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Anotace 

Tato diplomová práce navrhuje zvláštní zásah do zemské kůry, kterým je 

vyhloubení 3 usměrněných geotermálních vrtů a vytvoření přírodního podzemního 

výměníku tepla s předpokládaným geotermálním potenciál pro výrobu elektrické a tepelné 

energie. První část diplomové práce popisuje účel záměru, jeho zhodnocení na základě 

geologických, hydrogeologických a geofyzikálních poměrů. Další část práce se zabývá 

samotným popisem prací, jeho technickou náročností, časovým sledem a věcnou 

problematikou použitých technologií. Následuje předpoklad a zhodnocení zastižených 

vlivů z prováděných prací na životní prostředí, seizmicitu horninového struktury a 

podzemní vody. V další části práce jsou zpracovány požadavky na bezpečnost se 

zohledněním požadavků dotčených organizací. V poslední části je zpracován návrh a 

finanční kalkulace pro sanaci a rekultivaci povrchové i podpovrchové části záměru. 

Klíčová slova:  

Geotermální vrt, geotermální elektrárna, energie, HDR, tepelný výměník, výplach, pažnice  

 

Annotation 

The diploma thesis proposes a specific Earth´s crust intervention which is 

comprised of the dug of three directional geothermal wells and creating a natural 

underground heat exchanger, with expected geothermal potential of electricity and thermal 

energy production. The first part of the thesis describes the project purpose, its evaluation 

due to geological, hydrogeological and geophysical conditions. The next part of the thesis 

deals with actual working conditions and general working description, its technical 

complexicity, timing and factual issues of the technologies. The following part describes 

the assumption and evaluation of encountered effects of the work carried on the 

environment, seismic geological structures and underground water. In the next part of the 

thesis there are processed the safety requirements taking into account requirements of the 

respective organizations. In the final part of the thesis there is the proposal of financial 

calculation of the rehabilitation and reclamation of surface and subsurface land. 
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Geothermal borehole, geothermal power, energy, HDR, heat exchanger, irrigation, casting
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ÚVOD 

Cílem této práce je zpracování celkového projektu pro stavbu a samotné využití 

hloubkové geotermální energie pro konkrétní lokalitu Tanvald s odběrem tepla ze žulových 

hornin. Tyto horniny k tomu mají vynikající předpoklad díky své dobré tepelné vodivosti. 

Jímání tepla je navrženo dle perspektivní metody získání ze „suchých hornin“ známé pod 

termínem HDR – Hot Dry Rock. Přehřátá voda bude jímána z uměle vytvořeného přírodního 

výměníku pomocí hlubinných vrtů. Přímé využití masívu „suchých“ hornin je zásadně 

ovlivněno otevřeností geologických struktur. 

 Zpracovány budou také základní podmínky pro využití geotermální energie s výrobou 

elektrické energie a tepla pro centrální zásobení městské aglomerace. Budou zohledněny 

konkrétní podmínky určené lokality a budou stanoveny podmínky pro první realizační vrt, 

spolu se zpracováním návrhu ochranných opatření pro hloubkového geotermálního zdroje.  

Zohledněna bude i samotná životnost zařízení spolu s návrhem pro sanaci a rekultivaci 

zvláštního zásahu do zemské kůry s vyčíslením pro uvažované povrchové a podpovrchové 

částí záměru. Rozpracování této problematiky je jedno z hlavních řešení autora tohoto díla. 

Práce je zpracována ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb, konkrétně dle přílohy 

č.9 a jsou zde zohledněny ostatní báňské předpisy a zákony, jimiž je tato činnost řízena. 
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1. ÚČEL ZVLÁŠTNÍHO ZÁSAHU DO ZEMSKÉ KŮRY  

Účelem zvláštního zásahu do zemské kůry je vyhloubení 3 geotermálních vrtů  

a vytvoření podzemního výměníku tepla, který je nezbytný pro získání tepla z hlubin Země v 

rámci bezemisního energetického využití k výrobě elektřiny a tepla pro vytápění nebo jiné 

průmyslové, sportovní či sociální využití. 

 Pokud jde o potřebu záměru, je v současné době široce uznávaná hypotéza globálního 

oteplování, která je vyvolána a podporována zvýšenými obsahy CO2 vznikajícího v největší 

míře spalováním fosilních paliv zřejmé, že ověření a využití možností provozování 

ekonomicky výhodného energetického zdroje bez exhalací a škodlivin je velmi vítaným 

záměrem. I kdyby Hypotéza o globálním oteplování způsobeným lidskou činností nebyla 

potvrzena a došlo by třeba ke globálnímu ochlazení, takto získaná energie by byla 

nepochybně vítaná. Bezpochybně šetří fosilní zdroje energie pro jiné potřebné využití[4].   

Územní plán Tanvaldu počítá s rozvojem centrálního zásobování teplem v rámci velké 

části města. Rozvojové lokality pro výstavbu bytových a občanských staveb jsou situovány 

v dosahu stávajících, respektive navrhovaných teplovodních sítí. Lze tedy předpokládat, že 

dodávky teplé vody z geotermálních vrtů budou využity jak pro vytápění přilehlých 

průmyslových objektů, tak pro samotné vytápění města.  

Z geologického hlediska je území Tanvaldu vytipováno na základě provedených studií 

kolektivem znalců, jejichž činnost byla rovněž spjata s projekty pro využití geotermální 

energie v rámci Litoměřic a Dětřichova. Ty jsou dnes již v určitých stádiích realizace  

a projekt Semilsko se nachází ve stádiu přípravy[4].   

Použitá technologie vrtání umožní vyhloubení všech 3 vrtů z malé plochy. Umístění 

vrtů a následné vybudování elektrárny a teplárny v areálu aktuálně nevyužívané textilky se 

jeví jako optimální. Prostor pro vrtnou soupravu je od obytných částí města oddělen 

vysokými průmyslovými budovami, které zajišťují zásadní omezení pronikání hluku a dalších 

vlivů do okolních prostorů města. Od přírodního prostředí je prostor oddělen vysokým 

tarasem s místy porostlou náletovou zelení a je zde vedena také železniční trať.  

Nejnáročnější a nejdražší částí projektu je samotné vyhloubení jednotlivých 

geotermálních vrtů. Samotná možnost jejich realizace z jednoho místa a tím i dostupnost 

energetického zdroje je velmi příznivá z hlediska možnosti vyloučení použití 

dieselelektrických agregátů pro pohon vrtné soupravy. Systém umožňující uskutečnění více 
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vrtů z jedné vrtné plošiny, je získáván samotným posunem vrtné věže a vytvoření 

podzemního výměníku prakticky z jednoho závrtného místa a to díky směrovému řízení vrtů 

pouze s omezenými přesuny.  

Po výrobě elektřiny se nabízejí různé varianty využití zbytkového tepla, které je však 

nutno jednotlivě prověřit a projektově připravit, a proto nejsou v obsahu této práce detailně 

komentovány [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1 Vrtná souprava Bentec 350 AC – příklad uspořádání pracoviště vrtu, (zdroj: Entergeo, SE) 
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2. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMNÝCH PRACÍ A POSOUZENÍ VLIVŮ 

DANÉHO ÚZEMÍ A JEHO GEOLOGICKÉ STAVBY  

Údaje o geologické stavbě zájmového území jsou čerpány ze studie „Tíhové 

modelování na profilu Syřenov–Tanvald–Nové Město pod Smrkem“, která byla zpracována 

v květnu roku 2013. Dále bylo také čerpáno z geologické a hydrogeologické studie 

vypracované Petrem Nakládalem[3]. 

 Geologická mapa České geologické služby v měřítku 1:50 000 zachycuje jižní okraj 

plutonu v okolí Tanvaldu i jeho širší okolí podél modelovaného profilu. Nejčastěji zastiženou 

horninou plutonu je porfyrický středně zrnitý biotitický granit až granodiorit. Při jižním okraji 

plutonu je tento granit lemován středně zrnitým muskovito-biotitickým granitem, který je 

označován jako tanvaldská žula. Starší komplexy metamorfitů jižních Krkonoš  

a železnobrodského krystalinika, které jsou původně sedimentárně-vulkanické sekvencí 

vystupující na jihu od krkonošsko-jizerského plutonu. Nejprve se jedná o proterozoickou 

velkoúpskou skupinu, u které dále k jihu následuje paleozoikum reprezentované mladší 

ponikelskou skupinou a stárší ordovik-silur se svrchnoproterozoickou až ordovickou skupinou 

radčickou. Jižněji odtud je krystalinikum překrýváno svrchnopaleozoickými souvrstvími 

karbonu a permu podkrkonošské pánve o celkové mocnosti přesahující 1,5 km.     

Podobně také na svém severním okraji je krkonošsko-jizerský pluton lemován 

takzvaným jizerským blokem metamorfitů. Při severní hranici plutonu vystupuje nejprve 

pásmo fylitů až svorů, dále k severu však převládají jizerské ortoruly, které se místy střídají  

s metagranity. V blízkosti státní hranice s Polskem okrajově vystupuje Zwidowský 

zbřidličnatělý granodiorit. Oblast na sever od plutonu se vyznačuje poněkud většími 

mocnostmi kenozoického sedimentárního pokryvu i lokálními výskyty vulkanitů[3].    
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Obrázek č.2 geologická mapa – 1. část (jižní), (zdroj:  Tíhové  modelování  na  profilu  Syřenov  –  Tanvald  –  

Nové  Město  pod  Smrkem)  
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Obrázek č.3 Geologická mapa – 2. část (severní), (zdroj:  Tíhové modelování  na  profilu  

 Syřenov  –  Tanvald  –  Nové  Město pod  Smrkem) 

 

Na základě výsledků této studie, lze geologické struktury v okolí záměru 

charakterizovat následovně. První nejvýznamnější geologickou strukturou je krkonošsko-

jizerský pluton a jeho jizerská část. Toto mohutné těleso, vystupující podél modelového řezu 

na povrch v délce 18,5 km a dosahující hloubky až 8 km, má relativně malou hustotu  

2 630 kg.m-3 a proto vytváří výraznou tíhovou depresí[2].  

Druhou výraznou hustotně kontrastní geologickou strukturu představují komplexy 

metamorfitů jižních Krkonoš a to především fylitů, svorů, metavulkanitů o průměrných 

hustotách 2 760 až 2 800 kg.m-3. V ní se nachází na povrch nevystupující těleso metabazitů. 
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Na modelovém řezu je situováno v hloubkovém intervalu 0,7 – 3,8 km a jeho hustota je  

2 970 kg.m-3.  

Třetí, relativně méně výraznou geologickou strukturou je jizerský blok metamorfitů 

vystupující na sever od plutonu. V tomto bloku převládají ortoruly, jejichž hustota se 

pohybuje přibližně okolo 2 660 kg.m-3.  

V okolí Tanvaldu, kde dochází ke styku první a druhé struktury plutonu  

a jihokrkonošského krystalinika existuje nejstrmější tíhový, a tím i hustotní gradient. Asi 1 

km jihovýchodně od Tanvaldu se nalézá oblast, která je tektonickým uzlem v rámci 

studovaného území[2].   

 

Hlavním a nejdůležitějším výsledkem je interpretovaný tvar hlubinného kontaktu 

krkonošsko-jizerského plutonu s jihokrkonošským krystalinikem v okolí Tanvaldu. Pluton 

zde upadá pod metamorfity generelně k jihu pod úhlem řádově 63 stupňů. Na úrovni okolo 

8000 m n. m. se tak kontakt granitoidů s metamorfity nachází na kilometráži 54 km 

modelového řezu.  

Na obrázku č. 4 je zobrazen tíhový řez, který charakterizuje umístění a mocnosti 

jednotlivých geologických struktur. 

 

Obrázek č.4 Tíhový řez Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem, (zdroj: Tíhové modelování na profilu 

Syřenov – Tanvald – Nové Město pod Smrkem) 
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2.1 Tektonické poměry  

Tektonické poměry zájmového území jsou podrobně řešeny v rámci geologické  

a hydrogeologická studie, ze které je část uváděných informací čerpána.  

Území kolem Tanvaldu je tvořeno třemi litologicky i geochronologicky odlišnými 

celky, tj. železnobrodským krystalinikem, granitoidy krkonošsko-jizerského masívu  

a sedimenty kvartéru. Tektonické deformace kvartérních sedimentů nebyly prokázány, nelze 

je však v tomto případě vyloučit. Ve zbylých dvou celcích jsou částečně odlišné projevy 

samotného tektonického procesu. Zatímco na stavbu krystalinika měly rozhodující vliv 

deformace  duktilní, které se odehrávaly současně s metamorfními procesy v hloubi zemské 

kůry, pozdně tektonický krkonošsko-jizerský masiv prodělal jen slabé variské duktilně-křehké 

deformace v době svého vmístění. Permské horniny, kromě obtížně doložitelných variských 

křehkých deformací, byly intenzivně deformovány podél lužické poruchy během saxonské 

ektogeneze a to v období křídy a terciéru[2].   

 

V rámci geologického mapování oblasti kolem Tanvaldu byly popsány některé 

zlomové linie. Dominantními zlomovými strukturami jsou zlomy sudetského směru. Jejich 

vznik patrně souvisí se vznikem lužického zlomového pásma, které je jejich hlavním 

reprezentantem. Ještě dnes se jedná o seizmicky aktivní oblast. Toto zlomové pásmo bylo 

během mesozoika a terciéru několikrát reaktivováno. Pohyby na něm měly v různých 

obdobích různý charakter, např. v období svrchní křídy šikmé horizontální posuny znamenaly 

pokles dna křídové pánve a sedimentaci větších mocností křídy. Později se pohyb změnil v 

kompresní přesmyk. Docházelo tak k překocení křídových uloženin a výzdvihu 

permokarbonských sedimentů a exhumaci krystalinika. Terciérní aktivita na zlomu jsou 

podložena výlevy pliocenních vulkanitů na severním svahu Kozákova.  

 

V rámci popisovaného systému zlomů byly zjištěny a geofyzikálně lokalizovány další 

zlomy tohoto směru. Směr posunu této hranice detekuje výzdvih východní kry a tím obnažení 

hlubších částí železnobrodského krystalin ika na východ. Celé město Tanvald leží na 

krkonošsko-jizerském plutonu, Vznikly zde první otevřené pukliny v místě projektovaného 

zdroje geotermální energie už v průběhu tuhnutí granitového tělesa a to díky umístění celého 

města, které leží na krkonošsko-jizerském plutonu. Tyto pukliny o šířce v řádech 0,1 až 1 mm 
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podmíněné smršťováním pozvolně chladnoucí horniny rozdělují masiv do pravidelných 

bloků[2].  

Další teoretickou puklinovou dislokací spjatou s krkonošsko-jizerským plutonem je 

jeho kontakt s železnobrodským krystalinikem. Je velmi pravděpodobné, že i když nejsou 

přímé důkazy, tak mechanicky málo odolný kontakt krkonošsko-jizerského plutonu s 

železnobrodským krystalinikem byl v minulosti oživen mladšími tektonickými pohyby. 

 

2.2 Povrchová voda 

Hydrologické zařazení  

Oblast je odvodňována přilehlou řekou Kamenicí a jejím přítokem řekou Desnou. Tato 

řeka spolu s jejími přítoky je součástí povodí vyššího řádu a jejím správcem je povodí Labe. 

Zájmová oblast je od zmíněných vodních toků vzdálena řádově 100 – 150 m. Koryto je 

v tomto místě regulováno a jeho kapacita odpovídá 50 m3/s, což je hodnota na hranici 3. SPA. 

Roční srážkové úhrny se zde pohybují kolem 1 400 mm, tj. 1 400 l/m². Přirozený 

povrchový odtok srážkových vod je antropogenně ovlivněn existencí zástavbou[3]. 

 

Záplavové území  

Severní část zájmového území leží v aktivní záplavové oblasti a v záplavovém území 

pro Q100 ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v jejich platném znění. Toto záplavové 

území však nebude přímo zasahovat do plánovaných geotermálních vrtů, ani do technologií. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.5 Umístění posuzovaného záměru z hlediska záplavového území, (zdroj: www.tanvald.cz) 
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2.3 Podzemní voda 

Hladina a vydatnost podzemní vody 

Z regionálního hlediska zájmové území dle Vyhlášky č. 5/2011 o vymezení 

hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod patří způsob hodnocení stavu 

podzemních vod a náležitosti programu zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod do 

hydrogeologického rajonu „Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery“ se 

stejnojmenným útvarem podzemních vod.  

Mělké domovní studny v Tanvaldu a jeho okolí zachycují podzemní vodu proudící v 

kolektoru přípovrchového rozpojení horninového masivu, údolní suťové prameny, nebo 

odebírají vodu z údolních náplavů Kamenice a jejich přítoků. Pouze vrtané studny 

horninového masivu jímají podzemní vodu samotných puklinových kolektorů[3]. 

 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Záměrem nebudou dotčena žádná ochranná pásma vodních zdrojů. 

V nejbližším okolí Tanvaldu se vyskytují ochranná pásma vodních zdrojů, která jsou 

znázorněna na obrázku č. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.6 Ochranná pásma vodních zdrojů v okolí města Tanvald (zdroj: http://heis.vu) 
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3. ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK A OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH 

Z ROZHODNUTÍ O STANOVENÍ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ  

Pro tento konkrétní projekt není detailní řešení zpracováno, tudíž v této části práce 

vycházím z analogie získané na základě poznatků a dosavadních zkušeností s ostatními 

připravovanými záměry v ČR a jejich předpokládaných závěrů. 

 

3.1 Stanovení ochranných a bezpečnostních pásem a jejich stanovení a 

zakreslení HDM  

Provádí se dle vyhlášky ČBÚ č. 415/1991 Sb., v platném znění: „O konstrukci, 

vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních 

a povrchových objektů“ a její přílohy č. 3:  Zásady bezpečnostních pásem vrtů a provádění 

hornické činnosti v nich 

 

Stanovení bezpečnostního pásma geotermálních vrtů a návrh chráněného území slouží 

k ochraně připravovaných vrtů. Ty jsou určeny pro získávání geotermální energie metodou 

suchého zemského tepla a geotermálního tepelného výměníku umístěného v horninové 

struktuře. 

 

předpokládané prostorové průběhy vrtů: 

a) všechny 3 vrty na přímce, ústí vrtů mezi sebou 10 m vzdálená 

b) prostřední vrt: 0 – 5 000 m svislý 

c) krajní vrty: 0 – 3 000 m svislé, do 4 000 m ukloněné tak, aby od této 

hloubky byly vzdáleny od prostředního vrtu 300 m – na přímce, od 4 000 

do 5 000 m svislé 

d) dle zastižených výsledků bude rozhodnuto, zda budou z paty vrtů odvrtány 

maloprofilové subhorizontální vrty o délkách cca 25 m. Ochranná pásma se 

tím nezmění 
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3.2 Návrh podmínek ochrany ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho 

dobývání 

3.2.1 Ve stanoveném bezpečnostním a ochranném pásmu vrtů, 

stanoveného pro hloubku  

Hornická činnost ani činnost prováděná hornickým způsobem (§ 2 a 3 zákona č. 61/1988, Sb.) 

bez souhlasu organizace provádějící zvláštní zásah do zemské kůry (§ 34 odst. 1c zákona 

č. 44/1988, Sb.) s výjimkou prací nezbytně souvisejícími se záměrem nebudou prováděna od 

0 – 3 000 m. 

 

3.2.2. V prostoru mezi vnějšími hranicemi bezpečnostního a ochranného 

pásma vrtů 

 stanoveného pro hloubku 0 – 3 000 m a hranicemi chráněného území nesmí být 

prováděny činnosti, které by mohly znemožnit nebo ztížit využití tepelné energie zemské 

kůry, zejména: 

a) vrtné práce spojené s operacemi tlakové intenzifikace sond  - štěpení hornin, střelné 

práce ve vrtech, mimo práce nezbytně související se záměrem  

b) zvláštní zásahy do zemské kůry (§ 34 odst. 1 zákona č. 44/1988, Sb.) 

c) hloubení vrtů, jejichž hloubka přesahuje 2 500 m s výjimkou hloubení vrtů nezbytně 

souvisejících se záměrem 

 

  S ohledem na provázanost požadavků a opatření daných vyhláškou ČBÚ č.415/1991 

Sb. a vyhlášky MŽP č.364/1992 Sb., kde se některé požadavky prolínají, budou stanoveny 

ochranná a bezpečnostní pásma vrtů do hloubek 3 000 m, v nižších hloubkách jsou více než 

dostatečně zajištěna chráněným územím. 

 

3.3 Stanovení chráněného území 

- provádí se v souladu s vyhláškou č. 364/1992 Sb., Ministerstva životního prostředí  

„O chráněných ložiskových územích“ 
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- údaje o jiných chráněných územích a ochranných pásmech v navrhovaném chráněném 

území 

S ohledem na budoucnost stanovené hranice CHÚ není vyloučeno, že zasáhnou do 

ochranných pásem vodních zdrojů, což vyplývá i z obrázku č. 6 Ochranná pásma vodních 

zdrojů v okolí města Tanvald. Zasáhne-li CHÚ do ochranných pásem vodních zdrojů, 

bude po identifikaci jejich správců a provozovatelů projednán způsob ochrany vodních 

zdrojů v CHÚ. 

 

   Pro zvláštní zásah do zemské kůry bude mimo jiné zpracován projekt vrtných prací 

dle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. v platném znění „o  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při 

práci a bezpečnosti provozu při těžbě  a  úpravě  ropy  a  zemního plynu a při vrtných a 

geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem“dle přílohy č. 1: náležitosti projektu vrtu: 

- geologická část projektu vrtu   

- návazně na ní technická část projektu vrtu  

 

V nich budou zdůrazněny a při realizaci dodrženy tyto zásady: 

a) vodonosné horizonty budou trvale odděleny ocelovou pažnicí se zapažnicovou  

      cementací a zkouškou těsnosti 

b) použijí se technologie zamezující rozšíření výplachových kapalin do širšího okolí 

vrtů 

c) budou použity výplachové kapaliny neznečisťující provrtávané zvodně 
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4. POPIS, ROZSAH, ČLENĚNÍ A ČASOVÝ SLED PLÁNOVANÝCH 

PRACÍ 

Posuzovaným záměrem jsou 3 geotermální vrty hluboké 4 - 5 km, jejichž pomocí bude 

vytvořen podzemní výměník tepla systémem HDR. Zhlaví geotermálních vrtů bude na 

povrchu vzdálené cca 10 m, v konečné hloubce pak budou krajní vrty ukončeny v 

horizontální vzdálenosti asi 600 m od sebe. Centrální vrt je navržený jako svislý, další dva 

vrty pak budou v hloubce systematicky odkloněny od svislice a k jejich ukončení dojde ve 

vzdálenosti cca 300 m od centrálního vrtu na odvrácených stranách. Podle vyhodnocení 

zjištěné tepelné a geologické situace bude rozhodnuto, zda pro vpouštění chladné vody do 

podzemí bude stanoven centrální vrt a krajní vrty budou zhotoveny jako produkční, ze 

kterých bude voda čerpána, nebo naopak. Jejich podzemní propojení pro cirkulující vody 

bude probíhat po přirozených poruchových systémech aktivovaných tepelným a tlakovým 

štěpením hornin na koncích vrtů. Aktivace uvolnění puklin pro cirkulaci vody bude v případě 

potřeby posílena provedením série horizontálních vrtů malého průměru směrovaných 

žádoucím způsobem z konečné úrovně hlavních geotermálních vrtů[4]. 

Teplá voda z vrtů bude odváděna potrubím do sekundárního povrchového výměníku s 

turbínou a generátorem elektrické energie, umístěném v objektu elektrárny 

s pravděpodobným využitím stávajících v současnosti opuštěných objektů. Parametry 

jednotlivých vrtů jsou navrženy tak, aby instalované zařízení pro výrobu elektrické energie při 

plném provozu bylo schopné disponovat minimálním výkonem 10 MWe, spolu s přebytkem 

dalšího využitelného tepla min. 20 MWt. Konkrétní řešení pro využití horké vody bude 

předmětem další projektové činnosti, proto se jím v této práci detailně nezaobírám.  

Provoz zařízení pro získávání teplé vody z podzemí, výrobu elektřiny a tepla pro 

využití na povrchu nebude zdrojem emisí škodlivých polutantů a odpadních technologických 

vod. To je samotným cílem navrhované činnosti, kdy je vyvolána snaha o zajištění bezemisní 

výroby elektřiny a tepla, to přinejmenším pro vytápění areálu bývalé textilní továrny a dalších 

přilehlých objektů v Tanvaldu. Rovněž se předpokládá širší využití tepelné energie v 

oblastech přímé výroby anebo např. rekreace[5]. 
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 Je nutné brát v úvahu, že funkční zařízení tohoto rozsahu pro využívání geotermální 

energie není v současnosti v rámci České republiky doposud uvedeno do provozu, a tudíž 

tento pilotní projekt s sebou může nést skryté obtíže, které se nepodaří pochytit a zohlednit 

projektovou přípravou. Nejblíže k realizaci je již dlouhodobě připravovaná geotermální 

teplárna s kogenerační výrobou elektřiny v Litoměřicích. Zkušenosti, získané při prosazování 

tohoto průkopnického projektu, zejména v oblasti administrativní, ale i technické, jsou 

využívány při přípravě dalších projektů využívání geotermální energie, které jsou ve stádiu 

územní projektové nebo předprojektové přípravy. Blízké záměry využití geotermálního tepla 

jsou situovány nedaleko Frýdlantu v lokalitě Dětřichov a na Semilsku, kde v současnosti 

probíhá nebo je připravováno posouzení vlivu hloubkových geotermálních vrtů na životní 

prostředí, návrh technologie pro hloubení geotermálních vrtů a jejich energetické využití.  

Ke kumulaci vlivů na životní prostředí s jinými záměry s potenciálem významně 

ovlivnit životní prostředí dle dosavadních zkušeností by nemělo dojít. Projekty Dětřichov u 

Frýdlantu a Semilsko jsou od připravovaného projektu v Tanvaldu dostatečně vzdáleny, tak 

aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování povrchových i  podzemních vod. Vrtných 

souprav vhodných pro hloubení geotermálních vrtů není takové množství, aby bylo možno 

realizovat vrty pro vytvoření geotermálního podzemního tepelného výměníku na více 

blízkých lokalitách různými investory. V prostoru připravovaném pro vrty a následně 

geotermální elektrárnu nejsou dle veřejně dostupných podkladů a informací připravovány 

nebo realizovány jiné záměry, nebo činnosti s potenciálem ovlivnit významnějším způsobem 

životní prostředí[4]. 

 

4.1 Popis povrchového pracoviště pro vrtné práce 

Vrty budou vyhloubeny postupně jednou mobilní vrtnou soupravou v průběhu cca 1 

roku. Instalace soupravy se skládají z prefabrikovaných modulů a trvá zpravidla 5 pracovních 

dní. Všechny tři vrty budou zhotoveny z jedné zpevněné vrtné plošiny, která bude tvořena 

monolitickou ŽB deskou o potřebné únosnosti. Po této desce bude možné přesunovat vrtnou 

věž soupravy na požadovanou vzdálenost pozvolným skluzem. Veškerý pohon povrchové 

části agregátů vrtu a čerpadel pro vrtný výplach budou zajišťovat elektromotory. Motor 

zajišťující vlastní vrtání je ponorný a instalovaný s vrtnými nástroji spolu s karotážním 

měřicím zařízením u čelby vrtu. 
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 Vedle elektrické energie bude pro provoz vrtů nutné zajistit dodávku vody pro 

přípravu výplachu vrtu. V tomto konkrétním případě bude využita voda ze studní v areálu 

bývalé textilky, která disponuje dostatečnou vydatností a požadovanou kvalitou pro všechny 

stádia provádění. 

 

4.1.1 Popis vrtné soupravy a příslušenství 

Popis vrtné soupravy a celého vrtného pracoviště se týká soupravy Bentec 350 AC, 

alternativně lze pro vrtné práce použít vrtné soupravy např. Bauer TBA 300/440 M1, 

EUROMATIC RIG 480t. Vizualizace této konkrétní soupravy je součástí přílohy č. 2. Návrh 

je potřeba pokládat za předběžný, protože přesný typ soupravy bude zřejmý až v nabídkovém 

řízení. Je nutné podotknout, že parametry vrtných souprav schopných dostát nárokům pro 

hloubení geotermálních vrtů o hloubce do 5 km jsou srovnatelné. 

 

Technické parametry vrtné soupravy BENTEC 350 AC a jejích hlavních částí 

- výška vrtné věže 52,8 m 

- výška vrtné plošiny 9,02 m  

- max. zatížení na háku 350 t 

-  energie  3x motor CAT 3512B 

3x generátor CAT SR4B 

1x nouzový generátor CAT–15 

- rotační stůl Ø 37 ½, pohon rotačního stolu 850 kW 

- výplachová čerpadla 3 ks, pohon 3x elektromotor 600 kW, max. tlak 345 bar  

- roztáčeč nářadí typ NOV Spin Torq ST 80, točivý moment 81 kNm, trhací moment 

108 kNm 

 

 Klíčovým požadavkem pro výběr soupravy bude její využití v obydleném území. 

Předpokladem toho je pohon soupravy a ostatních zařízení elektromotory, což zajistí 

přijatelnou úroveň hlučnosti a prakticky vyloučí znečišťování ovzduší. Vrtná souprava 
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požadovaných parametrů potřebuje vlastní pracovní prostor o velikosti cca 200 - 250 m2. 

Vrtná plošina musí být bezprostředně pod soupravou tvořena zpevněnou železobetonovou 

plošinou o potřebné únosnosti pro vrtnou soupravu s pracovním povalem spolu s 

příslušenstvím pro výplachové hospodářství, to znamená včetně výplachového čerpadla, 

míchačky na výplach, odkalovací nádrže s vibračními síty, zásobní nádrže na výplach a 

technologickou vodu. Zbývající plocha bude využita pro umístění dalších potřebných zařízení 

[4]. 

 

Výpis zařízení souvisejících s provozem vrtné soupravy: 

- vrtná souprava s pracovním povalem 

- výplachové hospodářství (výplachová čerpadla, míchačky na výplach, 

odkalovací nádrže s vibračními síty, zásobní nádrže na výplach a 

technologickou vodu) 

- sklad aditiv na přípravu a úpravu výplachu 

- nádrže pro uskladnění hydraulických a jiných provozních náplní, olejů a maziv 

- buňky – sociální zařízení, kancelář, sklad drobného materiálu, údržbářská 

dílna, odpočinkové prostory, zdravotní zabezpečení, odpadové hospodářství 

- protipožární zařízení 

- přívod energie, včetně měnírny 

- přívod pitné a technologické vody (alternativně řešení dovozem) 

- parkování technologických a osobních vozidel 

 

Zařízení vrtné soupravy se skládá z kontejnerových stavebnicových modulů, které je 

možno dopravit a provést montáž na určeném místě za použití řádově 60 jízd nákladních 

vozidel pro jeho přepravu. Velín vrtu je umístěn přímo v komplexu vlastní vrtné soupravy 

s umožnění maximální viditelnosti a přehlednosti pro provádění vrtných prací. Další 

doplňkové zastřešené i nezastřešené prostory slouží jako sklady náhradních dílů nebo nářadí. 

Pro umístění servisních jednotek jako jsou sklady, sociální zázemí lze v tomto konkrétním 

případě mohou být použity stávající objekty v areálu bývalé textilky. 
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4.2 Provedení vrtů 

Hlavními součástmi vrtné soupravy je vrtná věž se zdvihacím kladkostrojem  

a s vrtným vrátek. Věž soupravy Bentec 350 AC je sklopná, s ponorným vrtným motorem  

o celkové výšce 52,8 m včetně pracovní plošiny zvýšené na úroveň 9 m nad terénem. Před 

započetím vrtných prací se věž vztyčí a provede se její ukotvení do betonem zpevněné části 

vrtné plošiny. Před prvotním zahájením vrtných prací a celkovému uvedení soupravy do 

chodu se provádí kontrola zařízení ve smyslu bezpečnostních předpisů a přejímka pracoviště 

v souladu s vyhláškou č. 239/1998 Sb. v jejím platném znění[5].  

 K pohonu elektromotorů zajišťujících pohyb technologických prvků ve vrtném stvolu 

a dalších zařízení vrtné soupravy, zejména kalových čerpadel, bude využita elektrická energie 

z veřejné rozvodné sítě. V případně dostatečně dimenzovaného příkonu může dojít k napojení 

celého pracoviště na přilehlou vodní elektrárnu. V rámci snížení vlivů na životní prostředí je 

upuštěno od využití dieselelektrického agregátu jako centrální pohonné jednotky. 

Dieselagregáty budou využity jako rezerva při výpadku přívodu elektrické energie, protože 

není z technologických důvodů možno přerušit na dobu více než několika hodin vrtné práce.  

Práce musejí probíhat v prakticky nepřetržitém provozu z důvodu udržení výplachu v 

tekutém stavu a zamezení sedimentace vynášeného vrtného materiálu. Vrtání bude 

koncipováno jako kontinuální s průběžným počtem pracovníků v jedné denní směně okolo  

9 osob, přičemž během noční služby může být počet snížen. První vrt je v úseku do hloubky 

3 000 - 3 500 m uvažován jako ověřovací s průběžným vyhodnocením pro ověření 

uvažovaných předpokladů o geologické stavbě a vývoji tepelného toku v uvažovaných 

hloubkách. 

 Do hloubky minimálně 3 km budou vrty prováděny jako pažené, aby nedocházelo ke 

kontaktu prostředí vrtu s podzemní vodou. Zapažení vrtů předchází jednak vzniku kaveren 

kolem vrtů v drcených, nebo jinak nesoudržných pásmech hornin. Pronikání agresivních vod 

obsahujících například síranové ionty do vrtu v pásmech hornin mineralizovaných sulfidy, 

nebo jinými minerály snadno uvolňujícími ve styku s vodou agresivní kyselé ionty. Takto 

bude postupováno i ve větších hloubkách při navrtání drcených nebo zvodněných zón. 

Případně bude po vyhodnocení karotážního měření řešeno cementací potřebného úseku  

s následným převrtáním.  Zapažení vrtu omezí také ztráty tepla při čerpání geotermálně ohřáté 

vody přisáváním chladnější vody z horninového masívu [5].   
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Po vyhloubení vrtů bude do podzemí vpouštěna studená voda. Jejím působením v 

kombinaci s hydrostatickým tlakem vody bude docházet ke kontrakci hornin v okolí a 

následně k jejich rozpukání, které umožní cirkulaci vody mezi ukončením jednotlivých vrtů, 

jež se v podzemí ohřeje na teplotu kolem 200 °C. Tímto způsobem vznikne primární 

podzemní výměník tepla. Studená voda z povrchu bude dle dosavadních předpokladů 

napouštěna krajními vrty a čerpána středním vrtem. O konečném řešení bude rozhodnuto až 

podle situace zjištěné během hloubení vrtů a vytváření podzemního tepelného výměníku. 

Přemístění vrtné věže do pozice umožňující vrtání dalšího vrtu se provádí pozvolným 

skluzem bez demontáže věže a velín vrtu s dalším integrovaným zařízením. Po ukončení 

vrtných prací bude komplex vrtné soupravy demontován a odvezen. Plocha upravená jako 

vrtná plošina bude uvolněna pro další využití.  

Předpoklad celkové doby pro vyhloubení vrtů lze s rezervou pro karotážní měření, 

odvrtání části prvního vrtu jádrově, provedení horizontálních vrtů s malým průměrem v 

úrovni konce hlavního vrtu, odstranění běžných poruch při hloubení vrtů odhadnout asi na 12 

měsíců. Jeden běžně provedený vrt předpokládané hloubky bývá hlouben řádově 3 měsíce. 

Na primárním tepelném výměníku před jeho uvedením do provozu  bude nutné provést 

nezbytné zkoušky pro stanovení jeho provozních parametrů, u kterého je předpoklad trvání  

nejméně 2 měsíce [5]. 

 

 V samotném projektu vrtů musí být respektovány základní uvedené požadavky:  

a) První ověřovací vrt musí být konstruován tak, aby bylo možné jeho prohloubení do 

potřebné konečné hloubky 4 - 5 km. 

b) Samotná konstrukce vrtu musí umožňovat zacementování nebo jiné dostatečně odolné 

zapažení vrtu až do hloubky 3,5 km a to s ohledem na předpokládanou nižší teplotu 

hornin v tomto rozmezí. Mohlo by zde docházet ke snižování výnosu tepla z 

podzemního výměníku. Dále je nutné brát ohled na možnou potřebu uzavření 

zvodnění v těchto vrstvách požadované z důvodu možného ovlivnění podzemních vod 

a obecně důsledků na životní prostředí a to jednak z hlediska bezpečnosti pro hloubení 

vrtů do požadované hloubky nebo samotnému dlouhodobému zajištění provozního 

využívání vrtů. 
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c) Vybrané úseky určené dle zastiženého geologického vývoje budou hloubeny jádrově, 

což umožní dokumentovat petrografické, fyzikální a geotermální či jiné 

charakteristiky vlastnosti zastižených hornin. 

d) Navržená konstrukce vrtu musí zajišťovat minimální konečný průřez vrtného stvolu o 

průměru 269 mm tak, aby bylo možné provádět tlakové a oběhové zkoušky 

s následným využitím vrtů. 

e) Koncepce vrtu musí uvažovat i s možností tlakového otevření či uvolnění puklinového 

systému pro propojení konců jednotlivých vrtů, která je podmiňující pro vytvoření 

podzemního puklinového výměníku zemského tepla. 

f) Hloubené vrty budou prováděny jako usměrněné.  

 

Ve vybraných úsecích budou odebírány vzorky vrtného jádra, například pokud bude 

zjištěno proplynění v horninách, bude požadován odběr plynu hloubkovým odběrákem. 

Pokud bude zjištěno zvodnění úseku granitických hornin, pak bude požadován odběr vody či 

plynu v ložiskové hloubce. Požaduje se odběr vzorků hornin z jádrových úseků délky 5 m 

profilem 100 mm [4].   

 

V průběhu vrtu bude prováděna karotáž, jejíž cíle jsou rozvedeny a popsány níže:  

a) zjistit přesný průběh teploty ve vrtu (krok 10 cm s přesností +/- 0,01 °C) 

b) karotáž je jedna z hlavních metod zjišťování geologického profilu a identifikace 

litologických rozhraní (až na několik krátkých úseků se vrt předpokládá hloubit 

bezjádrově) 

c) zjistit stupeň tektonického porušení hornin a vymezit tektonicky porušené zóny 

d) zjišťování a kontrola prostorového průběhu vrtu 

 

V průběhu vrtných prací se bude pravidelně měřit teplota. To bude mít pouze 

informativní charakter, protože hodnoty jsou ovlivněny vrtáním a cirkulací výplachu ve vrtu. 

Měření prováděná v ustáleném stavu se provádí zhruba o měsíc později a ukazují reálnější 

stav. Teplotní křivka je kontrastnější s vyšším gradientem, což ukazuje na snížený vliv 

proplachování vrtu výplachem. 
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Je nutné zdůraznit, že údaje zjištěné karotáží jsou jedinečné a řadu z nich není možno 

získat žádnými jinými metodami. Jsou tedy informace karotáže jedním ze základních zdrojů 

poznatků o hlubinném vrtu.  

Karotážní měření bude realizováno po dosažení granitických hornin a dále po tisíci 

metrech do konečné hloubky. Budou realizovány zkoušky termometrie, gammakarotáž GR, 

neutron-neutron karotáž XNN, elektrokarotáž EK, karoráž magnetické suscepti bility MS, 

hustotní karotáž XGGDP, kavernometrie DIA. Od povrchu granitických hornin bude 

realizována i akustická karotáž do konečné hloubky vrtu.  

Karotážní data se mohou získávat kupříkladu aparaturou GEOCOM s následným 

zpracováním údajů pomocí programů gdBase vrs.4.  

 

4.2.1 Výplachové hospodářství vrtu 

Výplachové hospodářství vrtů tvoří ucelený uzavřený systém. Mimo jiné je i 

automaticky sledován a signalizován úbytek či nárůst vrtného výplachu v zásobních nádržích 

a měřeno množství začerpávaného a vytékajícího výplachu. Tím je okamžitě indikována a 

signalizována případná ztráta vrtného výplachu z vrtu do horninového prostředí. 

U standardizovaných postupů se rozeznávají hodnoty změn množství výplachu v 

nádržích, množství výplachu začerpávaného a vytékajícího z vrtu, jejichž klasifikace se 

provádí podle různými množství metodikami [4]. 

Z klasifikace a opatření je zřejmé, že i u nejvyššího stupně nedojde k takovému úniku 

výplachu do horninového prostředí, který by se dostal přes vzdálenost ovlivňující okolní 

zdroje. Vzhledem k automatizaci měření a signalizace nezávisle na lidském činiteli nedochází 

v praxi k únikům vrtného výplachu přesahujícím první stovky litrů (s výjimkou vrtání na ropu 

a plyn s tlakovými projevy). Úniku výplachu do horninového prostředí tedy bude zabráněno 

technologickými opatřeními – úpravou výplachu, případně cementací ztrátového horizontu. 
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Na výplach jsou kladeny tyto hlavní požadavky:  

a) vynášení vrtné drti na terén, chlazení vrtného nástroje, tixotropie 

b) zpevňuje stěny vrtu, omezuje kaverny a zajišťuje jejich stabilitu do jeho zapažení 

c) zamezuje komunikaci vody mezi vrtem a horninovým prostředím. Na stěnách vrtu se 

filtrací vytvoří pružná několikamilimetrová kůra, která této komunikaci zamezí, k 

zabezpečení této funkce se volí i vhodná váha vrtného výplachu který má vytvořit 

mírnou převahu tlaku z vrtu do prostředí 

d) ostatní funkce jako je zamezení rozbředání hornin, výronům vod a plynů ze sond i 

když v těchto geologických podmínkách nejsou tyto jevy z přírodního prostředí 

předpokládány 

 

Vrtný výplach se vedle vody skládá z různých komponentů v závislosti na 

charakteristice vrtávaných hornin, takže se v průběhu vrtání bude měnit dle aktuálních potřeb. 

Základem jsou přírodní materiály jako bentonit a baryt, používaný jako zatěžkávadla. Další 

složky výplachu jsou uvedeny a podrobněji charakterizovány v příloze č. 1, proto se zde 

jednotlivými složkami zabývat nebudu. Konkrétní specifikace výplachu bude předmětem 

další projektové činnosti [5]. 

Samotný oběh výplachového media zabezpečují dvojčinná výplachová čerpadla. K 

očišťování výplachu od vynášené drtě se používají vibrační síta, hydrocyklony a centrifuga. 

Podle vrtné hloubky se upravuje hustota a viskozita výplachu, k úpravám dochází i na základě 

typu vrtaných hornin, velikosti rozpojovaných částic a typu použitého vrtného nářadí. 

Průběžnou kontrolou už prochází i příprava a množství výplachu. Složení výplachu je 

upravováno dle aktuálních potřeb. 

 

4.2.2 Technologie vrtných prací 

Použita bude technologie rotačního vrtání na plnou čelbu s přímým proplachem. 

Ponorný motor u počvy vrtného stvolu bude řízen pomocí počítače na základě vyhodnocení 

údajů integrovaných inklinometrů. Horninový materiál bude vynášen pomocí výplachu, ten 

bude průběžně sledován a vyhodnocován. První dvě pažnicové kolony budou sloužit k 

oddělení kvartérních vod a níže uložených zvodní. 



Bc. Jiří Koranda: Zpracování návrhu zvláštního zásahu do zemské kůry za účelem získávání 

tepelné energie zemské kůry metodou suchého zemského tepla 

 

2014  23 
 

Podle průběhu vrtání zejména pak při ztrátách cirkulace, bude upřesněn způsob 

cementace použitím lehčených směsí respektive protiztrátových materiálů přímo do 

cementových směsí. Cementace bude prováděna cementačním agregátem, např. CPT-800D. 

Cementová směs bude míchána z cementačních sil a před začerpáním do vrtu bude směs 

homogenizována v homogenizační nádrži agregátu. Cement nesmí být starší více než  

3 měsíce a u každé dodávky musí být provedena krychelná zatěžkávací zkouška.  

Hermetičnost kolon bude zkoušena v souladu s požadavky dle platných směrnic. 

 

Vzhledem k předpokládanému geologickému profilu v místě vrtů, kde na prvních  

20 metrech uvažujeme kvarterní uloženiny a dále pak až do konečné hloubky vrtů libereckou 

žulu, bude použita následující typový postup pažení vrtů. Ten pak bude zpřesňován na 

základě průběžně zjišťovaných skutečností za využití vyhodnocení vzorků vrtné drtě, 

intervalově odebíraných vrtných jader, karotážních měření a dalších prováděných zkoušek v 

průběhu prací.  

 

Předpokládané pažení vrtů: 

1. Řídicí pažnicová kolona:  

Dává vrtu prvotní směr a řídí vrtnou kolonu v počátcích její práce. Vyztužuje interval 

kvarterních uloženin a chrání vrt před závalem. Předpokládaná hloubka této kolony je 

předběžně určena do 20 m dle zastižených poměrů. Zahloubena bude pod kvarterní uloženiny 

přes navětralou část liberecké žuly a usazena do pevné nezvětralé horniny. Její hloubení se 

předpokládá velkoprofilovou pilotážní soupravou s průběžným zavrtáváním ochranné kolony 

pažnic technologií nasucho rotačně přítlačným vrtáním.  

Zavrtávací pracovní kolona spolehlivě oddělí případné kvarterní vody a po dosažení 

pevného podloží bude usazena řídící pažnicová kolona opatřená na vnější straně centrátory a 

provedena cementace mezikruží v suchém vrtu, s následným odtěžením ochranné zavrtávací 

kolony pažnic. Tím bude zamezeno znečištění kvarterních vod vrtným výplachem a zaručeno 

oddělení kvarterní zvodně od spodních zvodní. Pokračováno bude po zatuhnutí cementové 

směsi [1].   
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2. Úvodní pažnicová kolona:  

Chrání vrt před přítokem vody z vrstev, a proti únikům výplachu do horninového 

prostředí. Slouží pro nasazení preventrů a nese případné další pažnicové kolony. Tato část 

bude hloubena za pomoci vrtného výplachu. Předpokládaná hloubka této kolony se odhaduje 

pro první stovky metrů. Přesné rozhraní bude určeno na základě vyhodnocení zastižených 

geologických poměrů. 

Po dovrtání potřebné hloubky bude po zkalibrování vrtu osazena úvodní pažnicová 

kolona opatřená centrátory, které zaručí vyplněné celého kruhového prostoru mezikruží mezi 

pažnicí a stěnou vrtu. 

 Vzhledem k uvažované funkci vrtu, kdy bude při provozu předpokládaná teplota na 

ústí do 180 °C, bude použita cementová směs odolná teplotám cca 200 °C, předběžně 

hlinitanový cement API třídy G-H s reologickými přísadami. Po zatuhnutí cementu bude 

provedena kontrola hermetičnosti v souladu s Vyhl. ČBÚ č.239/1998 Sb., § 42b. 

 Pata pažnicové kolony bude podvrtána o cca 3-5 m a provedena zkouška na zjištění 

hodnoty štěpícího tlaku (Leak Of Tests) a po té odvozené hodnoty (maximální přípustná váha 

výplachu, maximální přípustný tlak na mezikruží – MAASP). Následně provedou se příslušné 

úpravy výplachu a technologie [1]. 

 

3. Technická pažnicová kolona:  

Zabezpečuje dovrtání vrtu do projektované hloubky. Zpevňuje a izoluje různé 

geologické formace, předchází komplikacím a haváriím ve vrtu. Za příznivých podmínek ji 

lze využít jako kolonu těžební. Může být vytažena na povrch nebo osazena jako liner.  

předpokládaná hloubka, ta by se měla pohybovat v délce do 2 – 3 000 m v závislosti na 

zastižených poměrech. 

Technologický postup je shodný jako u úvodní pažnicové kolony. O jejím osazení se 

rozhoduje na základě celkového vyhodnocení poznatků z průběhu prací, především vzorků a 

karotážního měření. 
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Při rozhodnutí se zohledňuje především: 

a) výsledky karotážního měření – přítomnost podzemních vod a nutnost jejich 

oddělení, vývoj teplot 

b) technický stav vrtu – zastižení poruchových pásem, ztráty výplachu, tvorba 

kaveren, rozbředání stěn vrtu 

c) vyhodnocení vzorků – možnost ovlivnění pracovního media při využití vrtů 

zvýšenou mineralizací z horninového prostředí 

 

4. Těžební pažnicová kolona:  

Slouží k provoznímu využití vrtů, může být osazena jako liner, může být nahrazena 

technickou kolonou. Tato kolona je vedena až na samotnou projektovanou patu vrtu. Může a 

nemusí být cementována – rozhodují zastižené poměry a uživatelské požadavky [1]. 

 

4.3 Podzemní výměník tepla 

Jako podzemní výměník tepla bude využito přirozené horninové prostředí. V 

oblastech projektování podzemního výměníku se počítá se zvýšenou mírou rozpukání hornin 

v tektonických poruchách, které jsou vhodnými trajektoriemi pro výstup hlubinného tepla. Ty 

zároveň umožňují předpoklad snazšího vyvolání cirkulace vody v podzemním výměníku.  

S vytvořením podzemního puklinového geotermálního tepelného výměníku je 

uvažováno do hloubkové zóny 4 - 5 km s tím, že jeho umístění bude řízeno dle vývoje tepelné 

bilance, která se bude vyhodnocovat na základě prováděných zkoušek a měření. Podle 

vyhodnocení skutečně zachycených podmínek bude tedy možné umístit výměník poněkud 

blíže povrchu, což by vedlo ke snížení nákladů jak na vrtání, tak i později na čerpání vody z 

výměníku na povrch.  

Zásadní podmínkou pro vznik podzemního výměníku je jeho situování v horninách 

žulového typu s pravidelným systémem přirozeného rozpukání. Vznik podzemního výměníku 

bude postupný v důsledku postupného vpouštění chladné vody do podzemí, který bude 

ochlazovat horniny v jejím okolí s následkem jejich dočasné kontrakce. Po následném 

prohřátí dojde k opětovné expanzi doprovázené vznikem dilatačních spár, které spolu s 

hydrostatickým tlakem vodního sloupce ve vrtu bude zaručovat další pronikání chladné vody 

do puklin, k rozpraskání horninového masívu v hloubce a usnadnění cirkulace vody mezi 
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jednotlivými vrty. V případě potřeby dojde ke zlepšení cirkulace pomocí série horizontálních 

vrtů malého průměru směrovaných žádoucím způsobem z konečné úrovně hlavních 

geotermálních vrtů. Ohřátá voda pak bude čerpána na povrch pro využití takto získané 

energie již od samého počátku provozu podzemního výměníku. 

 

4.4 Povrchový výměník tepla s elektrárnou 

Povrchový výměník tepla bude umístěn ve strojovně elektrárny. Energie přehřáté vody 

jímané z vrtů získaná geotermálním ohřevem, se bude pomocí výměníku předávat do okruhu 

turbogenerátoru, ve kterém bude pracovním mediem místo vody silikonový olej. Za 

turbogenerátorem bude umístěn další tepelný výměník, jehož pomocí se bude převádět 

zbytkové teplo do horkovodního okruhu [3]. 

Zbytkové teplo bude využíváno v maximální možné míře. Je však nutno počítat s tím, 

že se zejména v letním období nepodaří využít celou tepelnou kapacitu výměníku, takže 

zbývající teplo bude odváděno do chladicího okruhu. Znemožněno bude v horizontálních 

chladičích umístěných v obezděných, ale ne zcela zastřešených prostorech, nebo v zcela 

bezhlučných vodních chladičích.  

Projekt povrchového výměníku a celého systému využití geotermálního tepla včetně 

chlazení se bude v průběhu prací dle výsledků zastižených při hloubení geotermálních vrtů 

upřesňovat a doplňovat dle zjištěných skutečností. Před novým vpouštěním do oběhu 

podzemního výměníku bude voda po průchodu sekundárním výměníkem čištěna filtrací, aby 

se zbavila případných minerálních příměsí z hornin. Filtrát bude shromažďován v nádrži a 

periodicky odvážen k likvidaci na místo odpovídající jeho zatřídění. To bude možno určit, až 

po zjištění jeho složení ve smyslu příslušných předpisů o nakládání s odpady[3]. 

 

Příprava a zahájení vrtných prací ...................................................................... 2 měsíce 

Ukončení vrtných prací na prvním hlubokém vrtu .......................................... 3 měsíce 

Tlakové stimulační zkoušky ............................................................................. 2 měsíce 

Realizace druhé a třetího vrtu ........................................................................... 6 měsíců 

Tlakové a stimulační zkoušky na propojení všech vrtů ................................... 2 měsíce 
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5. KAPACITA PŘÍRODNÍ HORNINOVÉ STRUKTURY 

Tvar a kapacita podzemního výměníku bude mít dle projektových předpokladů 

hloubkový rozsah od 4 000 do 5 000 m. Tvarem půjde o nepravidelný elipsoid o rozměrech 

cca 1200 x 600 m. Injekční část centrálního vrtu se projektuje mezi 3500 - 5000 m s plochou 

38,2 m². Čerpací části krajních vrtů jsou projektovány v rozmezí 4000 - 5000 m s plochou 2 x 

19,1 = 38,2 m². 

 Při výpočtech účinnosti podzemního výměníku se vychází z rozevření puklin do 1 

mm a předpokladu puklinatosti 1 až 3% objemu hornin tvořících průtočný systém. Styčné 

plochy vody jako media přenosu energie s horninou tak budou vytvořeny na ploše 100 000 

m². Maximální teplota se v této hloubce předpokládá na 207°C. Pracovní teplota primárního 

výměnku se projektuje na 178°C při kolísání mezi 170 až 205°C a tlaku 1,5 MPa.  

Pro naplnění podzemního výměníku bude potřeba jednorázové náplně asi 100 až 200 

m³ vody. K tomu je nutno připočítat vodu k naplnění vrtných stvolů cca 450 m³ vody na jeden 

vrt. Napouštění bude postupné podle rychlosti vytvoření podzemního geotermálního 

výměníku. Celkové množství potřebné vody ovlivní rozhodnutí, zda vsakovací vrty budou 

dva nebo jeden. Celý okruh vody spolu s cirkulací je navržený jako uzavřený systém s 

předpokladem ročních ztrát do 10 % celkového množství vody v podzemním výměníku, tedy 

maximálně do 20 m³.   K naplnění i k případnému doplňování výměníku bude použita voda z 

místních studní investora.  

V projektu podzemního výměníku je počítáno s provedením tlakových zkoušek pro 

ověření puklinatosti a jejích rozvodnění. Po odvrtání konečné hloubky budou realizovány 

postupně vzestupné tlakové zkoušky od počvy vrtu po 100 m úsecích. Již v rámci projektové 

přípravy bude uvažováno s modelovým řešením pro prokázání všech parametrů i časových 

průběhů projektovaného využití geotermálního tepla s následnou výrobou elektrické energie.  

Podle již existujících nebo připravovaných regulačních opatření bude zajištěna 

registrace nové instalace využití geotermální energie, vyhlášeno ochranné pásmo a báňský 

pilíř, které budou jednak chránit realizovanou výstavbu, jednak i horninové prostředí před 

případným vyčerpáváním zemského tepla. Tím bude zajištěna nezávislost dalších, nově 

zhotovovaných geotermálních zdrojů. Na povrchu bude umožněna jakákoliv jiná činnost, jako 

je například výstavba domů, zemědělské využívání ochranné plochy či využití „mělkého“ 

zemského tepla s tepelnými čerpadly do hloubek okolo 100 m s nucenou cirkulací. 



Bc. Jiří Koranda: Zpracování návrhu zvláštního zásahu do zemské kůry za účelem získávání 

tepelné energie zemské kůry metodou suchého zemského tepla 

 

2014  28 
 

 6. PŘEDPOKLAD A ZHODNOCENÍ NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

ZVLÁŠTNÍHO ZÁSAHU DO ZEMSKÉ KŮRY NA POVRCHOVÉ A 

PODZEMNÍ OBJEKTY 

Posuzovaný záměr bude mít vlivy na životní prostředí při výstavbě a rovněž při 

provozu. 

 V období realizace se záměr v okolí nejvíce projeví opticky, protože vrtná plošiny je 

vysoká okolo 53 m a bude tedy výrazně převyšovat okolní objekty, ale vzhledem ke 

konfiguraci okolního terénu bude viditelnost spíše lokálního charakteru. Částečnou 

konkurencí jí bude pouze stávající zděný komín v areálu bývalé textilky. Vrtná plošina bude v 

lokalitě maximálně 1 rok, jedná se tedy o negativní krátkodobý vliv.  

Vlivy na hlukovou situaci budou při výstavbě nejvýraznější v krátkých obdobích 

montáže a demontáže vrtných zařízení a souvisejících objektů. Jednotlivé přírůstky 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vypočteny max. do 0,5 dB, což je považováno dle 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, za 

nezhodnotitelnou změnu akustické situace, která není člověkem prakticky postřehnutelná. 

V této části práce zaměřím na předpoklady a zhodnocení nepříznivých vlivů v rámci 

možných seizmických aktivit a ochrany podzemních vod spolu s možnostmi jejich kontroly a 

samotné prevence pro předcházení nepříznivých vlivů. Tyto dva aspekty hodnotím jako 

nejdůležitější faktory, které by mohly významně negativně ovlivnit celkový vývoj tohoto 

projektu [4]. 

 

6.1 Hodnocení záměru v rámci dopadů na seizmicitu prostředí a 

ochrany podzemních vod 

 

6.1.1 Seizmicita prostředí 

 Provedená hodnocení prokazují, že možnost vzniku seizmických vlivů v území při 

výstavbě záměru i při provozu je nepravděpodobná. Dosažení limitní rychlosti kmitání  

3 mm/s  z pohledu možného negativního ovlivnění objektů s ohledem na jistou míru nejistoty 

je velmi nepravděpodobné, přesto je v rámci prevence v podzemí navržen seizmický 

monitoring. 

Teprve v rozsahu tlakových zkoušek a stimulace propojení puklinového systému od 

jednoho k druhému vrtu může vyvolat indukovanou seizmicitu, jak bylo již pozorováno na 
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některých lokalitách ve světě. Tato indikovaná seizmicita je sama o sobě téměř neměřitelná, 

avšak při spojení s přirozenou seizmicitou vyššího stupně, by mohl být tento zásah 

sledovatelný.  

V okolí realizovaných vrtů pro vytvoření podzemního výměníku tepla bude 

vybudována monitorovací síť objektů pro sledování seizmických projevů. Realizace proběhne 

s předstihem tři měsíce tak, aby bylo možné oddělit přirozenou seizmicitu od seizmicity 

vyvolané. Současně se v projektu tlakových a stimulačních zkoušek počítá s postupným 

etapovým zvyšováním tlaku, aby se indukovaná seizmicita přesně kontrolovala. Seizmický 

monitoring v okolí hloubených vrtů kvantifikuje vliv budování geotermální elektrárny a je 

tedy dokumentem jednak pro provozovatele, tak i stimulačním podkladem pro přijatelnost 

projektu občanskou veřejností v širokém okolí, ale je také podkladem pro schvalovací řízení 

státních institucí. 

Zkoušky jsou plánovány s postupným zvyšováním tlaků a postupným prodlužováním 

tlakových a klidových intervalů. Budou zahájeny v pokud možno nízké přírodní seizmicitě 

s ohledem na periodicitu seizmických jevů. Těmito opatřeními se umožní potřebná kontrola a 

možnost regulace prováděných operací. 

V této lokalitě bude dle předběžných předpokladů postačující komplex 6 lokálních 

stanic, jelikož se jedná o seizmicky klidnější prostředí. O konečném počtu stanic a jejich 

rozmístění se rozhodne po důkladné analýze současného stavu seismicity oblasti a jednak 

tomu také přispěje monitoring seismicity před zahájením geotermálních aktivit. 

 

Předpoklady: 

a) Vybudování účelových lokálních seizmických kontrolních stanic v blízkém i 

vzdálenějším okolí geotermálních vrtů a zahájení seizmického monitoringu dostatečně 

dlouho (nejméně 3 měsíce) před započetím hloubení projektovaných hlubokých vrtů 

zjistí hladinu přírodní seismicity a indukovaného seizmického neklidu, způsobeného 

např. průmyslovými, dopravními, těžebními a dalšími aktivitami a existujícího před 

zahájením geotermálního projektu. 

 

b) V dalších fázích probíhá monitorování seismicity již na více stanicích. Je možné, že 

bude dostačující jen šest lokálních seizmických stanic, namísto U. S. protokolem 

doporučených osmi stanic nebo devíti stanic realizovaných u podzemního zásobníku 

plynu v Příbrami. Předpokládá se, že rozmístění stanic by mělo ležet v ploše, jejíž 
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délkové rozměry jsou srovnatelné s hloubkou geotermálního výměníku. Optimální 

rozmístění jednotlivých stanic, jak polohové, tak i hloubkové může být určeno 

matematickým modelováním se znalostí geometrických parametrů geotermálního 

výměníku a geologických podmínek a bude součástí Projektu monitorovacího systému 

seismicity. 

c) Spojitý seizmický monitoring bude schopen odlišit složku, která souvisí s aktivitami 

spojenými s geotermálním projektem. Již první omezené zkoušky dají potřebné 

parametry pro další bezpečné postupy budování podzemního výměníku tepla, které 

jiným způsobem nejsou předem zjistitelné.   

d) V průběhu natlakování je registrace indukované seismicity užitečná pro stanovení 

hypocenter seizmických vzruchů spojených s uvolněním tlaků a se smykovými 

pohyby na hlubinných puklinových plochách a s jejich rozšiřováním, které vede ke 

zvýšení hydraulické propustnosti horninového prostředí. Tím se zmapují cesty 

průchodu vtlačené vody a upřesňují se geomechanické, geotechnické, teplotní  

a hydraulické podmínky v hloubkách v prostoru hlubinného geotermálního výměníku. 

Na základě jejich znalosti se řídí další vývojové procesy pro zvyšování efektivity 

geotermálního projektu [4]. 

 

6.1.2 Ochrana podzemních vod 

 Negativní dopady na podzemní vody, vodní zdroje a povrchové vody budou 

v maximální možné míře eliminovány pomocí navržených opatření, které je začleněno i do 

návrhu jednotlivých opatření, stejně jako je tomu u seizmologie i pro ověření této 

problematiky je navržen monitoring, jak pro období výstavby, tak začátek provozu. 

 

Způsoby ochrany zvoněných horizontů: 

Kvarterní zvodeň 

a) ochrana zaručena vrtání nasucho bez vrtného výplachu s průběžným pažením  

a izolací mezikruží cementací 
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Hlubší zvodně krystalinika 

b) technologií vrtání s výplachem vytvářejícím filtrační kůrku, způsobem 

sledování případných ztrát výplachu a způsobu jejich likvidace 

c) sledováním a vyhodnocováním v průběhu prací jejich vzorkováním, karotáží  

a volbou vhodných intervalů k pažení a cementaci 

d) dodržením standardizovaných postupů, předepsaných zkoušek, testů a výpočtů 

e) používáním tepelně odolných materiálů k cementaci dle API třídy G-H  

s úpravami reologie 

f) použitím pažnic, jejich použití zaručuje vysokou životnost, odolnost proti 

tlakům a těsnost závitových spojení 

 

Vzhledem k tomu, že vlivy výstavby záměru na podzemní vody, seismicitu by se 

mohly teoreticky projevit i v delším časovém horizontu, je proto na místě navržení 

prodloužení monitoringu do min. 0,5 roku provozu záměru. S ukončením monitorování v 

závislosti na jeho výsledcích [1]. 

 

Pro zamezení dalších negativních dopadů  výstavby jako je například únik vrtného 

výplachu, nebo únik nebezpečných látek do okolí bude bezpečnost provozu zajištěna 

navrženými opatřeními a rovněž monitoringem. V neposlední řadě i tím, že výstavba je 

hornická činnost, která spadá pod dozor báňských úřadů a báňské záchranné služby jsou 

kontrolní a ochranná opatření mnohem důsledněji než u běžných staveb podléhajících pouze 

dozoru stavebních úřadů.  

 

 Při vlastním provozu se předpokládá, že negativní vlivy záměru budou minimální. V 

území se může negativně projevit lokální vliv chladicích systémů na mikroklima v území. V 

obdobích příznivých pro vznik mlhy může docházet k navýšení četnosti jejich vzniku, nebo 

například k prodloužení doby jejího výskytu. Tento vliv se může projevit pouze v blízkém 

okolí záměru cca do 100 m, maximálně do 200 m. Můžeme také předpokládat, že vznik mlhy 

bude ovlivněn rovněž místním členěním a konfigurací okolního terénu. Tento vliv se může 

projevit spíše ve statistickém vyhodnocení mikroklimatu v úzce omezeném území, nebude 

však mít žádné dopady, tudíž ani žádný negativní vliv na zdraví obyvatel. Vlivy záměru na 

ostatní hodnocené složky životního prostředí budou nevýznamné nebo nulové a nemohou mít 

při dodržení navržených opatření negativní dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí. 
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Realizace záměru bezemisního zdroje elektrické energie a tepla, lze považovat za 

pozitivní přínos z pohledu vlivů na životní prostředí.  Po vyhodnocení všech provedených 

posouzení a vyhodnocení vyjádření dotčených subjektů získaných v rámci procesu EIA lze 

konstatovat, že navržený záměr při dodržení podmínek návrhu souhlasného stanoviska je  

z pohledu vlivů na životní prostředí akceptovatelný.   

 

6.2 Hodnocení záměru v rámci dopadů na životní prostředí  

Navržená technologie pro získávání elektrické energie a tepla je koncepčně navržena v 

souladu s vývojem těchto zařízení v Evropě i ve světě. V rámci výstavby se počítá s využitím 

nejnovějších a nejpokrokovějších technologií evropské i světové úrovně. Tomu nasvědčuje i 

skutečnost, že vrtné soupravy schopné takovýchto hloubkových vrtů včetně směrového řízení 

s vedením vrtu i horizontálně, vyrábí pouze několik společností na světě.   

V České republice disponuje vybavením pro tuto technologii pouze jeden dodavatel. 

Nejvýznačnějšími výrobci vrtných souprav jsou společnosti Bentec, Angers, Daldrup. Z 

hlediska ochrany životního prostředí tito přední výrobci striktně dbají zejména na ochranné 

faktory pro eliminaci hluku při provozu, eliminaci vibrací, zápach, světelné a prachové 

znečištění okolí, zamezení nadměrným emisím. Velkého pokroku bylo dosaženo v posledních 

letech v odhlučnění souprav a ve výzkumu a nasazení přídavných látek šetrných k přírodě.   

Důsledné prosazování ochrany před hlukem umožňuje i realizaci projektů prakticky 

uprostřed obytných zón. To dokazuje realizace geotermálních vrtů v centru Hannoveru, kde 

probíhalo 4 měsíční nepřetržité nasazení bez jediné stížnosti. Minimalizace hluku je dána 

použitím elektrického pohonu vrtáku a automatizací mechanických úkonů s pažnicemi, což 

zabraňuje jejich nekontrolovanému narážení jedné o druhou.   

Vrtné soupravy jsou konstruovány stavebnicovým způsobem, kdy i jakékoliv látky či 

maziva jsou zabezpečeny proti eventuálnímu úniku do okolí. Do podmínek výstavby jsou 

začleněny i požadavky na použití nejmodernějších zařízení s minimálními vlivy na životní 

prostředí, které bude muset zhotovitelný subjekt splňovat [4].   
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6.3 Návrh opatření k prevenci negativních dopadů na životní prostředí 

Navržená opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vycházejí z 

procesu posuzování vlivů podle zákona a jsou specifikována jako podmínky návrhu 

stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Vzhledem k charakteru 

záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména opatření na ochranu 

před vlivy na znečištění ovzduší, hlukovou situaci, vyloučení možnosti vzniku otřesů, 

minimalizaci vlivů na pozemní a povrchové vody [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jiří Koranda: Zpracování návrhu zvláštního zásahu do zemské kůry za účelem získávání 

tepelné energie zemské kůry metodou suchého zemského tepla 

 

2014  34 
 

7. ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ  

7.1 Fáze projektových příprav  

V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobné 

zásady organizace výstavby (ZOV), především s ohledem na minimalizaci staveništní 

dopravy a strojního nasazení na chráněnou obytnou výstavbu. 

- Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval 

možnost narušení faktorů pohody obyvatelstva. 

- Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů 

ze stavby a pohyb vozidel a stavební techniky. 

- Před uvedením záměru do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení 

požární a havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení. 

- Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno řídit se 

požadavky na minimální hlučnost použitých mechanismů tak, aby jejich činnost při 

výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů. 

- Zpracovatel dokumentace doporučuje předem seznámit obyvatele dotčených 

obytných objektů s harmonogramem výstavby. 

- Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních 

mechanismů se sníženou emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

- Sklady aditiv a nádrže hydraulických a provozních olejů doporučujeme umístit ve 

stávajících budovách v areálu. 

- Množství a kvalitu odpadních vod z posuzovaného záměru vypouštěných do 

kanalizace bude nutno před zahájením výstavby záměru řešit se společností 

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 

- V dalších fázích projektové dokumentace bude zpracován havarijní plán, který bude 

v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění. 

- Dostatečně dlouho (nejméně 3 měsíce) před započetím hloubení projektovaných 

hlubokých vrtů bude třeba vybudovat systém účelových lokálních seizmických 

kontrolních stanic v blízkém i vzdálenějším okolí geotermálních vrtů a zahájen 

seizmický monitoring alespoň na dvou stanicích. 
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- Před zahájením jakýchkoliv zemních zasahujících do stávajícího terénu je stavebník 

povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění, oznámit svůj záměr 

již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha. 

- Všechna chemická činidla, která budou během vrtných prací používána pro úpravu 

výplachové vody, musí být používána v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. v 

platném znění. 

- V dalších stupních projektové dokumentace bude nutno provést pasportizaci zdrojů 

podzemní vody a průběžné sledování hladin těchto zdrojů minimálně v lokalitě, která 

bude v podzemí ovlivněna dočasnými kontrakcemi a vznikem dilatačních spár (tj. cca 

5 km2). 

- Před zahájením vrtných prací bude nutné provést místní průzkum plochy vrtné 

plošiny a navazujících provozů z hlediska její únosnosti a propustnosti pro látky 

s nebezpečným potenciálem k vodám. 

- Důsledně zajistit plochu s činností vrtné soupravy proti havarijním únikům vrtného 

výplachu, nebo vrtných kalů do podloží. Konkrétní opatření se budou stanovat podle 

konkrétního typu vrtné soupravy a budou zahrnuty do provozního řádu pracoviště. 

- Před zahájením plnění podzemního výměníku vodou zajistit informovanost obyvatel 

Tanvaldu o možnosti vzniku slabých seizmických záchvěvů bez možnosti poškození 

majetku. 

- Zajistit zapažení vrtů minimálně do hloubky 3 km tak, aby nebyla možná 

komunikace prostředí vrtu a okolních hornin. 

- Umožnit pracovníkům České geologické služby sledování návrtů, zejména pasáží 

vrtaných jádrově; poskytnout této instituci rovněž možnost odběru vzorků z vrtných 

kalů a jader [4].   

 

7.2 Fáze výstavby  

Doporučení pro omezení narušení faktoru pohody obyvatel: 

- při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích 

měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní 

prostředí a na celkovou délku stavby 

- ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních 

postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 

technologií). 
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 Pro omezení hlučnosti na staveništi je nutné dodržet následující obecná opatření 

pro hluk ze stavební činnosti: 

- Typy strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků užívat pouze 

takové, které mají stejné nebo příznivější akustické parametry uvedené v předkládané 

studii. 

- Stavební mechanismy nebo pracovní místa strojů a zařízeních, která budou mít 

stacionární polohu, umisťujeme je co nejdále od okolní obytné zástavby. 

- Limitní pracovní doba pro provádění hlučných operací od 7:00 do 21:00 hod nesmí 

být překročena (kromě provozu vrtné soupravy v průběhu nepřetržitého vrtání).  

- Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky udržovat v řádném 

technickém stavu. 

- Motory dopravních prostředků vypínat okamžitě po ukončení operace, bude 

používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje. 

- Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout 

motor.  

- Ve dnech pracovního klidu (soboty a neděle) a o státních svátcích provádět pouze 

nehlučné a přípravné práce (kromě provozu vrtné soupravy v průběhu nepřetržitého 

vrtání). 

- Před započetím stavebních prací ustanovit kontaktní osobu pro vyřizování 

případných stížností občanů. 

- Obyvatele z nejblíže situovaných domů seznámit s délkou a charakterem 

jednotlivých etap stavební činnosti. Jsou-li občané zasažení hlukem dostatečně 

informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je 

příznivější a minimalizuje se vznikající stres a nepohoda. 

- Konkrétní řešení zařízení staveniště bude nutné řešit s dodavatelem stavby na 

základě plánu organizace výstavby a po konzultaci s Městským úřadem v Tanvaldu. 

 

Pro snížení prašnosti je třeba: 

a) Minimalizovat zásoby sypkých materiálů na staveništi. 

b) Zakrýt nákladní vozidla převážející sypký materiál plachtou. 

c) Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění; 
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d) Za nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací provádět 

zkrápění plochy staveniště [4]. 

 

- V závislosti na klimatických podmínkách, za suchého počasí provádět zkrápění 

příjezdových cest, příp. i uskladněné zeminy. 

- Dodavatel stavby zajistí řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných 

přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a po skončení 

výstavby uvede komunikace do původního stavu. 

- Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních 

mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat 

jejich periodické kontroly. 

- Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

- V prostoru stavby neskladovat pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi 

je nutno omezit na minimum. 

- V případě znečištění zeminy je nutné s ní nakládat v souladu s příslušnou 

legislativou (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a vyhlášky  

č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 

- V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 

zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících 

prováděcích předpisů. 

- Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků 

ropných látek z dopravních prostředků. 

- Odvod vody ze staveniště projednat s příslušným správcem kanalizace. 

- Při realizaci respektovat normy ČSN související s požární ochranou [4]. 

 

7.3 Fáze provozu  

- Dodržovat schválené havarijní a provozní řády. 

- Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků 

ropných látek z dopravních prostředků. 

- V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. 

- Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39, odst. 1, 

z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného, nebo 100 t 
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ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů příslušnému úřadu dle 

§ 39, odst. 2. 

- Preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých 

(hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto 

činností. Při provozu geotermální elektrárny budou vznikat kaly, jejichž složení bude 

nutno stanovit analýzami a provádět pravidelné kontrolní rozbory [4]. 
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8. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍ 

Z ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ A DOHOD S ORGÁNY A ORGANIZACEMI  

Celý areál bývalé textilky je ve vlastnictví města Tanvald, s tím že investor záměru 

geotermálních vrtů odkoupil dotčenou část stávajícího areálu potřebnou pro realizaci záměru.  

 

 Vyjádření pro tento záměr vydal: 

a) Liberecký kraj  

b) Krajský úřad Libereckého kraje  

c) Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí  

d) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Liberec  

e) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

f) Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina 

g) Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie 

h) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

i) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

j) Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu 

k) Roman Mach 

 

Obsah jednotlivých požadavků zmíněných institucí nebude v této části práce 

konkrétně citován z důvodu velkého rozsahu a obsáhlosti. Z nezbytné znalosti jejich obsahu a 

z důvodu zdárné naplnění budou umístěna jednotlivá stanoviska dotčených organizací 

v odnímatelné příloze č. 4.    
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9. PLÁN SANACE A REKULTIVACE DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

ZVLÁŠTNÍM ZÁSAHEM DO ZEMSKÉ KŮRY  

Veškerá zařízení vrtné plošiny jsou prefabrikována, takže likvidace pracoviště bude 

znamenat pouze demontáž a odvoz jednotlivých modulů. Na místě zůstane zpevněná 

betonová plošina, která se bude dále využívat. Není možné vyloučit vznik malého množství 

demoličních odpadů z případných podpůrných konstrukcí. Bližší specifikaci těchto odpadů 

bude možno stanovit při kolaudaci vrtné plošiny. Po ukončení činnosti se pukliny rozevřené 

cirkulací vody postupně uzavřou, takže ovlivnění hornin způsobené erozní činností vody 

nebude na povrchu pozorovatelné. Případné vibrace při vzniku podzemního výměníku budou 

pravděpodobné na povrchu nepozorovatelné lidskými smysly. 

 

9.1 Technický plán a harmonogram prací 

Technický plán bude upřesněn po stanovení dodavatele vrtných prací. Vrtné práce 

budou zahájeny po výběrovém řízení realizační vrtné firmy a po potvrzení finančních 

prostředků:  

Příprava a zahájení vrtných prací ...................................................................... 2 měsíce 

Ukončení vrtných prací na prvním hlubokém vrtu ...............................,,,,,,..... 3  měsíce 

Tlakové stimulační zkoušky ............................................................................. 2 měsíce 

Realizace druhé a třetího vrtu ........................................................................... 6 měsíců 

Tlakové a stimulační zkoušky na propojení všech vrtů ................................... 2 měsíce 

 

Minimální doba provozu geotermální elektrárny ......................................... 360 měsíců 

Likvidace podzemní a nadzemní části záměru ................................................. 5 měsíce 
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9.1.1 Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných 

důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem 

zvláštních zásahů do zemské kůry 

Likvidační práce byly rozděleny na podpovrchovou a povrchovou část 

 

Podpovrchová část záměru 

Návazně na projekt prací likvidace vrtů zpracovaného dle vyhl. ČBÚ č. 239/1988 Sb. 

byl zpracován rozpočet těchto prací. Jako pomůcka pro ocenění jednotlivých položek prací 

byly použity ceníky geologických prací. Tyto ceníky byly pro potřeby Ministerstva životního 

prostředí ČR aktualizovány. 

Pro samotnou likvidaci vrtů je potřeba vycházet z konkrétního návrhu, tak aby mohlo 

dojít ke správnému a bezpečnému navržení prováděcích mechanizmů. 

V této části pak nesmí být opomenuta indikovaná seismika, kterou by mohla vyvolat 

neodborná likvidace vrtu. Proto je konkrétní návrh pro jejich likvidaci podrobného 

projektového řešení. 

  

Název položky Jedn. Počet  
Cena/jed.      

(v Kč) 
Celkem         
(v Kč) 

Přípravné práce - základy, vodojemy, přípojky inženýrských sítí kpl       1,0 2 000 000 2 000 000 

Přeprava vrtné soupravy, montáž, demontáž, odovoz kpl       1,0 6 000 000 6 000 000 

Soupravohodiny - vrtná soup. DIR 5505 /2 (6 cementací á 
24hod) 

hod     432,0   8 000 3 456 000 

Soupravohodiny - cementační soup. (6 cementací á 12hod) hod     216,0   1 500 324 000 

Cementační směsi s aditivy (3 x 475 m3 x 1,2 ztráty) m3   1 711,0   2 800 4 790 800 

Dokončovací práce  - demontáž hlavy vrtu Ks       3,0  30 000  90 000 

Celkem bez DPH 16 660 800 

Tab. č.1 Kalkulace nákladů na likvidaci podzemních částí 

 

Rozpočtová cena likvidace podpovrchové části 3 vrtů: 16 660 800 Kč bez DPH 
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Povrchová část záměru 

a) Zpevněná železobetonová plocha 

Pro účely vyvrtání geotermálních vrtů byla u ústí vrtů vybudována železobetonová 

deska. Tato plocha sloužila pro umístění a následný přesun vrtné soupravy.  

Celková plocha desky byla vypočtena na 250,0 m2 o mocnosti 0,5 m tj. 125,0 m3. 

Odstranění ŽB desky bude provedeno strojním podrcením a likvidací vzniklého odpadu 

zařazeného dle zákona o odpadech. Vzniklý výkop bude zavezen inertním materiálem 

(štěrkodrtí) a průběžně hutněn, tak aby byly kompletně obnoveny zpevněné plochy, které se 

v místě nacházeli před zahájením vrtných prací. 

Název položky Jedn. Počet  
Cena/jed.      

(v Kč) 
Celkem         
(v Kč) 

Bourání základových desek ze železobetonu   m3     125,0   1 250 156 250 

Vodorovná doprava odpadu po suchu do 10 km s naložením    t     312,5     180  56 250 

Poplatek za uložení odpadu z betonových povrchů na skládce t     312,5     150  46 875 

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300mm    m2     250,0     175  43 750 

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200mm    m2     250,0     150  37 500 

Ukládka a hutnění podkladů z kameniva m3     125,0     480  60 000 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 8 - 32, zakalení tl 30 mm    m2     250,0      60  15 000 

Celkem bez DPH 415 625 

Tab. č.2 Kalkulace nákladů na odstranění železobetonové plochy 

b) Obslužné komunikace 

Stávající příjezdové komunikace byly využívány v rámci realizace záměru a to ve 

všech stádiích výstavby, s tím že největší zatížení bylo způsobeno v době realizace vrtných 

prací. Docházelo zde k řízeným přesunům mechanizace využívané v rámci této části 

výstavby, dále pak i odpadů, které vznikaly při samotné realizaci. V rámci takového 

opotřebení došlo k degradaci kontaktních asfaltových ploch v celkové výměře 1700 m2. 

Místní účelové komunikace jsou konstruovány v průměrných šířkách 5,0 m, tudíž se jedná 

řádově o opravu 340 b.m. asfaltové komunikace. 

Oprava je koncipována v celoplošném odstranění a následném obnovení asfaltového 

krytu s lokální vysprávkou podložních vrstev s likvidací vzniklého odpadu zařazeného dle 

zákona o odpadech. 
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Název položky Jedn. Počet  
Cena/jed.      

(v Kč) 
Celkem         
(v Kč) 

Odstranění podkladu plochy přes 200 m2 živičných tl 50 mm    m2   1 700,0      35  59 500 

Vodorovná doprava odpadu po suchu do 10 km s naložením    t   4 156,5     180 748 170 

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce t   4 156,5     150 623 475 

Asfaltový beton ABS 50mm (s 15 % výspravou podkladu) m2   1 955,0     290 566 950 

Celkem bez DPH 1 998 095 

Tab. č.3 Kalkulace nákladů na obslužných komunikacích 

Rekapitulace finanční rozvahy povrchové části pracoviště 

Zpevněná železobetonová plocha        415 625 Kč bez DPH 

Obslužné komunikace                  1 998 095 Kč bez DPH 

Celkem         2 413 720 Kč bez DPH 

 

Cena likvidace celkem 

- podpovrchová část           16 660 800 Kč bez DPH 

- povrchová část  2 413 720 Kč bez DPH 

     19 074 520 Kč bez DPH 

Celkem       23 080 169 Kč včetně DPH 

 

9.1.2 Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv na časový 

průběh 

Životnost zařízení je navržena na minimální životnost 30 let provozu. Z uvedeného 

vyplývá, že potřebné rezervy pro následné sanační a rekultivační práce budou rozděleny 

rovnoměrně v rámci tohoto období. Dále je nutné uvažovat, že technický návrh sanačních 

prací je navržený na dnes dostupné technologie a ty se v rámci předpokládaného vývoje 

mohou v době potřeby provádění razantně lišit.  

 

Výše rezervy na rekultivaci dotčeného území je minimálně 769 339 Kč/rok 
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ZÁVĚR 

Shrnutí poznatků v rámci realizace a provozu geotermálních elektráren 

V úvodu této části práce je třeba dodat, že na světě není prozatím mnoho míst, kde by 

se geotermální energie využívala ve větší míře. Samotné technické řešení a realizace 

geotermálních elektráren jsou velice náročné a investice jsou značně vysoké. Velkým 

otazníkem je jistota návratnosti investic. Výstavba geotermální elektrárny je celkem finančně 

náročná, spotřebuje zhruba pětinásobek investic, než si vyžádá výstavba jaderné elektrárny 

srovnatelného výkonu.  

Dalším nepříznivým faktorem je samotná bezpečnost a sociální přijatelnost projektů 

pro využívání zemského hlubinného tepla, proto je nutné zajistit náročné soubory opatření, 

z nichž je nutno vyzvednout především monitoring seizmické stability. Tato opatření mají 

zjistit míru seizmického rizika a možností jeho omezení.  

Tímto krokem by se mělo předejít vzniku tlakových projevů, aby nedošlo k obdobné 

situaci jako před několika lety, když se začala provádět výstavba geotermální elektrárny v 

Basileji ve Švýcarsku. Při budování podzemního výměníku zemského tepla došlo 

k zaznamenání zvýšení indukované seizmicity při tlakových zkouškách a hydraulické 

stimulaci. To bylo provázeno silnými otřesy od 2,9 do 3,4 stupně Richterovy škály a 

způsobily škody v přepočtu okolo 170 milionů korun. Investor tak nakonec musel projekt 

zastavit, přestože do něj investoval bezmála miliardu korun. Stejná situace se opakovala i na 

obdobném projektu v Německu, kde realizaci též provázely otřesy. 

Tato situace obrátila pozornost veřejnosti k bezpečnosti provozu GT elektráren zvláště 

v případech, kdy je tlakovou injektáží zvyšována hydrologická propustnost hloubkových 

puklinových systém.  

Právě obava z otřesů a neprověřená technologie byly hlavním důvodem, proč se loni 

odstoupilo od provedení záměru v Semilech. Elektrárna se měla stavět zhruba 200 metrů od 

sídliště a lidé se báli hluku, vibrací i otřesů spojených s realizací a provozem GTE. K této 

situaci došlo i na základě ujištění o provedení seizmických stanic s nepřetržitým 

monitoringem. Na základě jejich údajů by se upravovalo případné čerpání vody a při otřesech 

nad 1,5 stupně Richterovy škály by došlo ke komplexnímu zastavení. 

V Tanvaldu se zatím žádné významné negativní ohlasy veřejnosti proti záměru 

neobjevily.  Samotný projekt může být pro město velkým přínosem a očekává se od něj 
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zajištění levnější tepla a také přínos peněz do městské kasy, což by mohlo být v řádech 

milionů korun ročně. 

 

Shrnutí poznatků v rámci ostatního využívání geotermální energie 

Podmínky pro získávání a využití geotermální energie s ohledem na současný stav 

vývoje technologií je značně omezený. Jedná se bezesporu o jeden z nejvydatnějších 

obnovitelných zdrojů energie na světě. S přihlédnutím k příznivým ekologickým parametrům 

využívání geotermálních zdrojů energie a to zejména absenci produkce zplodin spalování 

včetně kysličníku uhličitého dojdeme k závěru, že se zřejmě jedná o jeden ze zdrojů energie, 

který má významný potenciál v budoucnu alternovat fosilní paliva. I když v rámci provozu 

geotermálních elektráren dochází k produkci vodních pár a některých dalších plynů, tak tím 

dochází k mírnému zvyšování skleníkového efektu. S ohledem na nutnost energeticky 

udržitelného rozvoje je další rozvoj využívání geotermálních zdrojů nevyhnutelný.  

Vládní programy ČR předpokládají dosažení úrovně 8 % celkové spotřeby energie 

získané z alternativních přírodních zdrojů. Využití jednotlivých zdrojů se bude i nadále lišit 

podle možností a přírodních podmínek jednotlivých regionů. V mnoha krajích není vhodný 

potenciál, ani podpora výstavby větrných elektráren, čímž se otevírá zajímavá perspektiva pro 

ostatní zdroje. Předpokladem je, že po přijetí energetických koncepcí, budou vytvořeny 

příznivější podmínky pro investory do geotermálních systémů, a to jak pro domácnosti, tak 

pro oblast průmyslu, zemědělství i služeb. 

 

Možnost pro využívání geotermální energie ve větším rozsahu je potřeba mít přímou 

podporu státu podnikatelských subjektů i samotného obyvatelstva. Je třeba zlepšit reklamní   

a propagační roli směrem k  občanům a tím zlepšit jejich informovanost a dostat do jejich 

podvědomí náročnost řešení situace alternativních zdrojů energií.  

První oblastí aktivního využití by mohlo dojít v zemědělské produkci a podnikání. 

Konkrétně u výstavby skleníků pro pěstování tradičních i netradičních plodin. Využití 

vytápění by bylo šetrné k životnímu prostředí, tj. ideální pro produkci biopotravin, které se 

v poslední době těší velké oblibě. V tomto případě je ekonomická návratnost prvotních 

investic o něco kratší, protože biopotraviny jsou i přes svoji vyšší cenu velice žádané.  
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Další oblast využití je poměrně široká. Nalezneme zde užití takzvané čisté energie pro 

města a obce. Vhodné je využití pro samotné vytápění městských částí, nebo také energie u 

veřejných budov a zařízení, jako jsou například muzea, kulturní zařízení, zoologické a 

botanické zahrady.  

 

Je zřejmé, že geotermální energie je velmi perspektivním obnovitelným zdrojem, ale skutečná 

míra jejího využití bude v budoucnosti dána zejména ekonomickým rozvojem. Její role v 

zabezpečení celosvětových energetických potřeb bude ale v budoucnosti neopomenutelná. 

Každý pilotní projekt, který začíná od nuly a nemůže využít  dosavadních zkušeností je ve 

všech případech určitou sázkou do loterie. Je tedy nutností si i pro tento typ projektů prošlapat 

vlastní cestičku a celkově zlepšit jeho náhled u odborné i laické veřejnosti.   
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