolutní, 

tj. při ztotožnění Δ����.≡ �� [v W; viz relace (7.62)], a jako relativní Δ����. [v %; viz 

relace (7.63)], udávající mimojiné hodnocení kvality průběhu TRT testu – pro zdárný 

průběh TRT testu dle [52] musí platit nerovnost Δ����.< 5	% ; z praktického hlediska 

může být tato hodnota i o něco málo vyšší (přibližně do 7 % až 10 %). 

Dodejme, že v [52] se vždy nesprávně (ale z praktického hlediska vcelku pochopitelně 

z důvodu hodnocení kvality průběhu TRT testu) uvádí relativní směrodatná odchylka 

Δ����. (v W), respektive výraz �� ± Δ����. (přirozeně nelze sčítat různé jednotky), 

kdežto při I. SED se veličina Δ����. (v %) vždy přepočítává na veličinu Δ����. (v W) 

dle relace (7.63), a tudíž platí �� ± Δ����.≡ �� ± Δ� ≡ �� ± �� (v W). 
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 Objemový průtok – problematika je uvedena a rozpracována v odstavci 7.3.1.1.2, 

z matematického hlediska pak v relacích (7.64) až (7.67), v nichž je proveden výpočet 

Reynoldsova čísla ��� (udávající míru hodnocení nejen pro laminární nebo turbulentní 

proudění v kolektorových trubkách, ale také samotného průběhu TRT testu) pro proudící 

teplonosné médium v závislosti na konfiguraci BHE: 

o Relace (7.64) a (7.65) popisují výpočet Reynoldova čísla ��� pro konfiguraci 1-U 

v sériovém řazení kolektorových trubek [viz relace (7.64)] a v paralelním řazení 

kolektorových trubek [viz relace (7.65); uvedena pouze pro úplnost]. Je třeba zmínit, 

že pro evaluaci (např. v rámci I. SED) a modelování BHE (např. v rámci II. SED 

při numerickém modelování ve FEFLOW) se dle [17] a [21] využívá 

při konfiguraci 1-U pouze relace (7.64), tj. sériové řazení (tj. Serial Charge). 

Z praktického hlediska by bylo možné výpočet dle relace (7.64) provést pouze 

u lokalit Úvaly u Prahy (viz příloha D.3), MVP (viz příloha D.4) 

a Hvězdárna Johanna Palisy (viz příloha D.18); viz také Tabulka 7.4 v oddíle 7.3.2. 

o Relace (7.66) a (7.67) popisují výpočet Reynoldova čísla ��� pro konfiguraci 2-U 

v sériovém řazení kolektorových trubek [viz relace (7.66)] a v paralelním řazení 

kolektorových trubek [viz relace (7.67)]. Je třeba zmínit, že pro evaluaci a modelování 

BHE (v rámci realizace TRT testů a/nebo v rámci I. SED a II. SED) se využívá 

při konfiguraci 2-U pouze relace (7.67), respektive relace (7.70) [prakticky viz relace 

(7.110) v odstavci 7.5.4.1.3], tj. paralelní řazení (tj. Parallel Charge). Z praktického 

hlediska by bylo možné výpočet dle relací (7.67) a (7.70) provést pro všechny lokality 

s konfigurací BHE typu 2-U; viz také Tabulka 7.4 v oddíle 7.3.2. 

 

Dodejme, že dle [52] se hodnoty objemového průtoku teplonosného média obvykle pohybují 

od 1,50 m3 ∙ h-1 až do 2,30 m3 ∙ h-1 (viz také Obrázek 7.3). V [52] jsou rovněž sumarizovány 

objemové průtoky (v m3 · h-1) teplonosného média v závislostech na vnějším průměru trubky 

dané kolektorové smyčky a její konfiguraci (tj. 1-U a 2-U), pro úplnost viz také Tabulka 7.3. 

Musí být dosaženo turbulentního proudění – tj. při �� > 5000 dle [12] – v kolektorových 

smyčkách během celého TRT testu. 

Z praktického hlediska je třeba dle [17] a [21] provádět výpočet bezrozměrného Reynoldova 

čísla ��� na základě konfigurace BHE, geometrických rozměrů kolektorových trubek 

[tj. vnitřní průměr k-té trubky ��,� (v m), použitý pro výpočet Reynoldsova čísla ���, a vnější 

průměr k-té trubky ��,� (v m)] a výsledné řazení kolektorových trubek BHE (bráno 

při propojení s TRT aparaturou). Pro zjednodušení výpočtu Reynoldova čísla ��� lze využít 

předpoklad, že všechny kolektorové trubky mají stejný vnitřní průměr [tj. ��,� ≡ ��,� ≡ ��,� ≡

��,� (v m) při konfiguraci 2-U] a stejný vnější průměr [tj. ��,� ≡ ��,� ≡ ��,� ≡ ��,� (v m) 

při konfiguraci 2-U]. 

Při přípravě na samotný TRT test je provedena redukce kolektoru z konfigurace 2-U 

na konfiguraci 1-U pomocí sběračové armatury a rozdělovačové armatury, přičemž výsledná 

konfigurace, platná pro výpočet Reynoldsova čísla je konfigurace 2-U (paralelní). Navíc 

všechny relace platné pro konfiguraci 2-U lze redukcí počtu trubek ze 4 na 2 využít 

pro konfiguraci 1-U. 

 Tlak – problematika je uvedena a rozpracována v odstavci 7.3.1.1.3. V rámci realizace TRT 

testu se snažíme – při kvazistacionárním chování – dosáhnout konstantního tepelného toku 
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(v W · m-2), konstaního objemového průtoku (v m3 · h-1) uvnitř kolektorové smyčky a rovněž 

absolutní rozdíl teplot na vstupu do smyčky a na výstupu ze smyčky by měl být konstantní. 

Nicméně v případě snahy o dosažení konstantního objemového průtoku (tématicky viz výše 

a viz odstavec 7.3.1.1.2) mohou vznikat problémy s poklesem tlaku (v Pa) z důvodu netěsnosti 

spojů na rozhraních kolektorová smyčka/prodlužovací hadice a prodlužovací hadice/TRT 

aparatura. 

Zatím se případné poklesy tlaku v celé soustavě kolektorová smyčka/TRT aparatura prakticky 

řeší manuálním dotlakováním (přes plnící ventil) na hodnotu v povoleném rozsahu 

od 1,8 bar do 2,2 bar (na stupnici manometru je vyznačeno zelené pole) neboli 

od 1,8 ∙ 105 Pa do 2,2 ∙ 105 Pa. 

 Součinitel tepelné vodivosti – problematika je z pohledu metodiky realizace TRT testu 

rozpracována v odstavci 7.3.1.1.4 a podkapitole 7.1, z pohledu jednoho z důležitých 

fyzikálních parametrů tepelného pole pak také v pododdíle 1.4.4.4. 

Již bylo uvedeno [viz Cíl 3P], že v rámci I. SED je pro evaluaci dat primárně využíván 

nástroj GeRT-CAL, pracující s jednoduchým analytickým matematickým modelem. Tento 

model je založen na Cauchyho problému a následně na Kelvinově teorii liniového zdroje 

[tématicky viz pododdíly 1.4.3.2, 1.4.3.3, oddíly 7.2.1, 7.2.2, pododdíl 7.4.1.1, 

přílohy A.1 až A.4, Cíl 1T a Cíl 2T] a z praktického hlediska (viz oddíl 7.2.2) evaluuje 

a stanovuje hodnoty tří důležitých výstupních veličin, a to hodnotu neovlivněné (počáteční) 

teploty horninového masivu �� (v K), hodnoty součinitele tepelného odporu vrtu �� 

(v K · m · W-1) a také součinitele tepelné vodivosti horninového masivu � (v W · m-1 · K-1); 

prakticky viz zprůměrované hodnoty v relaci (8.1). 

V případě určení součinitele tepelné vodivosti horninového masivu (viz také pododdíl 1.4.4.4) 

lze uvažovat jeho závislost na z-ové souřadnici [viz relace (7.71)] nebo častěji na časové 

souřadnici [viz relace (7.72)], neboť lze v rámci stávající evaluační metodiky stanovit, zdali 

realizovaný TRT test proběhl správně (tj. výsledná závislost je dle [52] „stabilní“ čili 

ve stacionárním stavu se blíží ke konkrétní hodnotě, viz Obrázek 7.4), nebo nesprávně 

(tj. výsledná závislost je dle [52] „nestabilní“ čili ve stacionárním stavu buď lineárně 

roste/klesá vlivem podzemní vody, nebo neustále osciluje kolem konkrétní hodnoty 

vlivem fluktuace napájecího napětí či jiných okolních vlivů). 

 Realizované TRT experimenty – problematika je uvedena v oddíle 7.3.2. Geograficko-

realizační bilance provedených TRT experimentů (bráno pro komerční a nekomerční) je 

následující: 

o Celkový počet realizací – činí 25 realizací (tj. 13 realizací TRT experimentu 

a 12 realizací samotných TRT testů bez ostatních procedur), přičemž skutečný 

počet lokalit je 13 [tj. 10 realizací TRT experimentu na 10 různých lokalitách, 

2 realizace TRT experimentu na 1 lokalitě Hvězdárna Johanna Palisy (viz 

příloha D.18) 11 sekvenčních realizací TRT testu v rámci 1 lokality 

(tj. lokalita Paskov; viz pododdíl 7.6.2.2 a příloha D.15) a 1 ryze kontrolní TRT test 

v rámci 1 lokality (tj. lokalita MVP; viz pododdíl 1.5.2.3 a příloha D.4)]. 

o Geografické hledisko (kraje ČR) – TRT experimenty dle navržené metodiky byly 

realizovány celkem v 5 krajích České republiky [tj. Moravskoslezský kraj (T), 

Olomoucký kraj (M), Jihomoravský kraj (B), Středočeský kraj (S), Karlovarský 

kraj (K)]. 
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o Geografické hledisko (jednotlivé lokality) – TRT experimenty dle navržené 

metodiky byly realizovány celkem na 13 různých lokalitách České republiky 

[tj. 9 lokalit (Moravskoslezský kraj), 1 lokalita (Olomoucký kraj), 1 lokalita 

(Jihomoravský kraj), 1 lokalita (Středočeský kraj), 1 lokalita (Karlovarský kraj)]. 

Jelikož byly TRT experimenty realizovány převážně v Moravskoslezském kraji, byla 

k certifikované metodice – viz [1] – přiložena tzv. signálová mapa, zahrnující pouze 

Moravu a Slezsko (tj. realizace v Čechách v ní zakresleny nejsou) s orientací 

na region severovýchodní Moravy (viz také podkapitola 3.1 a příloha H). 

Lokality MVP (tj. Malý výzkumný polygon; viz příloha D.4), 

Hvězdárna Johanna Palisy (viz příloha D.18) a FAST (tj. Fakulta stavební VŠB-TUO; 

viz příloha D.19) se nacházejí v areálu Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. Na lokalitě Dolní Žukov (poblíž Českého Těšína; viz 

příloha D.20) nebyl TRT experiment díky technickým komplikacím ve fázi II TRT 

experimentu zdárně dokončen. 

Z praktického hlediska lze konstatovat, že každá realizace (podepřená metodickým 

rámcem) buď základní koncepci navržené metodiky realizace TRT experimentu 

utvrdila/popřela, nebo naopak obohatila a zpřesnila. Autor se aktivně zúčastnil 

všech realizací TRT experimentů od března 2010 až do dubna 2014 (viz Tabulka 7.4 

a přílohy D.2 až D.11 a přílohy D.13 až D.20). 

 

 

8.1.2.5 Ad Cíl 5P 

Metodika evaluace TRT experimentu je uvedena a rozpracována v podkapitole 7.4, jejíž 

základy tvoří koncepční návrh pro analytický přístup [tématicky viz oddíl 7.4.1, Cíl 1T a Cíl 2T] 

a koncepční návrh pro numerický přístup [tématicky viz oddíl 7.4.2 a Cíl 3T], tedy: 

 

 Přehled řešených analytických modelů – je uveden v pododdíle 7.6.1.1 (pro analytické 

matematické modely), tedy:. 

o GeRT-CAL – řídicí rovnice: Kelvinův liniový zdroj (viz oddíl 7.2.1, oddíl 7.2.2), 

aplikace: proces evaluace dat v rámci I. SED (viz oddíl 7.5.4, pododdíl 7.5.6.3). 

o GeRT-CAL – řídicí rovnice: Kelvinův liniový zdroj (viz oddíl 7.2.1, oddíl 7.2.2), 

aplikace: proces parametrizace dat v rámci I. SED (viz oddíl 7.5.4, pododdíl 7.5.4.2). 

o Curve Fitting Tool (MATLAB&Simulink) – řídicí rovnice: Kelvinův liniový zdroj 

(viz oddíl 7.2.1, oddíl 7.2.2), aplikace: proces fitování dat v rámci I. SED (viz 

oddíl 7.5.4, pododdíl 7.5.4.3, přílohy D.8 až D.11). 

o EED – řídicí rovnice: g-funkce (viz pododdíl 7.4.1.5), aplikace: proces simulace 

odběru tepla v projektovaném výměníku tepla po plánovanou provozní dobu 25 let 

(viz oddíl 7.5.5, pododdíl 7.5.6.4, příloha D.7). 

 

 Analytický přístup (jednoduchý model) – v souvislosti s problematikami řešení Cauchyho 

problému a Kelvinovy teorie liniového zdroje byly pro jednoduchý analytický model (viz 

pododdíl 7.4.1.1) uvedeny jeho vlastnosti, na jejichž základě lze tento model v kontextu řešené 
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problematiky jasně vymezit např. oproti složitějším analytickým modelům (viz 

pododdíl 7.4.1.2). 

Tento jednoduchý model je analytický [viz relace (7.2)], je deterministický [viz relace (7.2)], 

je dvojdimenzionální v kartézských souřadnicích a s teplotní distribucí �(�,�,�) v K [viz 

relace (7.2)], je axisymetrický s výslednou teplotní distribucí �(�,�) v K [viz relace 

(7.24) až (7.28)], obsahuje jednu řídicí PDE s předepsanou počáteční podmínkou na základě 

Cauchyho problému [viz relace (7.2), (7.3) a (7.4)], je pro něj uvažován konstantní tepelný tok 

[viz relace (7.20)], algoritmus řešení je založen na spojitém (nekonečném) liniovém zdroji [viz 

relace (7.17)], charakter řešení je transientní s přihlédnutím k chování v ustáleném stavu [viz 

relace (7.21) a (7.22); obecně záleží na časové lokalizaci řešení] a je prakticky využitelný 

při realizaci TRT experimentů (viz kapitola 7, prakticky viz podkapitola 7.5), respektive 

při procesech I. SED (viz pododdíl 7.5.4.1), parametrizaci (viz pododdíl 7.5.4.2) a při fitování 

dat (viz pododdíl 7.5.4.3). 

Pro tento model platí všechny vlastnosti analytických modelů (viz také Tab. A.2 

v příloze A.11), tj. existence přesného řešení, odvozeného na základě mnoha zjednodušujících 

předpokladů týkajících se horninového prostředí (při uvažování homogenity a izotropie tohoto 

prostředí), geometrie BHE (při uvažování tenkého svislého válcového tělesa a při podmínce 

�� ≪ ℎ�; v m) a vnějších vlivů (např. uvažování hodnoty ��). Dodejme, že teplota vzduchu 

není při realizacích TRT experimentů ani měřena, ani následně uvažována při procesu 

evaluace. V [48] je vliv teplota vzduchu částečně uvažována; v [5] je pak uvažována – 

na základě meteorologických dat – při numerickém modelování průběhu samotného TRT testu 

na vrtu A, a to na MVP v říjnu 2012 [tématicky viz Tabulka 7.4 a příloha D.4]. 

 Analytický přístup (složitější model) – v kontextu řešené problematiky se jedná o takový 

analytický model, u kterého nejsou některé simplifikace – vzhledem k povaze zjednodušení 

u jednoduchého analytického modelu (viz pododdíl 7.4.1.1) – uvažovány [např. okrajové 

podmínky, po částech konstantní topný výkon či síť tepelných odporů v dané konfiguraci 

BHE; tématicky viz Obrázek 7.7 pro konfiguraci 1-U a Obrázek 7.9 pro konfiguraci 2-U], 

přičemž: 

o Součinitele tepelného odporu (v závislosti na typu konfigurace BHE) – jsou 

uvedeny v odstavci 7.4.1.2.1 [viz relace (7.73) pro konfiguraci 1-U] 

a v odstavci 7.4.1.2.2 [viz relace (7.74) pro konfiguraci 2-U]. V [17] je popsáno přímé 

použití součinitelů tepelných odporů �� a �� ≡ �� (v K ∙ m ∙ W-1) coby výstupních 

parametrů TRT testu při analytickém i numerickém modelování chování BHE. 

Oba typy těchto tepelných odporů jsou dle Hellströmova přístupu brány na základě 

tzv. delta konfigurace tepelného obvodu (viz Obrázek 7.7). Známe-li hodnoty �� 

(tj. součinitel vnitřního tepelného odporu vrtu) a �� (tj. součinitel tepelného odporu 

vrtu), lze dle [17] následně určit ucelenou množinu ostatních součinitelů tepelných 

odporů, a to v závislostech na zvoleném analytickém nebo numerickém řešení 

a na konfiguraci BHE (viz Obrázek 7.9). Dodejme, že význam součinitele tepelného 

odporu je diskutován v metodice realizace TRT experimentu [viz Cíl 4P]. 

o Charakter topného výkonu (v radiálním směru) – je uveden v odstavci 7.4.1.3.1 

[viz relace (7.75) až (7.78) pro konstantní hodnotu topného výkonu] 

a v odstavci 7.4.1.3.2 [viz relace (7.82) až (7.84) pro po částech konstantní hodnotu 

topného výkonu]. Dodejme, že u relací týkajících se topného výkonu dále uvažujeme 

nejen časovou lokalizaci [viz relace (7.75) pro transientní chování, relace (7.76) 

pro kvazistacionární chování a relace (7.77) pro stacionární chování], ale také 
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praktický aspekt ve formě tzv. izolované hloubky ℎ� (v m) v orientaci z-ové 

souřadnice [viz relace (7.78)]. Dodejme, že problematika topného výkonu (viz 

odstavec 7.3.1.1.1) diskutuje případ po částech konstantní hodnoty topného výkonu 

na základě v čase nasbíraných dat. Relace (7.79) uvádí výpočet hodnoty zlomového 

okamžiku � = ��� [v s; přechod z kvazistacionárního chování do stacionárního] 

porovnáním relací (7.76) a (7.77); výpočet hodnoty zlomového času � = ��� [v s; 

přechod z transientního chování do kvazistacionárního] je závislý na Fourierově 

kritériu ve formě parametru Lower Time Criterion [viz relace (7.29)], důležitého 

při evaluaci dat z TRT testu v rámci I. SED. 

o Význam součinitele tepelné vodivosti – problematika je diskutována v metodice 

realizace TRT experimentu [viz Cíl 4P]. 

o Počáteční podmínky (IC) a okrajové podmínky (BC) – problematika je uvedena 

a diskutována v pododdíle 7.4.1.4. Na rozdíl od jednoduchého analytického modelu je 

(pro zjednodušení výpočtu této analytické úlohy) v obou typech podmínek zohledněn 

vliv tzv. geotermálního gradientu ���� [v K ∙ m-1 nebo v °C  m-1; viz relace 

(7.85) až (7.89), platné pro semiinfinitní válcové těleso]. Očekávanou nevýhodou 

tohoto přístupu je fakt, že řešit relaci (7.88) analyticky by bylo nesmírně obtížné (viz 

také příloha A.12 nebo komplexněji v [18]). Aby bylo možno tento problém nějakým 

způsobem vyřešit, je nutno buď uvažovat řadu zjednodušení, nebo řešit celý problém 

numerickým přístupem. Dodejme, že jednoznačnost řešení je dána předepsáním 

přirozených nebo umělých okrajových podmínek pro daný model (dle [1], [17] 

a [21]). 

o Řídicí rovnice (teplota na stěně vrtu) – jsou uvedeny v odstavci 7.4.1.5.1, přičemž 

dle [44] teplotní procesy v horninovém prostředí probíhají na počátku tepelného 

odběru pouze v radiálním směru (s výjimkou koncové oblasti vrtu). V této fázi 

přirozeně platí transientní relace (7.75), respektive (7.76). V následující fázi, 

respektive pro delší časové údobí, nelze při matematickém popisu uvažovat pouze 

radiální směr, ale také axiální směr, respektive vliv prostorového proudění 

(při uvažování axiální symetrie válcového tělesa). 

V případě řešení problému v kartézských souřadnicích a v radiálním směru [viz relace 

(7.90) platná při transientním chování] lze očekávat tvar řešení i časovou lokalizaci 

shodné s relacemi (7.31) až (7.34) v oddíle 7.2.2, u nichž však součinitel tepelného 

odporu ��(�) (v K ∙ m ∙ W-1) není vyjádřen. 

Naproti tomu řešení problému v cylindrických souřadnicích s uvažováním axiální 

symetrie a pro prostorové proudění [viz relace (7.91) platná při kvazistacionárním 

chování a stacionárním chování] obsahuje člen ��(�) (v K ∙ m ∙ W-1) 

tzv. bezrozměrnou funkci odezvy neboli tzv. g-funkci, jejíž tvar se odvíjí 

např. od použitého analytického modelu – viz tvary v relaci (7.90) pro Kelvinův 

liniový zdroj a relaci (7.91) pro zrcadlový liniový zdroj (dle [44]) –, od časové 

lokalizace dané distribuce. 

Rovněž je zřejmé, že g-funkce mohou popsat danou (teplotní) distribuci v ustáleném 

stavu a že zároveň jimi lze analyticky nejen popsat případy pro konstantní tepelný 

výkon [viz relace (7.92)] a pro po částech spojitý konstantní tepelný výkon [viz relace 

(7.93)], ale také – z praktického hlediska (např. použití v softwarovém nástroji EED) 

– zohlednit konfiguraci vrtu či vrtného polygonu (viz oddíl 7.5.5 a příloha A.17). 
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Dodejeme, že relace (7.94) reprezentuje obecný předpis pro analytický výpočet 

teplotní distribuce pro stěnu vrtu �� (tj. při � = ��) v radiálním směru pro � vrtů [viz 

relace (7.94) až (7.104)]. 

o Řídicí rovnice (lokální teplotní procesy uvnitř vrtu) – jsou uvedeny 

v odstavci 7.4.1.5.2 a popisují – na rozdíl od relací (7.90) až (7.104) – lokální tepelné 

procesy uvnitř vrtu. Tyto rovnice jsou pro danou konfiguraci BHE analyticky řešeny 

dle Eskilsonova a Claessonova přístupu (viz také příloha A.13). 

Tento přístup je vhodný nejen pro konfigurace 1-U a 2-U, ale také pro koaxiální 

konfigurace CXA a CXC, neboť lze pracovat s jednotlivými teplotami v trubkách 

a injektážními zónami [např. viz Obrázek 7.6 pro konfiguraci 1-U s 2 zónami 

a Obrázek 7.8 pro konfiguraci 2-U s 4 zónami]. 

Tato analytická metoda byla původně odvozena pro přenos tepla 

mezi dvěma trubkami (tj. přívodem a zpátečkou) a stěnou vrtu při uvažování 

delta konfigurace příslušných tří tepelných resistorů se specifickými tepelnými odpory 

��,∆, ��,∆ a ���,∆ (v K ∙ m ∙ W-1) [viz také Obrázek 7.7]. 

Z hlediska časové lokalizace nelze tento přístup aplikovat pro krátkodobé 

(resp. transientně orientované) časové procesy v řádu sekund, minut či několika hodin 

[tj. při transientním chování], čímž nelze z praktického hlediska evaluovat průběh 

TRT testu při transientním chování. Podobně jako u Kelvinovy teorie liniového zdroje 

lze tento přístup aplikovat (při dané teplotě na hranici vrtu) pro dlouhodobé 

(resp. stacionárně orientované) časové procesy v řádu několika dní, týdnů, měsíců 

či let [tj. při kvazistacionárním chování a stacionárním chování]. 

 

 Numerický přístup – z praktického hlediska je tato problematika uvedena a diskutována 

v podkapitole 7.6, přičemž koncepce metodiky pro numerické matematické modelování 

svislých vrtaných výměníků tepla – zahrnující poznatky z jednoduchého analytického 

matematického modelu (viz Cíl 1T a Cíl 2T) a ze složitějšího analytického modelu (viz 

Cíl 1T) – je uvedena v oddílech 7.4.2, 7.6.2 a v příloze A.14, aplikačně pak v přílohách A.16 

a A.18. Stručná sumarizace této problematiky je uvedena teoreticky [viz Cíl 3T]. 

Přehled řešených numerických modelů – je uveden v pododdíle 7.6.2.1 (pro numerické 

matematické modely), tedy: 

o FEFLOW a DHI DSS MIKE Costumised – řídicí rovnice: rovnice přenosu tepla 

v BHE pro konfiguraci 2-U (viz pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5, příloha A.15), aplikace: 

provozně-ekonomická optimalizace BHE (viz příloha A.15). 

o COMSOL Multiphysics – řídicí rovnice: PDE přenosu tepla v pevných látkách 

(tj. pro okolní horninové prostředí a ve vysoce konduktivních vrstvách), aplikace: 

proces simulace přenosu tepla (skrze kladné a záporné tepelné objemové zdroje) v 2D 

modelu a v 3D modelu jímače tepla na důlním odvalu Hedvika (viz příloha A.18). 

 

Obecně lze říci, že použití daného nástroje či prostředí se odvíjí od kvality daného modelu. 

V případě analytických přístupů se z hlediska komplexněji vystavěné úlohy uplatní 

nástroj EED, byť nelze simulovat pouze samotný BHE bez stanovení energetických profilů 

či energetických ztrát vytápěného objektu. 
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Pro jednoduché úlohy bez uvažování složitější geometrie a konfigurace BHE se hodí 

nástroje GeRT-CAL a Curve Fitting Tool, přičemž z hlediska řešené problematiky se nástroj 

GeRT-CAL jeví oproti obecněji a flexibilněji pojatému nástroji Curve Fitting Tool 

sofistikovaněji. 

V případě numerických přístupů se z hlediska obecněji vystavěné úlohy uplatní prostředí 

COMSOL Multiphysics. Z hlediska filozofie obou prostředí se lze přirozeně setkat se stejně 

koncipovanými entitami (např. vstupní parametry pro geometrii modelu, síťování modelu, 

nastavení a výběr řešičů, počáteční podmínky, okrajové podmínky, řídicí rovnice apod.), 

rozdíly se obecně projevují ve způsobu jejich implementace do daného modelu. 

 

 

8.1.2.6 Ad Cíl 6P 

Praktická ukázka standardní realizace a evaluace úplného TRT experimentu 

na lokalitě Ovčárna pod Pradědem dle autorem navržené metodiky je uvedena a z více hledisek rovněž 

rozpracována v podkapitole 7.5 (částečně zhodnocena v oddíle 7.5.6), v příloze D.7 (pro II. SED), 

přílohách D.8 až D.11 (pro testování hodnoty neovlivněné teploty v rámci I. SED) a v přílohách D.12 

a D.13 (pro popis lokality z geologického hlediska), tedy: 

 

 Zadání a cíle realizace – jsou uvedeny v oddíle 7.5.1 a byly zaměřeny na komplexním měření 

a vyhodnocení teplotních parametrů daného horninového masivu dle předložené metodiky 

realizace a evaluace TRT experimentů, zahrnující nejen provedení standardního TRT 

experimentu dle stávající metodiky (tj. realizace fází I, II a III), ale také provedení návrhu 

rozmístění dalších vrtů pro tepelná čerpadla pomocí softwarového nástroje EED 3.16 

(tj. realizace fáze IV). 

Získaná data z procesu prvního stupně evaluace dat (tj. I. SED) byla použita v procesu 

druhého stupně evaluace dat (tj. II. SED), konkrétně k simulaci odběru tepla v projektovaném 

výměníku tepla po plánovanou provozní dobu 25 let [viz Tab. D.11 v příloze D.7]. 

Z praktického hlediska je rozsah evaluačního procesu závislý právě na zadání a cílech samotné 

realizace, neboť II. SED nepatří v navržené metodice mezi povinné položky [viz Cíl 3P]. 

Přesto u větších (a komerčně) zaměřených zakázek je II. SED – z pohledu investora – 

nezbytný. 

 Popis lokality – jsou uvedeny v oddíle 7.5.2 (pro obecněji zaměřený popis dané lokality 

z geografického hlediska a klimatických podmínek) a v oddíle 7.5.3 a příloze D.13 

(pro geologický popis a pro geomorfologický popis dané lokality), přičemž: 

o Geografické (a klimatické) hledisko – zájmová lokalita Ovčárna se geograficky 

nachází v Moravskoslezském kraji (T, okres Bruntál) v blízkosti hranice (kopírující 

historickou zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem) s Olomouckým krajem (M, 

okres Šumperk), geomorfologicky dle [77] v Jesenické soustavě, celku Hrubý Jeseník 

a podcelku Pradědská hornatina (viz níže). 

Daná lokalita (bráno nejbližší okolí BHE) se nachází v nadmořské výšce 

okolo 1 300 m nad mořem [tématicky viz Obr. D.24 v příloze D.13], a to na dohled 

jeho nejvyššího vrcholu Praděd (1 491 m n. m.) a třetího nejvyššího vrcholu Petrovy 

kameny (1 446 m n. m.; viz Obr. D.27 a Obr. D.28 v příloze D.13), přesněji pak 

v bezprostřední blízkosti (přibližně 50 m) Vojenské zotavovny Ovčárna [tématicky 
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viz příloha D.13]. Vytyčená zájmová lokalita okolo BHE měla výměru přibližně 

8 m × 6 m a byla situována v prudším stavu. Přístup TRT aparatury k BHE 

(konfigurace 2-U) a následné propojení obou hydraulických okruhů (tj. kolektorových 

trubek BHE a okruhu v TRT aparatuře) byl bezproblémový [tématicky viz Obr. D.25 

v příloze D.13]. 

Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného 

vrtu v zájmové lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

Křovák JTSK: Y = + 542 705 m, 

   X = + 1 068 590 m, 

Křovák JTSK (GIS): x = - 542 705 m, 

   y = - 1 068 590 m, 

GPS (WGS 84): 50° 04´ 15,2´´ N, 

   17° 14´ 23,2´´ E. 

Vzhledem k nadmořské výšce dané lokality a geografické pozici lokality zde panují 

velice drsné klimatické podmínky, přičemž roční úhrn srážek činí 1 231 mm, 

průměrná roční teplota činí + 0,9 °C a průměrná měsíční teplota v měsíci květnu, kdy 

byl příslušný TRT experiment realizován, pak + 4,8 °C [viz Tabulka 7.5 

v oddíle 7.5.2]. Dle přístupu v [5] lze tato meteorologická data využít k analytickému 

modelování (v nástroji EED) a/nebo k numerickému modelování (v COMSOLu) 

průběhu TRT testu, tj. II. fáze TRT experimentu. 

o Geomorfologické hledisko – z geomorfologického hlediska v případě této zájmové 

lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, tedy dle [76]: 

systém:  hercynský, 

provincie:  Česká vysočina, 

subprovincie:  Krkonošsko-jesenická soustava  (IV), 

oblast:   Jesenická oblast   (IVC), 

celek:   Hrubý Jeseník    (IVC-7), 

podcelek:  Pradědská hornatina   (IVC-7C), 

okrsek:  Vysokoholský hřbet   (IVC-7C-b). 

o Geologické hledisko – z geologického hlediska je horninové prostředí tvořeno 

horninami náležejícími geologické jednotce silezikum [tématicky viz příloha D.12], 

metamorfované horninové formaci v oblasti desenské klenby. 

Dle [70] se na dané lokalitě nacházejí vedle fylitu také vložky kvarcitu, 

metakonglomerátu, mramoru a různých metavulkanitů (devonská formace; 

označení fD) [viz také Obrázek 7.12]. V nadloží krystalinických hornin jsou dle [42] 

v depresích zastiženy deluviální sedimenty z období kvartéru (čtvrtohory) 

kamenitého až hlinito-kamenitého složení. Ke složitosti celkové geologické stavby 

přispívá také tektonika [tématicky viz příloha D.13; tektonika silezika]. Jednotlivé 

horninové formace strmě inklinují k jihovýchodu (JV). Označení jednotlivých 

geologických jednotek, popisujích dané horninové prostředí, je pro blízké okolí 

následující, tedy (pro listoklad 1424 – Bělá pod Pradědem a příslušnou legendu 

shodnou s ID horniny) dle [71]: 
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legenda č. 203:  fylit, 

legenda č. 1020: metamorfit; fylonit, 

legenda č. 1024: metamorfit; rula, 

legenda č. 1026: metamorfit; metagranitoid, 

legenda č. 957:  metamorfit; fylit, 

legenda č. 970:  metamorfit; kvarcit a metakonglomerát, 

legenda č. 6:  nezpevněný sediment; hlína, písek, štěrk, 

legenda č. 9:  nezpevněný sediment; slatina, rašelina, hnilokal, 

legenda č. 13:  nezpevněný sediment; hlína, kameny. 

Uvedené horninové prostředí [viz příloha D.13; detailní popis jednotlivých legend] 

bylo dle [42] prozkoumáno průzkumným vrtem (tj. hovoříme o tzv. vrtné 

prozkoumanosti), ve kterém se nacházely antropogenní či deluviální sedimenty různé 

zrnitosti (typicky angulární klasty do 15 cm) v hloubce do 15 m pod úrovní terénu. 

Od hloubky 15 m do hloubky 123 m pod úrovní terénu procházel průzkumný vrt 

skalním masivem se střídáním mocných poloh fylitů a proplástků křemenných žil 

a metagranitoidů (viz výše). Velice významný přítok podzemní vody do vrtu byl 

detekován v hloubce 9 m pod úrovní terénu. 

 

Takto strukturované informační schéma – z praktického hlediska – zcela dostačuje 

k rámcovému popisu dané lokality; rovněž zde lze uvažovat hydrogeologické hledisko. Další 

relevantní dokumenty lze použít až při evaluaci TRT testu v rámci I. SED [tématicky viz 

Obrázek 7.5 a Cíl 3P]. 

 První stupeň evaluace dat – je uveden a podrobně rozebrán v oddíle 7.5.4, přičemž: 

o Metodika provedení TRT experimentu – obsahuje dle autorova návrhu 4 fáze [viz 

Cíl 3P], jejichž průběhy byly následující, tedy: 

(i) I. fáze – před TRT testem bylo provedeno jednorázové měření neovlivněného 

teplotního profilu [viz Obrázek 7.13 v odstavci 7.5.4.1.1], 

(ii) II. fáze – samotný TRT test trval 68,33 hodin (tj. od 11. 5. 2012 

v 11:00 do 14. 5. 2012 v 7:20) a poskytující standardní výstupy a další 

doplňující informace, které lze výpočtem určit [viz Obrázek 7.18, 

Obrázek 7.21 a odstavec 7.5.4.1.3], 

(iii) III. fáze – po TRT testu byly po dobu 120 minut v 30minutových intervalech 

měřeny ovlivněné teplotní profily (tj. v 5 časových řezech) [viz Obrázek 7.14 

v odstavci 7.5.4.1.2], 

(iv) IV. fáze – byla provedena pomocí softwarového nástroje EED 3.16 [viz 

oddíl 7.5.5]. 

Při jednorázovém měření neovlivněného teplotního profilu před TRT testem byl 

použit 145 m dlouhý měřicí kabel s jediným čidlem Pt1000/A, spuštěného do hloubky 

minus 120 m [tématicky viz podkapitola 6.1 a Cíl 2P]. 
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o Vyhodnocení dat – je uvedeno v pododdíle 7.5.4.1 s úplnou sumarizací naměřených 

a vypočítaných veličin, tedy: 

(i) 1D graf neovlivněného teplotního profilu (tj. I. fáze TRT experimentu) 

s uvedením průměrné teploty vzhledem k hloubce vrtu (tj. + 4,98 °C) [viz 

Obrázek 7.13], 

(ii) po realizaci II. fáze TRT experimentu v nástroji GeRT-CAL naměřené 

a vypočítané hodnoty pro teploty na přívodu (IN) a na zpátečce (OUT), 

objemový průtok (tj. 2,4621 m3 ∙ h-1), topný výkon (tj. 7 658 W), kritické časy 

(tj. 16 614 s; v návaznosti na Fourierovo číslo), neovlivněnou teplotu 

(tj. + 6,75 °C), součinitele tepelné vodivosti (tj. 3,895 W ∙ m-1 ∙ K-1) 

a součinitele tepelného odporu (tj. 0,034 K ∙ m ∙ W-1) [viz Tabulka 7.6 

a Tabulka 7.7]; viz také souhrnná relace (8.1), 

(iii) další vypočtené hodnoty pro druh a rychlost proudění teplonosného média 

v kolektorové smyčce (tj. 13 305,02, v návaznosti na Reynoldovo číslo 

pro turbulentní proudění teplonosného média v kolektorových trubkách 

daného BHE), teploty v ustáleném stavu [viz Tabulka 7.7 a relace (7.110)], 

(iv) 1D grafy pro topný výkon spirály TRT aparatury [viz Obrázek 7.15], 

objemový průtok teplonosného média [viz Obrázek 7.16] a pro součinitel 

tepelné vodivosti [viz Obrázek 7.17]. 

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že turbulentního proudění v kolektorové 

smyčce bylo dosaženo, viz relace (7.110), stejně tak konstantního topného výkonu 

s vyšší hodnotou směrodatné odchylky díky častému dotlakovávání hydraulického 

okruhu (tj. potrubí v TRT aparatuře a kolektorová smyčka v konfiguraci 2-U 

a standardní redukcí na konfiguraci 1-U pomocí rozdělovačové armatury na přívodu 

a sběračové armatury na zpátečce). 

Data z fáze II TRT experimentu byla pro účely I. SED brána za údobí 

od pátku 11. 5. 2012 (10:30:00) až do pondělí 14. 5. 2012 (13:00:00); v předávacím 

protokolu bylo toto údobí zkráceno, a to 

od pátku 11. 5. 2012 (11:00:00) až do pondělí 14. 5. 2012 (7:10:00), kdy došlo 

vlivem lidského faktoru k přerušení dodávky elektrické energie pro provoz TRT 

aparatury v koncové části TRT testu [tj. při ustálených podmínkách; z hlediska časové 

lokalizace pak při kvazistacionárním chování]. Do evaluace tak byly zahrnuty vlivy 

kolísání teplot při dotlakování a úplný výpadek napájení [viz Obrázek 7.18, 

Obrázek 7.21 a Obrázek 7.22]. 

o Parametrizace dat – je uvedena a podrobně rozebrána v pododdíle 7.5.4.2 a využita 

v nástroji GeRT-CAL za účelem nejen určení vlivu veličin (tj. topný výkon, objemový 

průtok) na samotné výsledky evaluace, ale také validity hodnot pro součinitel tepelné 

vodivosti, součinitel tepelného odporu a neovlivněnou teplotu; ostatní parametry byly 

brány jako fixní [viz Tabulka 7.8]. Při parametrizaci v nástroji GeRT-CAL bylo 

zjištěno, že konturové grafy [viz Obrázek 7.19 a Obrázek 7.20] poskytují pouze hrubý 

odhad o optimálních hodnotách součinitele tepelné vodivosti a součinitele tepelného 

odporu. 

o Fitování dat – je uvedeno a podrobně popsáno v pododdíle 7.5.4.3 a využito právě 

pro mnohem přesnější odhad optimalizovaných hodnot součinitele tepelné vodivosti 
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a součinitele tepelného odporu. Z tohoto důvodu byl v MATLABu a v nástroji 

Curve Fitting Tool vytvořen algoritmus, jehož hlavní účel spočívá v nalezení 

optimální hodnoty neovlivněné teploty na základě součinitele tepelné vodivosti 

a součinitele tepelného odporu při minimalizaci rozdílu mezi naměřenými daty, 

tj. funkcí �(�)= �����(�), a parametrickou aproximací pomocí kvantifikace 

hodnotami RMSE (v tomto případě v °C) a SSE (v tomto případě v °C2). Dodejme, že 

daný algoritmus mimojiné zohledňuje tyto aspekty, tedy: 

(i) celkový tvar aproximační funkce [viz relace (7.116) a (7.119)], 

(ii) tvar aproximované funkce [viz Tab. D.16 až Tab. D.22], 

(iii) další vypočtené hodnoty pro druh a rychlost proudění teplonosného média 

v kolektorové smyčce (tj. 13 305,02, v návaznosti na Reynoldovo číslo 

pro turbulentní proudění teplonosného média v kolektorových trubkách 

daného BHE), teploty v ustáleném stavu [viz Tabulka 7.7 a relace (7.110)], 

(iv) libovolný počet stanovaných počátečních (neovlivněných) teplot, jejichž 

hodnoty vycházejí nejen z naměřených dat (tj. + 4,98 °C pro neovlivněný 

teplotní profil, + 5,17 °C až + 6,05 °C, závislost zprůměrované teploty 

teplonosného média), ale také z vypočítaných hodnot (tj. + 6,75 °C) [viz 

Obrázek 7.13], 

(v) závislost zprůměrované teploty teplonosného média), ale také z vypočítaných 

hodnot (tj. + 6,75 °C) [viz Obrázek 7.13], 

(vi) konfidenční úrovně intervalových odhadů [viz Tabulka 7.10 až Tabulka 7.11 

v pododdíle 7.5.4.3 a viz Tab. D.15 až Tab. D.22 v přílohách D.8 až D.11]. 

Na základě výsledků algoritmu [viz Tab. D.15 až Tab. D.22] lze stanovit následující, 

tedy: 

(vii) lepších výsledků fitování (tj. nižší hodnoty parametrů RMSE a SSE) lze 

dosáhnout pro teplotní funkci �(�)= �����(�) (v °C), u níž jsou však hodnoty 

součinitele tepelné vodivosti a součinitele tepelného odporu nižší, 

(viii) horších výsledků fitování (tj. vyšší hodnoty parametrů RMSE a SSE) lze 

dosáhnout pro teplotní funkci �(�)= �����(�),�����(�)�
���������������������� (v °C), u níž jsou 

hodnoty součinitele tepelné vodivosti a součinitele tepelného odporu vyšší, 

a to díky nenulovým hodnotám RMSE a SSE při aproximacích průběhů 

z přívodu (IN) a ze zpátečky (OUT), 

(ix) tvar bezrozměrné funkce Ein(.)≠ 0 spíše zhoršuje výsledky aproximace, 

neboť zvyšuje hodnoty RMSE a SSE [viz Tab. D.16 a Tab. D.20], 

(x) vliv bezrozměrné funkce Ein(.) nemá v tomto případě signifikantní vliv 

na transientní část teplotních křivek (tj. při transientním chování), jsou-li data 

evaluována v celém intervalu fáze II TRT experimentu (tj. během TRT testu), 

(xi) z celkových 4 případů, u nichž byl algoritmus proveden, vychází nejnižší 

hodnoty RMSE a SSE pro případ 4 [viz Tab. D.17 a Tab. D.18] a pro případ 6 

[viz Tab. D.21 a Tab. D.22], 
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(xii) díky srovnatelným výsledkům v případě 4 (viz příloha D.9) a v případě 6 (viz 

příloha D.11) lze akceptovat podmínku pro velikost Fourierova čísla ���� =

5,000 pro výpočet tepelné difuzivity [viz Tabulka 7.7 v pododdíle 7.5.4.1]. 

Je zřejmé, že výsledky z nástroje GeRT-CAL jsou srovnatelné s předloženým 

algoritmem, byť počáteční (neovlivněná) teplota může být nižší než + 6,75 °C, 

respektive v rozsahu od + 6,05 °C až do + 6,75 °C. Tímto bylo ukázáno, že jsou-li 

Celsiovy teploty ��(0)������� a �(�)������ (v °C) hodnotově daleko od sebe (tj. teplotní diference 

v absolutní hodnotě činí 1,77 °C), je pro evaluaci v rámci I. SED vhodné uvažovat 

Celsiovu teplotu ��(0)������� (v °C). V této souvislosti jsou výstupní hodnoty veličin – 

důležitých pro TRT test [viz podkapitola 7.1 a Cíl 3P] – následující, tedy: 

 

��(�)�������� = �,��	°�

�� = �,���	� ∙��� ∙���

������ = �,���	� ∙� ∙���

 (8.1) 

 

Z tvarů relací (7.116) a (7.119) je rovněž zřejmé, že členy obsahující parametry �� 

(v °C) a �� (v °C ∙ m ∙ W-1) budou parametrizací a fitováním více ovlivněny, než je 

tomu u členů obsahujících � (v W ∙ m-1 ∙ °C-1). 

 

 Druhý stupeň evaluace dat – je uveden a podrobně rozebrán v oddíle 7.5.5 a v příloze D.7. 

Napřed bylo nutné pro účely analytického výpočtu a simulace pomocí nástroje EED 3.16 

kategorizovat všechny dostupné parametry na zadané [viz Tab. D.11 v příloze D.7], 

na vstupní – s návazností na 17 plánovaných BHE [viz Tab. D.12 v příloze D.7] a týkající se 

plánované spotřeby ve formě tzv. měsíčních energetických profilů [viz Tab. D.13 

v příloze D.7] – a na výstupní [viz Tab. D.14 v příloze D.7], týkající se energetického profilu 

měsíčního odběru tepla v rámci daného vrtu, respektive BHE. 

o Zadané a vstupní parametry – jsou uvedeny v pododdíle 7.5.5.1 a pro potřeby 

tvorby simulace jsou vstupy kategorizovány následovně, tedy: 

(i) na parametry okolní horniny – typicky součinitel tepelné vodivosti � 

(v W ∙ m-1 ∙ K-1), objemová tepelná kapacita � ∙�� (v J ∙ m3 ∙ K-1) [viz 

Tab. D.12 a viz také Tabulka 7.6 a Tabulka 7.7 v rámci I. SED], hodnota 

roční průměrné teploty pro danou lokalitu [viz Tabulka 7.5] a průměrná 

hodnotu tepelného toku [typicky 0,060 W · m-2; viz také pododdíl 1.4.4.3], 

(ii) na parametry vrtu a BHE – typicky charakteristický poloměr vrtu �� (v m), 

charakteristická hloubka vrtu ℎ� (v m), předpokládaná konfigurace rozmístění 

vrtů [v tomto případě 108 platí pro konfiguraci „17:3x8 U-configuration“; 

tj. 17 vrtů, konfigurace BHE typu 2-U, rozměry a materiálové konstanty 

kolektorové smyčky], hodnota součinitele tepelné vodivosti zeminy �� 

(v W ∙ m-1 ∙ K-1) a hodnota součinitele tepelného odporu na rozhraní U-

trubice/injektážní směs ��,�,� = �[��,��] (v K ∙ m ∙ W-1) při dané konfiguraci 

BHE [viz relace (7.73) pro konfiguraci 1-U a relace (7.74) pro konfiguraci 2-

U], 
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(iii) na ostatní tepelné odpory – typicky průměrná hodnota součinitele tepelného 

odporu vrtu ��(�)������� (v K ∙ m ∙ W-1) a hodnota součinitele tepelného odporu 

na rozhraní teplonosné médium/okolní hornina ��,� (v K ∙ m ∙ W-1) 

při uvažováních přívodu nebo zpátečky (v rámci BHE) a typu konfigurace 

BHE [viz Obrázek 7.6, Obrázek 7.7 v odstavci 7.4.1.2.1 pro konfiguraci 1-U 

a viz Obrázek 7.8, Obrázek 7.9 v odstavci 7.4.1.2.2 pro konfiguraci 2-U], 

(iv) na parametry teplonosného média – typicky hustota �� ≡ �� (v kg ∙ m-3), 

měrná tepelná kapacita �� ≡ �� (v J ∙ kg-1 ∙ K-1), kinematická viskozita �� 

(v m2 ∙ s-1), dynamická viskozita �� (v Pa ∙ s), objemový průtok �̇�� (v m3  s-1) 

na jeden vrt [viz relace (1.8) až (1.12) v pododdíle 1.4.2.2 pro výpočet 

kriteriálních rovnic při transferu tepla konvekcí, viz relace (7.56) až (7.59) 

v oddíle 7.2.4 a viz relace (7.64) až (7.67) a relace (7.110) pro výpočet 

bezrozměrného Reynoldsova čísla ��� na základě konfigurace BHE 

a při uvažování zapojení kolektorových trubek] a teplota zamrznutí (v K 

či v °C) [viz také Obrázek 7.23, Obrázek 7.24, Obrázek 7.25 pro výstupní 

charakteristiky min-max teploty teplonosného média], 

(v) na nominální hodnoty spotřeby budovy – typicky roční spotřeba 

připravované teplé užitkové vody (TUV), sezónní výkonové faktory a měsíční 

energetický profil [viz Tab. D.13 v příloze D.7] pro plánovanou 

a simulovanou provozní periodu 25 let. 

o Výstupní parametry – jsou uvedeny v pododdíle 7.5.5.2 a pro evaluaci výstupů 

simulace jsou výstupy kategorizovány následovně, tedy: 

(i) na teploty teplonosného média – uvedené v odstavci 7.5.5.2.1 a vycházející 

z min-max teplotních křivek v závislosti na kalendářním měsíci v roce [jedná 

se o vývoj funkce teploty teplonosného média v daném měsíci; viz 

Obrázek 7.23], na roku provozu nasimulovaného systému [jedná se o vývoj 

funkce teploty teplonosného média v daném roce provozu; viz Obrázek 7.24], 

případně na obou veličinách zároveň [viz Obrázek 7.25]. 

Ze simulace v nástroji EED plyne, že během 25. roku provozu tohoto systému 

budou minimální průměrná teplota - 16,88 °C (neboli 256,27 K; na konci 

měsíce prosince) a maximální průměrná teplota - 11,97 °C (neboli 261,18 K, 

na konci měsíce srpna). 

Skutečná hodnota – platná při těchto tepelných křivkách a respektující relaci 

(7.74) pro konfiguraci 2-U – součinitele tepelného odporu vrtu činí 

0,256 K ∙ m ∙ W-1 [viz Tab. D.14 v příloze D.7]. 

(ii) na energetické profily – uvedené v odstavci 7.5.5.2.2 a vycházející 

z predikce měsíčních energetických profily pro spotřebu tepelné energie 

a spotřeby okolní horniny během provozu tepelných čerpadel. 

S ohledem na výsledky simulace lze predikovat měsíční energetické profily 

pro spotřebu tepelné energie a spotřeby okolní horniny během provozu 

tepelných čerpadel, kdy se horninový masiv bude během roční spotřeby 

tepelné energie 624,00 MWh kontinuálně vymrazovat a kdy roční spotřeba 

okolní horniny bude činit 445,71 MWh [viz Tab. D.13 v příloze D.7]. 
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Na základě vypočtených teplot a předpokládané provozní periody lze rovněž 

predikovat, že topný výkon tepelného čerpadla činící 80 kW po dobu 

9 měsíců a topný výkon tepelného čerpadla činící 40 kW po dobu 3 letních 

měsíců [tj. od června až do srpna; viz Tab. D.14 v příloze D.7 a viz také 

Obrázek 7.23]. 

 

 Zhodnocení – lze uvést dva hodnotící závěry této simulace pomocí nástroje EED 3.16, tedy: 

o Hodnotící závěr I – vlivem teplotních min-max křivek (viz Obrázek 7.24 

a Obrázek 7.25) je doporučeno zvolit takové teplonosné médium, jehož teplota 

zamrznutí bude nižší než minimální průměrná teplota v prosinci (jedná se o nejhorší 

možný případ), tak, aby nebyl zničen primární okruh (tj. kolektorové smyčky ve vrtu; 

prakticky by takto došlo k roztrhání primárního okruhu vlivem zamrznutí 

teplonosného média). Tento předpoklad je platný při plánovaném rozmístění všech 

17 vrtů (s předepsanou hloubkou 120 m a s bezpečnostní 10metrovou distancí 

mezi vrty). 

o Hodnotící závěr II – návrh BHE je nedostatečný, uvažujeme-li pouze vedení tepla 

kondukcí v horninovém masivu. V tomto případě je však nutné vzít v úvahu také 

významné proudění podzemní vody v hloubce 9 m pod úrovní terénu (viz 

pododdíl 7.5.3). Podzemní voda je v této lokalitě významným donorem tepla 

v případě jeho čerpání. Uvedený systém by tak byl pravděpodobně dostatečný 

z pohledu utrácení tepla do horninového masivu. V žádném případě však takto 

navržený systém nevyhovuje z hlediska akumulace tepla pro jeho další využití. 
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8.2 Přínosy disertace 

Teoretické přínosy této disertace jsou následující: 

 

 komplexně orientované teoretické rozbory příslušných dílčích problematik (tj. geologické 

hledisko, fyzikální hledisko, matematické hledisko, metrologické hledisko, hlubinné vrty, 

tepelná čerpadla) s jasně ukazujícími souvislostmi mezi nimi v rámci řešené problematiky, 

 detailně propracovaný a symbolicky unifikovaný matematický popis analytických modelů 

pro Kelvinův nekonečný liniový zdroj (viz pododdíly 1.4.3.2 a 1.4.3.4, oddíly 7.2.1 až 7.3) 

a další složitější analytické varianty (viz pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5) z něj částečně 

vycházející, 

 implementace výše uvedených entit do ucelené metodiky vyhodnocování teplotních distribucí 

v hlubinných vrtech (např. viz podkapitola 7.5 pro realizace TRT experimentů). 

 

 

Praktické přínosy této disertace jsou následující: 

 

 praktická ukázka přístupů k měření neovlivněných/ovlivněných (viz podkapitola 6, 

pododdíl 7.5.4.1) a také částečně ovlivňovaných teplotních profilů (viz příloha E.11), 

 praktická implementace dostupné měřicí techniky – tj. platinové odporové snímače teploty 

Pt1000 (viz pododdíl 7.5.4.1, přílohy B.3 a B.4) a digitální snímače Dallas DS18B20 

s příslušenstvím (viz pododdíl 7.5.4.1, příloha F.3) – nejen pro měření teplotních profilů 

v různých technologiích (např. lokality MVP, VVP, Paskov), ale také pro realizaci TRT 

experimentů (viz kapitola 7, přílohy D.2 až D.20), 

 systematická kategorizace dílčích procedur v rámci čtyřfázového metodického scénáře (viz 

podkapitola 7.5) – tj. měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů, samotný TRT test, 

měření ovlivněných teplotních profilů, evaluace výsledků v rámci I. SED a II. SED, 

zohlednění geologických a geografických podmínek na dané lokalitě – prakticky 

uplatňovaného při realizacích všech uvedených TRT experimentů (viz kapitola 7, 

přílohy D.2 až D.20), 

 praktické ukázky některých TRT experimentů na vybraných lokalitách (viz podkapitola 7.5, 

přílohy D.2 až D.20), jejichž praktické přínosy pomohly navrženou metodiku přesněji 

formulovat, 

 praktická ukázka implementace klíčových relací teoretického (viz oddíly 1.4.3 a 7.2.1), 

analytického matematického popisu (viz oddíl 7.4.1), numerického matematického popisu (viz 

oddíl 7.4.2) do metodicky komponovaných analytických modelů v EED (viz podkapitola 7.5 

a příloha A.17) a multifyzikálních numerických modelů ve FEFLOW (viz pododdíl 7.6.2.2 

a příloha A.16) a v COMSOLu (viz příloha A.18), založených na numerických výpočetních 

metodách (např. FDM, FEM, FVM, BEM, SEM apod.; viz příloha A.14). 
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8.3 Doporučení pro případný další výzkum 

Podnětné náměty a doporučení k případnému dalšímu výzkumu v rámci této disertace mohou být 

dle tématiky jednotlivých kapitol následující: 

 

 Kapitola 1 – výzkum problematiky výpočtu topného faktoru s ohledem na jeho korektní 

definice (viz pododdíl 1.5.1.3) v rámci dané reálné technologie (tj. jednoznačné určení hranic 

I/O), v níž se tepelné čerpadlo nachází. 

 Kapitola 2 – výzkum problematiky korektního určování a vyhodnocování nejistot měření 

teplot (např. u teplotních profilů) nejen u odporových platinových snímačů Pt100/Pt1000, ale 

také u digitálních snímačů Dallas DS18B20. 

 Kapitola 7 – výzkum problematiky korektního určování chyb přímých měření (např. teplota) 

a nepřímých měření (např. spotřeba tepelné energie) v rámci TRT aparatury; problematika 

určení celkové přesnosti měření dané TRT aparatury. 

 Kapitola 7 – výzkum problematiky vytvoření komplexní 3D úlohy numerického modelování, 

která věrně simuluje průběh celého TRT experimentu (kromě neovlivněného teplotního 

profilu coby počátečního stavu tohoto transientního modelu). 

 Kapitola 7 – výzkum problematiky vytvoření obecné komplexní úlohy numerického 

modelování v návaznosti na podpůrný a detailně propracovaný matematický aparát 

(tj. podobně jako v případě úloh analytického modelování). 

 

 

Z výše uvedeného výčtu plyne, že navržené problematiky se týkají převážně témat metrologie 

přímých měření a nepřímých měření a komplexnější formy numerického modelování. 
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9 Závěr 

9.1 Závěry k cílům disertace 

9.1.1 Závěry k cílům v rámci teoretické části 

Závěry k dosaženým cílům disertace v rámci teoretické části (T; viz oddíl 8.1.1) jsou následující: 

 

 Ad Cíl 1T – podrobně formulovat ucelený matematický aparát (zahrnující 

mimojiné jednotnou symboliku ve všech navazujících částech disertace) pro problematiku 

neustáleného vedení tepla v návaznosti na formulace Fourierovy rovnice vedení tepla 

v pevných látkách a počátečních podmínek, vedoucích na fundamentální systém řešení 

Cauchyho problému a následně na Kelvinovu teorii liniového zdroje. 

o Byl podrobně odvozen – z publikací [13], [14], [18] a [46] –  a formulován ucelený 

analytický matematický aparát, vycházející z trojdimenzionální Fourierovy rovnice 

vedení tepla v pevných látkách a v kartézských souřadnicích [viz relace 

(1.63) až (1.66)]. Související formulace pro tzv. Cauchyho problém [viz relace 

(1.77) až (1.80) a přílohy A.1 až A.4] uvažuje jednu počáteční podmínku, formálně 

zadané okrajové podmínky na nekonečné modelové doméně a transientní analytické 

řešení. Při formulaci přirozených okrajových podmínek (v rámci stejného problému) 

lze získat složitější analytická řešení obsahující tzv. Greenovy funkce (viz 

příloha A.5). 

o Byl rovněž ukázán fyzikálního význam fundamentálního řešení Cauchyho problému 

v souvislosti se spojitým Gaussovým normálním rozdělením hustoty 

pravděpodobnosti, neboť parabolické PDE popisují vedle tepelných procesů také jevy 

matematické statistiky. V případě tepelných procesů představuje součinitel teplotní 

vodivosti � (v m2 ∙ s-1) neboli tepelná difuzivita tzv. tvarový parametr této gaussovské 

distribuce (viz Obrázek 1.4 a Obr. A.1 v příloze A.3). 

o Bylo ukázáno, že relace pro matematický popis Kelvinovy teorie liniového zdroje 

vychází z fundamentálního řešení Cauchyho problému při uvažování tzv. spojitého 

liniového zdroje [viz relace (7.17)]. Přívlastek „spojitý“ značí souvislost s integrací 

časové souřadnice a přívlastek „liniový“ zase integraci kolem prostorové (obvykle z-

ové) souřadnice. Výsledné analytické řešení v kartézských souřadnicích je tudíž 

dvojdimenzionální [viz relace (7.20)]. Pro praktické využití relací Kelvinovy teorie 

liniové zdroje se nepoužívají kartézské souřadnice, nýbrž cylindrické souřadnice 

[pro radiální směr šíření tepla; viz relace (7.21) až (7.28)] s uvažováním axiální 

symetrie. Zároveň se při evaluaci TRT dat nevyužívá součinitel teplotní vodivosti � 

(v m2 ∙ s-1), ale součinitel tepelné vodivosti � (v W ∙ m-1 ∙ K-1). 

o Byl ukázán a podrobně vysvětlen význam tzv. časové lokalizace, udávající 

pomocí tzv. zlomových časových okamžiků [tj. ��� a ���; v s] tvar výsledné teplotní 

distribuce v závislostech na transientním chování, kvazistacionárním chování 

a stacionárním chování [například viz relace (7.30)]. Časovou lokalizaci lze využít 

nejen pro jednoduchý analytický model, ale také pro složitější analytický model, který 
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musí být založen na teorii Kelvinova liniového zdroje. Při praktické evaluaci TRT dat 

se nejvíce uplatní kvazistacionární řešení, řidčeji také řešení stacionární (platí 

pro extrémně dlouhé časové průběhy v řádech měsíců a let). 

 

 Ad Cíl 2T – implementovat řešení Cauchyho problému do jednoduchého analytického 

matematického modelu transferu tepla s návaznosti na evaluaci výsledků TRT testu 

z praktického hlediska a z metrologického hlediska. 

o Byl ukázán a popsán postup implementace fundamentálního řešení do jednoduchého 

analytického modelu z teoretického hlediska (viz oddíl 7.2.1 a Cíl 1T). Postup uvažuje 

obecnou teplotní distribucí [například viz relace ]. 

o Z praktického hlediska (tématicky viz oddíl 7.2.2) bylo ukázáno, že napřed je důležité 

určit, které dostupné termo-fyzikální veličiny jsou prakticky využitelné, pak 

na základě analogie s Ohmovým zákonem odvodit relaci pro výpočet okamžité 

hodnoty součinitele tepelného odporu vrtu ��(�) (v K ∙ m ∙ W-1) a nakonec – 

z hlediska časové lokalizace – určit pro praktickou evaluaci TRT dat vhodný tvar 

tzv. evaluační rovnice, jejíž tvar lze dále využít při procesech parametrizace dat (viz 

pododdíl 7.5.4.2) a fitování dat (viz pododdíl 7.5.4.3 a přílohy D.8 až D.11). 

o Z metrologického hlediska (viz oddíl 7.2.3) bylo napřed třeba vyjít z dostupných HW 

prostředků, respektive kombinací teplotního snímače a dataloggeru a příslušných 

tolerancí (tj. elektrický odpor a Celsiova teplota), absolutních chyb měření a rovněž 

neurčitostí nepřímých měření, neboť výpočtové relace mezi některými dostupnými 

známými a měřenými veličinami jsou známy. 

 

 Ad Cíl 3T – navrhnout koncepční metodiku pro numerické matematické modelování svislých 

vrtaných výměníků tepla (zahrnující poznatky z jednoduchého analytického matematického 

modelu a ze složitějšího analytického modelu – matematické popisy transferu tepla v axiálním 

směru, radiálním směru a v BHE konfiguracích typů 1-U a 2-U; BHE konfigurace typů CXA 

a CXC nejsou v této metodice zahrnuty). 

o Problematika koncepce metodiky pro numerické matematické modelování svislých 

vrtaných výměníků tepla – zahrnující poznatky z jednoduchého analytického 

matematického modelu (viz Cíl 1T a Cíl 2T) a ze složitějšího analytického modelu 

(viz Cíl 1T) – byla diskutována a uvedena v oddílech 7.4.2, 7.6.2 a v příloze A.14, 

aplikačně pak v přílohách A.16 a A.18. 

o Bylo ukázáno, že pro tvorbu numerického matematického modelu lze vytvořit 

ustálenou sekvenci procedur, která se bude lišit v závislosti na charakteru daného 

modelu. Bude-li model transientní, jsou pro něj předepsány počáteční podmínky. 

Okrajové podmínky mohou být buďto přirozené (viz pododdíl 1.4.3.4), nebo uměle 

vytvořené (např. well type dle [17] a [21]). 

o Z hlediska časové diskretizace lze provádět pomocí časových period anebo 

pomocí časových kroků. Při vhodném nastavení časové diskretizace je třeba zohlednit 

změnu nějakého parametru na straně jedné a případné ovlivnění numerického výpočtu 

na straně druhé. 
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Je tedy žádoucí dosáhnout z numerického hlediska co možná nejkratšího časového 

kroku. Naproti tomu z praktického modelářského hlediska by měl být časový úsek co 

nejdelší. Kompromis tak může představovat prodlužující se délka časového kroku 

v závislosti na vyvolání tzv. vzruchu čili nějakého inicializačního podnětu, po jehož 

odeznění dochází opět k celkovému ustálení stavů daného systému. 

o Z hlediska časové a prostrové diskretizace lze využít pro řešení parciálních 

diferenciálních rovnic tyto numerické metody: 

(i) Návrh sítě numerického modelu závisí přirozeně na výběru metody 

numerického výpočtu. Při modelování transportu tepla jsou používány 

např. metoda konečných rozdílů (Finite Difference Method; FDM), metoda 

konečných prvků (Finite Element Method; FEM), metoda konečných objemů 

(Finite Volume Method; FVM) a další. 

(ii) Nejběžněji používané jsou metoda konečných rozdílů a často používaná 

metoda konečných prvků. Z technického hlediska počítačový program (či 

počítačová simulace) řeší soustavu algebraických rovnic generovaných 

aproximací parciálních diferenciálních rovnic (PDR; Partial Differential 

Equation; PDE), zahrnující řídicí rovnice, okrajové podmínky a počáteční 

podmínky. 

o Z hlediska prostorové diskretizace je třeba řešit volbu rozměrů jednotlivých 

prvků/buněk, což je při návrhu sítě kritickým krokem, a tudíž se rozměry prvků volí 

s ohledem na očekávaný průběh teplot, proměnlivost hydraulických a tepelných 

vlastností kolektoru a konečně také s ohledem na lokalizaci a rozsah jevů, které jsou 

simulovány. 

Kompromisní řešení tohoto spočívá v teleskopickém zahuštění sítě v místech, kde je 

vyžadován co nejpřesnější výstup numerického modelu. 

o Diskuze numerického modelování s návazností na složitější analytický matematický 

aparát je provedena v pododdíle 8.1.1.3 (viz Cíl 3T) a rovněž zmíněna v příloze A.14. 
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9.1.2 Závěry k cílům v rámci praktické části 

Závěry k dosaženým cílům disertace v rámci praktické části (P) jsou následující: 

 

 Ad Cíl 1P – navrhnout a posoudit metodu výpočtu topného faktoru kompresorového 

tepelného čerpadla typu země/voda (IVT Greenline HT11 Plus) z loggovaných 

technologických veličin v rámci kontinuálního monitoringu na Malém výzkumném polygonu. 

o Navržené a provedené výpočty externího topného faktoru (External Coefficient 

of Performance; ECOP) respektují počet tepelných čerpadel a jejich vzájemnou 

interakci během provozu jednoho tepelného čerpadla nebo obou tepelných čerpadel. 

o Mezi výhody navrženého výpočtu lze usoudit skutečnost, že jednoduchou formulaci 

(ve výkonové formě) – viz relace (1.95) a (1.96) – lze provést přímo pro příslušné 

elektrické veličiny [tj. elektrický příkon TČ1 ���.� (v W) a elektrický příkon TČ2 ���.� 

(v W)] a neelektrické veličiny [tj. teplota na vstupu do okruhu topné vody �����
 (v K, 

měřeno v °C), teplota na výstupu z okruhu topné vody ������
 (v K, měřeno v °C), 

hmotnostní průtok topné vody ��� (v kg · s-1) a měrná tepelná kapacita topné vody 

��� (v J · kg-1 · K-1)]. 

o Mezi nevýhody navrženého výpočtu lze usoudit skutečnost, že nepracuje s měřenými 

údaji z kaloritmetrů, nýbrž okamžitou hodnotou výpočtenýho údaje dle relace (1.95) 

nebo relace (1.96). Vhodnější přístup tak spočívá nejen v nainstalování kalorimetrů 

do primárního okruhu tepelného čerpadla a do okruhu topné vody, ale také 

v průměrování okamžitých hodnot topného faktoru za určitou periodu (např. 24 h). 

o Daný typ topného faktoru je ovlivněn definováním I/O příslušného technologického 

systému, dále pak kvalitou a druhem pohonné energie. Lze tak rozlišit interní topný 

faktor (Internal Coefficient of Performance; ICOP), externí topný faktor (External 

Coefficient of Performance; ECOP), totální topný faktor (Total Coefficient 

of Performance; TCOP), přímý topný faktor (Direct Coefficient of Performance; 

DCOP) a pro absorpční tepelná čerpadla exergický topný faktor (Exergic Coefficient 

of Performance; ExCOP) [viz odstavec 1.5.1.3.4]. 

 

 Ad Cíl 2P – navrhnout a posoudit předložené metodické přístupy pro měření a evaluaci 

neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů z praktického hlediska. 

o Pro měření neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů byly v rámci tématu 

disertace navrženy a prakticky realizovány 2 metodické přístupy [viz podkapitola 6.1 

pro  přístup I a podkapitola 6.3 pro přístup III], založené na měřicím kabelu 

(osázeném 1 analogovým platinovým odporovým teplotním snímačem typu Pt1000/A 

anebo určitým počtem digitálních teplotních snímačů typu Dallas DS18B20), 

připojeném vyhodnocovacím zařízení s možnostmi zpracování a vyhodnocení 

teplotních dat. V rámci stávající navržené metodiky je pro měření 

neovlivněných/ovlivněných teplotních profilů využíván přístup III (čili tzv. měřicí 

kufr; viz Obrázek 6.3), u něhož lze oba typy teplotních snímačů použít současně 

(tj. 4 měřicí kanály pro 3 měřicí kabely se snímači typu Dallas DS18B20 a 1 měřicí 

kabel se snímačem typu Pt1000/A) a využít možnosti automatizovaného zpracování 

dat. 
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o V případě přístupu II (viz podkapitola 6.2) bylo provedeno srovnání s přístupem I 

a s přístupem III. Oproti přístupu I nabízí přístup II nejen automatizovaný proces 

měření teplot v určených hloubkových úrovních, ale také možnost automatizovaného 

zpracování dat ve formách tabulky a 1D grafu. Oproti přístupu III nabízí přístup II 

možnost bateriového provozu během celého procesu měření teplot; možnosti 

zpracování dat jsou u přístupu II a u přístupu III srovnatelné. V rámci stávající 

navržené metodiky se však přístup II neuplatnil z důvodu nevhodně navržených 

technických parametrů – bráno při uvažování hmotnosti, rozměrů, ale také provozu, 

mobility, kompaktnosti a uživatelského komfortu – vyhodnocovací jednotky, popsané 

v [8]. 

 

 Ad Cíl 3P – definovat pojmy „TRT experiment“, „TRT test“, „I. SED“ a „II. SED“ 

v návaznostech na konvenční způsob realizace TRT testu a na související problematiku 

(tj. návrh metodiky měření teplotních profilů, návrh metodiky realizace TRT experimentu 

a návrh jeho evaluace). 

o TRT experiment – byl definován jako časově omezený metodický proces 

(komerčního či nekomerčního charakteru) zahrnující 4 dílčí fáze (též procedury; viz 

Obrázek 7.5), a to měření neovlivněného teplotního profilu před samotným TRT 

testem [tj. fáze I či I. fáze; prakticky viz odstavec 7.5.4.1.1], realizaci samotného TRT 

testu [tj. fáze II či II. fáze; prakticky viz oddíl 7.5.4] s dostupnou TRT aparaturou 

(uživatelsky popsanou v [52]), měření ovlivněných teplotních profilů po TRT testu 

[tj. fáze III či III. fáze; prakticky viz odstavec 7.5.4.1.2] a provedení druhého stupně 

evaluace dat [tj. fáze IV či IV. fáze; prakticky viz oddíl 7.5.5]. 

o TRT test – byl definován jako časově omezený metodický proces (typicky trvající 

48 h až 72 h; prakticky např. od okamžiku zapnutí topné spirály a oběhového čerpadla 

příslušné TRT aparatury, kdy teplonosné médium začne proudit v kolektorových 

smyčkách BHE a je zároveň ohříváno elektrickou topnou spirálou, do okamžiku 

vypnutí oběhového čerpadla a topné spirály; viz podkapitola 7.1), chronologicky 

odpovídající fázi II TRT experimentu. Samotná technická realizace této fáze TRT 

experimentu je obecně závislá na dostupné TRT aparatuře (popsané v [8] a v [52]) 

a na potřebné dokumentaci k ní (viz [52], případně také [48]); může se jednat také 

o podrobný uživatelský manuál (angl. User’s Manual). 

o I. SED – neboli první stupeň evaluace dat; byl definován jako povinný koncový 

metodický podproces fáze II TRT experimentu, chronologicky následující 

bezprostředně po ukončení TRT testu a primárně evalující pouze data nasbíraná 

během realizace samotného TRT testu (tzv. TRT data). Dodejme, že TRT daty mohou 

být také jakékoliv údaje z tzv. dílčích měření [jedná se o nepovinný průběžný 

podproces samotného TRT testu; tématicky viz oddíl 7.3.1 a Cíl 4P] či jiné tématické 

dokumenty (např. technická zpráva o průběhu vrtání, geologický posudek, 

hydrogeologický posudek, GIS informace apod.). 

o II. SED – neboli druhý stupeň evaluace dat; byl definován jako nepovinný samostatný 

metodický proces, chronologicky odpovídající fázi IV TRT experimentu. Tento 

proces zahrnuje dodatečné složitější analytické matematické modelování [tématicky 

viz pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5, přílohy A.12, A.13, A.17 a Cíl 1T] či numerické 

matematické modelování [tématicky viz oddíly 7.2.4, 7.4.2, 7.6.2, přílohy A.14, A.15, 
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A.16, A.18 a Cíl 3T]. Z hlediska evaluační metodiky proces II. SED přebírá některé 

údaje z podprocesu I. SED; obvykle se jedná o geometrické údaje vztahující se 

k samotnému vrtu [např. charakteristický poloměr vrtu �� (v m) nebo charakteristická 

hloubka vrtu ℎ� (v m); prakticky viz Tabulka 7.6, Tabulka 7.7 pro I. SED 

a příloha D.7 pro II. SED]. Obecněji lze říci, že II. SED přebírá od I. SED ty 

nejobecnější parametry, kdežto v rámci II. SED je třeba znát mnoho různých 

vstupních parametrů do simulace [viz příloha A.17 pro přehled vstupních dat 

pro tvorbu simulace v analytickém nástroji EED]. 

o Pojmy „TRT experiment“, „I. SED“ a „II. SED“ byly v rámci navržené metodiky 

definovány z důvodu kategorizace jednotlivých částí celého procesu realizace TRT 

experimentu. 

 

 Ad Cíl 4P – navrhnout a podrobně rozpracovat metodiku realizace TRT experimentu 

s návaznostmi na navrženou závaznou sekvenci procedur, blokové schéma úplného TRT 

experimentu, posouzení významu jednotlivých veličin a na praktické realizace 

v letech 2010 až 2014. 

o Byla diskutována problematika tzv. dílčích měření, v rámci navržené metodiky 

nepovinného průběžného podprocesu samotného TRT testu (tj. fáze II TRT 

experimentu), v souvislosti s charakterem (tj. vybrané elektrické veličiny a vybrané 

neelektrické veličiny, jejichž seznam je ovlivněn HW řešením dostupné TRT 

aparatury) a významem zkoumaných veličin a v souvislosti s nejvhodnější dobou 

jejich realizace během TRT testu. 

o Byť lze dílčí měření z praktického hlediska provádět kdykoliv (tj. systematicky 

či namátkově), jejich význam se projeví spíše na počátku fáze II TRT experimentu, 

tj. v transientní části teplotních křivek (čili časově při � ≤ ���). Naproti tomu 

v kvazistacionární části teplotních křivek (čili časově při � > ���) mají – při zdárné 

realizaci TRT testu – dílčí měření indikovat téměř ustálený stav až do konce fáze II 

TRT experimentu. 

o Z praktického hlediska byla navržená metodika realizace a evaluace TRT experimentů 

postupně aplikována u 25 realizací [tj.  13 realizací TRT experimentu a 12 realizací 

TRT testů bez ostatních procedur] na 13 lokalitách [tj. 10 různých lokalit 

s 10 různými realizacemi TRT experimentů, 1 lokalita s 2 opakovanými TRT 

experimenty (lokalita Hvězdárna Johanna Palisy; viz příloha D.18), 1 lokalita 

s 11 sekvenčními realizacemi TRT testu (lokalita Paskov; viz pododdíl 7.6.2.2 

a příloha D.15) a 1 lokalita s 1 ryzem kontrolním TRT testem (lokalita MVP; viz 

pododdíl 1.5.2.3 a příloha D.4)] v 5 krajích České republiky [tj. Moravskoslezský 

kraj s 9 lokalitami, Olomoucký kraj s 1 lokalitou, Jihomoravský kraj s 1 lokalitou, 

Středočeský kraj s 1 lokalitou a Karlovarský kraj s 1 lokalitou]. 

o Na základě zkušeností autora lze konstatovat, že každá realizace (podepřená 

metodickým rámcem) buď základní koncepci navržené metodiky realizace TRT 

experimentu utvrdila/popřela, nebo naopak obohatila a zpřesnila. Autor se aktivně 

zúčastnil všech realizací TRT experimentů od března 2010 až do dubna 2014 (viz 

Tabulka 7.4 a přílohy D.2 až D.11 a přílohy D.13 až D.20). 
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 Ad Cíl 5P – navrhnout a podrobně rozpracovat metodiku evaluace TRT experimentu 

s návaznostmi na matematický aparát v diskutovaných analytických matematických modelech 

(tj. řešení Cauchyho problému, Kelvinova teorie liniového zdroje, veličiny jako topný výkon, 

objemový průtok a součinitel tepelné vodivosti). 

o Problematika zabývající se metodikou evaluace TRT experimentu byla diskutována 

v podkapitole 7.4, jejíž základy tvoří koncepční návrh pro analytický přístup 

[tématicky viz oddíl 7.4.1, Cíl 1T a Cíl 2T] a koncepční návrh pro numerický přístup 

[tématicky viz oddíl 7.4.2 a Cíl 3T]. 

o Z pohledu navržené metodiky se při evaluaci TRT experimentu v rámci I. SED 

využívají Kelvinova teorie liniového zdroje (tj. jednoduchý analytický matematický 

model; použité evaluační nástroje: GeRT-CAL a Curve Fitting Tool). 

o Z pohledu navržené metodiky se při evaluaci TRT experimentu v rámci II. SED je 

využíván složitější analytický matematický aparát (tj. složitější analytický 

matematický model; použité evaluační nástroje: EED), zahrnující postupy založené 

na Kelvinově teorii liniového zdroje (např. pro popisy chování technologických 

veličin – např. po částech spojitý topný výkon v radiálním směru, význam součinitele 

tepelné vodivosti), na teorii zrcadlového zdroje (např. řídicí rovnice na stěně vrtu, 

využití g-funkcí); popřípadě také na Hellströmově přístupu (např. součinitele 

tepelného odporu v závislosti na konfiguraci BHE) či přístupu dle Eskilsona 

a Claessona (např. řídicí rovnice pro teplotní procesy uvnitř vrtu v závislosti 

na geometrii BHE a na jeho konfiguraci), vhodné dle [1], [17] a [21] již 

pro numerické matematické modelování. 

o Pro použité analytické modely byl zpracován rámcový přehled, zahrnující analyticky 

orientované evaluační nástroje typů GeRT-CAL [viz oddíl 7.5.4 a pododdíl 7.5.6.3, 

viz oddíl 7.5.4 a pododdíl 7.5.4.2], Curve Fitting Tool [viz oddíl 7.5.4, 

pododdíl 7.5.4.3, přílohy D.8 až D.11] a EED [viz oddíl 7.5.5, pododdíl 7.5.6.4, 

příloha D.7]. 

o Pro použité numerické modely byl zpracován rámcový přehled, zahrnující numericky 

zaměřená prostředí pro komplexní numerické matematické modelování 

typů FEFLOW a DHI DSS MIKE Costumised [viz pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5, 

příloha A.15] a COMSOL Multiphysics [viz příloha A.18]. 

o Z aplikačního hlediska se pro jednoduché úlohy bez uvažování složitější geometrie 

a konfigurace BHE hodí právě nástroje GeRT-CAL a Curve Fitting Tool, přičemž 

z hlediska řešené problematiky se nástroj GeRT-CAL jeví oproti obecněji 

a flexibilněji pojatému nástroji Curve Fitting Tool sofistikovaněji. 

o V případě numerických přístupů se z hlediska obecněji vystavěné úlohy uplatní 

prostředí COMSOL Multiphysics oproti FEFLOW. Z hlediska filozofie 

obou prostředí se lze přirozeně setkat se stejně koncipovanými entitami (např. vstupní 

parametry pro geometrii modelu, síťování modelu, nastavení a výběr řešičů, počáteční 

podmínky, okrajové podmínky, řídicí rovnice apod.), rozdíly se obecně projevují 

ve způsobu jejich implementace do daného modelu. 
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 Ad Cíl 6P – názorně demonstrovat podrobně zpracovanou praktickou realizaci kompletního 

TRT experimentu na lokalitě Ovčárna pod Pradědem (zahrnující vedle popisu všech procedur 

také metodu pro vyhodnocení počáteční neovlivněné teploty v rámci procesů parametrizace 

a fitování dat, detailní popis uvedené lokality z pohledů geografie, geologie a geomorfologie). 

Tento cíl má za úkol ověřit navrženou metodiku a poukázat na souvislosti, uvedené 

v teoretické i praktické části této disertace. 

o Praktická ukázka standardní realizace a evaluace úplného TRT experimentu 

na lokalitě Ovčárna pod Pradědem dle autorem navržené metodiky byla rozpracována 

z více úhlů pohledu v podkapitole 7.5 (částečně zhodnocena v oddíle 7.5.6), 

v příloze D.7 (tj. pro II. SED), přílohách D.8 až D.11 (tj. pro testování hodnoty 

neovlivněné teploty v rámci I. SED) a v přílohách D.12 a D.13 (tj. pro popis lokality 

z geologického hlediska). 

o Bylo ukázáno, že z praktického hlediska je rozsah evaluačního procesu závislý právě 

na zadání a cílech samotné realizace, neboť II. SED nepatří v navržené metodice 

mezi povinné položky [viz Cíl 3P]. Přesto u větších (a komerčně) zaměřených 

zakázek je II. SED – z pohledu investora – nezbytný, což bylo názorně ukázáno v [1]. 

o Bylo ukázáno, že danou lokalitu lze popsat z mnoha hledisek (tj. geografického, 

geomorfologického a geologického; obecně geovědního), přičemž v případě 

geomorfologie bylo uvedeno úplné geomorfologické členění 

lokality Ovčárna pod Pradědem, v případě geografie (a také geologie) byla udána 

přibližná pozice vrtu na této lokalitě a v případě geologie uvedeno složení vybraných 

geologických jednotek se zaměřením na gelogickou jednotku silezikum. 

o Z hlediska metodiky realizace TRT experimentu lze konstatovat, že byly dodrženy 

chronologie provedení a technologická náplň pro jednotlivé fáze (tj. fáze I až fáze IV), 

tedy: 

(i) I. fáze – před TRT testem bylo provedeno jednorázové měření neovlivněného 

teplotního profilu [viz Obrázek 7.13 v odstavci 7.5.4.1.1], 

(ii) II. fáze – samotný TRT test trval 68,33 hodin (tj. od 11. 5. 2012 

v 11:00 do 14. 5. 2012 v 7:20) a poskytující standardní výstupy a další 

doplňující informace, které lze výpočtem určit [viz Obrázek 7.18, 

Obrázek 7.21 a odstavec 7.5.4.1.3], 

(iii) III. fáze – po TRT testu byly po dobu 120 minut v 30minutových intervalech 

měřeny ovlivněné teplotní profily (tj. v 5 časových řezech) [viz Obrázek 7.14 

v odstavci 7.5.4.1.2], 

(iv) IV. fáze – byla provedena pomocí softwarového nástroje EED 3.16 [viz 

oddíl 7.5.5]. 

Při jednorázovém měření neovlivněného teplotního profilu před TRT testem byl 

použit 145 m dlouhý měřicí kabel s jediným čidlem Pt1000/A, spuštěného do hloubky 

minus 120 m [tématicky viz podkapitola 6.1 a Cíl 2P] a samotný TRT test trval 

standardně dlouho (v závislosti na povaze evaluačního procesu, vyžadující 

kvazistacionární chování). 

Je zřejmé, že hodnoty Celsiových teplot ��(� = 0)������������ = + 6,7500	°C a �(�)������ =

+ 4,9781	°C reflektují chování teplotního profilu v čase a v prostoru, přičemž 
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z pohledu evaluace se jeví Celsiova teplota ��(� = 0)������������ = + 6,75	°C výhodněji, protože 

je vyjádřena z naměřených dat závislých na časové souřadnici. 

Byla vytvořena metoda, podrobně vyšetřující hodnotu počáteční (neovlivněné) teploty 

[viz pododdíl 7.5.4.3 a následná evaluace v přílohách D.8 až D.11]. 

o Z hlediska metodiky evaluace TRT experimentu lze konstatovat, že byly použity 

evaluační nástroj GeRT-CAL [v rámci I. SED s výsledky uvedenými v relaci (8.1)] 

a nástroj EED 3.16 [v rámci II. SED se simulací odběru tepla v projektovaném 

výměníku tepla po plánovanou provozní dobu 25 let]. 

o Byly uvedeny konkrétní zadané [např. 	�� ≡ �"�  (v W  m-2; prakticky v mW ∙ m-2); viz 

Tabulka 1.5 v pododdíle 1.4.4.3] a vstupní parametry [např. �� (v m), ℎ� (v m) nebo 

������ (v K ∙ m ∙ W-1)], které lze z I. SED využít v rámci II. SED s následujícími výsledky 

simulace, tedy (na základě min-max teplot teplonosného média a výstupních 

energetických profilů): 

(i) během 25. roku provozu tohoto systému budou minimální průměrná teplota 

minus 16,88 °C (neboli 256,27 K; na konci měsíce prosince) a maximální 

průměrná teplota minus 11,97 °C (neboli 261,18 K, na konci měsíce srpna) 

[viz Obrázek 7.23 až Obrázek 7.25], 

(ii) lze predikovat měsíční energetické profily pro spotřebu tepelné energie 

a spotřeby okolní horniny během provozu tepelných čerpadel, kdy se 

horninový masiv bude během roční spotřeby tepelné energie 624,00 MWh 

kontinuálně vymrazovat a kdy roční spotřeba okolní horniny bude činit 

445,71 MWh [viz Tab. D.13 v příloze D.7], 

(iii) lze predikovat, že topný výkon tepelného čerpadla činící 80 kW po dobu 

9 měsíců a topný výkon tepelného čerpadla činící 40 kW po dobu 3 letních 

měsíců [tj. od června až do srpna; viz Tab. D.14 v příloze D.7 a viz také 

Obrázek 7.23]. 

o Bylo ukázáno, že vlivem teplotních min-max křivek (viz Obrázek 7.24 

a Obrázek 7.25) je doporučeno zvolit takové teplonosné médium, jehož teplota 

zamrznutí bude nižší než minimální průměrná teplota v prosinci (jedná se o nejhorší 

možný případ), tak, aby nebyl zničen primární okruh (tj. kolektorové smyčky ve vrtu; 

prakticky by takto došlo k roztrhání primárního okruhu vlivem zamrznutí 

teplonosného média). Tento předpoklad je platný při plánovaném rozmístění všech 

17 vrtů (s předepsanou hloubkou 120 m a s bezpečnostní 10metrovou distancí 

mezi vrty). 

o Lze konstatovat, že návrh BHE (v rámci dané simulace) je nedostatečný, uvažujeme-li 

pouze vedení tepla kondukcí v horninovém masivu. V tomto případě je však nutné 

vzít v úvahu také významné proudění podzemní vody v hloubce 9 m pod úrovní 

terénu (viz pododdíl 7.5.3). Podzemní voda je v této lokalitě významným donorem 

tepla v případě jeho čerpání. Uvedený systém by tak byl pravděpodobně dostatečný 

z pohledu utrácení tepla do horninového masivu. V žádném případě však takto 

navržený systém nevyhovuje z hlediska akumulace tepla pro jeho další využití. 
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Je možné konstatovat, že všechny vytýčené dílčí cíle (viz kapitola 4) disertace s názvem 

„Metodika automatizovaného měření a vyhodnocování teplot v hlubinných vrtech“ byly beze zbytku 

splněny. 
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ročních zpráv spoluřešitele, kompletace celkové závěrečné zprávy k projektu). 2011 až 2013, 

390 stran. Vedoucí projektu: prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc. 

P3. MPO, Program Efekt 2010 (č. r. 122142 0234). Studie metodiky měření vlastností horninového 

masivu v návaznosti na efektivní provoz tepelných čerpadel – pozice spoluautor studie 

a kompletátor studie. 2010, 167 stran. Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. 

 

Řešené projekty netýkající se tématu disertace – projekty GAČR: 

P4. GAČR 102/09/1003. Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a využití modelů 

pro optimální regulaci – pozice spoluřešitele. 2011. Vedoucí projektu: 

Ing. Radovan Hájovský, Ph.D. 
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na technické přípravě a finální realizaci TRT experimentu v blízkosti budovy Vojenské 

zotavovny na Ovčárně (T). Květen 2012. 
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KARIÉRA Plus 2011 – aktivní účast na 4. ročníku veletrhu pracovních příležitostí. 
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univerzity Ostrava. Asistent na stánku firmy ZAM-SERVIS s. r. o. 

KARIÉRA Plus 2012 – aktivní účast na 5. ročníku veletrhu pracovních příležitostí. 13. 3. 2012, 

Ostrava: Nová aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Asistent na stánku 
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Ostrava: Nová aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Asistent na stánku 

firmy Bircher Process Control BBC s. r. o. 
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KARIÉRA Plus 2015 – aktivní účast na 8. ročníku veletrhu pracovních příležitostí. 10. 3. 2015, 

Ostrava: Nová aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Asistent na stánku 

firmy ABB. 

 

Ostatní aktivity – účast na ostatních veletrzích: 

MSV 2009 – aktivní účast na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. 

15. 9. 2009 až 17. 9. 2009, Brno: Výstaviště Brno (BVV). Představení TRT aparatury na stánku 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

AMPER 2012 – aktivní účast na 20. ročníku Mezinárodního veletrhu elektrotechniky, 
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školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 
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signálů. 17. 6. 2010, Brno: Vysoké učení technické v Brně. 

Tématické kurzy pro ČEZ – přednášející na téma Principy tepelných čerpadel. Říjen 2012 

(2 přednášky) a březen 2013 (2 přednášky), Ostrava: Nová knihovna Vysoké školy báňské –

 Technické univerzity Ostrava. 
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