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ANOTACE 

Daná publikace se snaží ověřit, potvrdit ale zároveň prohloubit dosud stěžejní dokumenty 

zabývající se využíváním geotermální energie v ČR. Z důvodu nedostatků těchto podkladů 

k využívání potenciálu geotermální energie na Moravě, se práce zaměřuje na severní část 

Flyšového pásma a Karpatské předhlubně.  

Práce popisuje zároveň geologickou stavbu území, aby si čtenář byl schopný představit 

podmínky, v jakých geologických strukturách je možné tento obnovitelný zdroj energie 

využívat, ale zároveň také hydrogeologickou stavbu území, která je důležitá, ale zároveň 

perspektivní z důvodu využití a zajištění možného přenosového média. 

Publikace se pokusí objasnit a vymezit v oblasti flyšového pásma a karpatské předhlubně 

danou lokalitu s nejvhodnějším potenciálem možným k využití a doporučit geotermální 

systém, který by zpracoval energii získanou ze zemské kůry a transformoval tuto energii 

k tepelnému využití obyvatelstva.  

Klíčová slova: geotermální energie, nízkopotenciální tepelná energie, teploty horninového 

prostředí, modelování přestupu tepla. 

  



 

SUMMARY 

The given thesis tries to verify, confirm and also deepen the principal documents dealing 

with using of geothermal energy in the Czech Republic. Because of the lack of the 

materials dealing with the potential of geothermal energy in Moravia, the thesis focuses on 

northern part of the Flysch Belt and the Carpathian Foredeep.  

The thesis also describes the geological structure of the area for the reader´s better image 

of conditions, in which geological structures it is possible to use the renewable source of 

energy, as well as hydrogeological structure of the area which is both important and 

perspective on account of possible transmission medium.  

The thesis attempts to clarify and define some areas with the best possible potential in the 

Flysch Belt and the Carpathian Foredeep. It also recommends  

a geothermal system which would transform the energy extracted from the Earth´s crust 

into thermal utilization of population. 

Keywords: geothermal energy, low potential thermal energy, geological environment 

temperature, heat flow modeling.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BHE  Borehole Heat Exchanger (vrtaný tepelný výměník) 

ČGS  Česká geologická služba 

GCHP  Ground Coupled Heat Pump (tepelné čerpadlo typu země-voda) 

HDR  Hot-Dry-Rock (teplo suchých hornin) 

HFR  Hot-Fractured-Rock (teplo drcených hornin) 

J  Jih 

MOHO Mohorovičičova diskontinuita 

S  Sever 

SI  Le Systéme International ďUnités (Soustava jednotek fyzikálních veličin) 

TČ  Tepelné čerpadlo 

TRT  Thermal Response Test (test teplotní odezvy horninového prostředí) 

UTES  Underground Thermal Energy Storage (podzemní zásobník tepla) 

V  Východ 

WMS  Web Map Service (služba umožňující sdílení geografických informací) 
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ÚVOD 

Geotermální energie horkých nezvodněných hornin představuje perspektivní energetický 

potenciál, zvláště v teplotně anomálních územích. Její průmyslové získávání je však dosud 

spojeno se značnými technickými obtížemi. 

Technicky dostupnějším doplňkovým energetickým zdrojem je geotermální energie 

přenášená termálními vodami, a to jak z hlediska jímání, tak z hlediska jejich praktického 

využití. Problematice oceňování a využití geotermální energie se ve světě věnuje značná 

pozornost a vynakládá se nemalé úsilí na jejich osvojení. 

Využiti termálních vod je mnohoúčelové a je závislé na vlastnostech termálních vod. 

Zvýšený zájem o geotermální energetické zásoby je podložen plynulým přírodním 

doplňováním zásob termálních vod a možnostmi komplexního, úplného využití jejich 

tepelného obsahu. Využitím geotermální energie odpadají negativní vlivy na životní 

prostředí. 

Na území České Republiky se vyskytují nízkoteplotní hydrotermální zdroje s rozpětím 

teplot 20 – 75 °C. Nejvýznamnější z nich se dlouhodobě lázeňsky využívají k léčebným 

nebo rekreačním účelům. Geologickými a hydrogeologickými průzkumnými pracemi byly 

zjištěny na území ČR další výskyty termálních vod. Všechny současné zdroje termálních 

vod, využívané i nevyužívané, jsou soustředěny do zón se zvýšenými hodnotami tepelného 

toku. Část zdrojů termálních vod je vázána na puklino-žilné systémy v krystalinických 

horninách, část na hlouběji zakleslé kolektory pánevních struktur, jako permokarbonské, 

křídové nebo terciérní v Čechách a na Moravě a ojediněle na zkrasovělé vápence nebo 

na paleozoické vápence zakrytých struktur. 

Proto se tato diplomová práce zabývá jak geologickou strukturou, hydrogeologii, tepelným 

tokem a dalšími podklady pro úspěšnou analýzu k lokalizaci míst s nejvyšším potenciálem 

k využívání geotermální energie. Zkoumaná oblast byla vybrána z důvodu nedostatku 

řešených projektů v daném území a se zájem o prostudování této oblasti s možností 

pozdějšího využití. Samotná práce by měla sloužit jako portfolium k disertační práci 

či jako podkladové informace určené k projektům pro využití geotermální energie v daném 

území. 
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Výběr studované oblasti je možné odůvodnit také daty a diagramem publikovaným 

v Geotermálním atlase Evropy viz obrázek 1. Tento diagram byl speciálně pro účely této 

diplomové práce přepracován k odůvodnění výběru potenciální lokality pro využívání 

geotermální energie. V diagramu jsou znázorněna data rozsahů teplot zemské kůry 

v oblastech Českého masívu a neogenní deprese Západních Karpat.  

 

Obrázek 1 Rozsah teplot zemské kůry v oblastech Českého masívu a neogenní deprese Západních Karpat 

[23] 

M1   křivka minimální teploty v oblasti Moldanubika, 

M2  křivka maximální teploty v oblasti Moldanubika, 

CT  křivka průměrné teploty křídové pánve, 

KHM křivka průměrné teploty oblasti Krušných Hor, 

Diagram zvýrazněn modrou barvou znázorňuje vztahy tavení mezi čediči a eklogity. 
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Díky tomuto diagramu lze jednoduše odůvodnit výběr dané lokality. V oblasti Českého 

masívu i při dosažení větších hloubek, není možné zastihnout horninové prostředí se 

stejnými hodnotami teplot, jako v Západních Karpatech. 
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1 GEOLOGICKÁ STAVBA STUDOVANÉ OBLASTI 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, před samotným tematickým rozhodováním o výběru 

potenciální lokality k odběru zemského tepla bude třeba si rozdělit geologické jednotky 

a jejich struktury tak, aby bylo zřejmé, za jakých podmínek by byl možný adekvátní odběr 

zemského tepla. Po geologickém prozkoumání studované oblasti bude možné si vytipovat 

oblasti zdánlivě příhodné k využívání zemského tepla a odvodit tak tepelné vodivosti 

hornin v daném území.  

Geologický vývoj karpatské části území České republiky se od Českého masívu liší 

zejména neoidní paleogeografií a rolí procesů alpinské orogeneze. Tato odlišnost 

se výrazně uplatňuje i v regionálním geologickém dělení, které zvláště v oblasti vnějších 

flyšových Karpat mnohem markantněji odráží závislost na tektonické stavbě, než je tomu 

u jednotek Českého masívu. Proto se i nomenklatura regionálních geologických jednotek, 

zdůrazňující příslušnost k jednotlivým příkrovovým celkům alpinského orogénu, liší 

od praxe kodifikované v Českém masívu. [17]  

1.1 Variscidy - Moravosilezikum 

Moravskoslezská oblast neboli moravosilezikum je nejvýchodnější částí Českého masívu. 

V rámci zonality evropských variscid přísluší rhenohercynské zóně . Východní část této 

oblasti označovaná jako brunovistulikum je předpolím dvou orogénů - na západě orogénu 

variského, na východě alpínského orogénu Západních Karpat. [20] 

Moravosilezikum je na západě omezeno složitým systémem násunů, které konvergují 

k předpokládané sutuře mezi lugodanubikem a brunovistulikem. Kosý průběh linie 

násunových linií a rozdílné denudační řezy však způsobuje, že se ve směru od severu k jihu 

s moravikem stýkají různé horninové komplexy. Z části je styk obou jednotek překryt 

mladšími sedimenty permokarbonu boskovické brázdy. [20] 
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1.1.1 Regionálně-geologické rozdělení 

Brunovistulikum  

Vertikálně lze moravosilezikum rozčlenit do dvou strukturních pater: kadomského 

a variského. V západní mobilizované zóně moravosilezika byl kadomský fundament, spolu 

s paleozoickým pokryvem, intenzivně varisky deformován a metamorfován. Intenzita 

deformace a metamorfózy paleozoického pokryvu brunovistulika rychle vyznívá směrem 

k východu. Orlovská vrásovo-násunová struktura je nejvýchodnější významnou strukturou 

a v zásadě i okrajem variské orogenní fronty v rámci hornoslezské pánve. Východně 

od této struktury nejsou již paleozoické sedimenty významněji postiženy variskými 

duktilními násunovými deformacemi. [20] 

Brunovistulikum je kadomským krustálním blokem, při jeho západním okraji (moravikum 

a silezikum) varisky přepracovaným. Jeho větší část je skryta pod sedimenty příkrovů 

vnějších Karpat, karpatské předhlubně, autochtonních mezozoických a terciérních 

platformních formací jv. svahu Českého masívu a paleozoických jednotek (kambrium 

až sv. karbon). Kadomský podklad vystupuje na povrch od jihu k severu pouze v dyjském 

masívu, brněnském masívu a ostrůvcích krystalinika v hornomoravském úvalu. V zakryté 

části se povrch kadomského fundamentu svažuje převážně směrem k V, kde se v podloží 

flyšových příkrovů nachází v hloubkách 5 až 10 km. [48]  

Moravikum a silezikum 

Moravikum a silezikum, spolu s dalšími drobnými výchozy představují segmenty 

kadomské kůry brunovistulika, které byly spolu se svým paleozoickým (převážně 

devonským) obalem mobilizovány během spodnokarbonské kolize 

brunovistulika a lugodanubika (moldanubika a lugika). Vystupují v řadě kleneb 

či strukturních elevací v podloží lugodanubického nasunutí. Od jihu k severu jsou 

to strukturní klenby dyjská a svratecká. Spolu se strukturně podobnými 

segmenty nectavského a svinovskovranovského krystalinika jsou tyto jednotky označovány 

jako moravikum. Příčné sz.-jv. zlomy labské tektonické zóny moravikum oddělují 

od silezika, které je reprezentováno od východu k západu strukturními klenbami 

desenskou, keprnickou a velkovrbenskou. V depresních zónách, případně v oblastech 

dílčích příkrovových násunů mezi jednotlivýmí klenbami silezika je zachován ve větší 
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míře jejich převážně devonský obal (starší paleozoické jednotky nebyly dosud 

paleontologicky doloženy). [20], [24] 

Stavba obou jednotek se vyznačuje inverzní metamorfní zonálností a existencí 

východovergentní variské příkrovové stavby, do které byly zahrnuty jednotky kadomského 

fundamentu a paleozoických vulkanosedimentárních sledů. Intenzita variské deformace 

klesá v jednotlivých dílčích příkrovech generelně od západu k východu směrem 

od tektonického nadloží do podloží. [20] 

Kromě složitější vnitřní stavby, projevující se opakováním několika klenbových struktur, 

je jedním z hlavních rozdílů mezi moravikem a silezikem intenzita postižení a deformace 

devonského obalu. Zatímco v dyjské a svratecké klenbě je devon metamorfován pouze 

v nižší části facie zelených břidlic, v jednotkách silezika je často metamorfován 

až v amfibolitové facii. Intenzita metamorfózy devonských obalů tedy roste od jihu 

k severu, patrně ve stejném směru se zvětšuje i velikost zkrácení variského akrečního klínu 

během variské orogeneze. [20] 

1.1.2 Stratigrafické rozdělení 

Paleozoikum moravskoslezské oblasti 

Paleozoické (variské strukturní patro) představuje samostatný variský vývojový cyklus 

na stabilní, ale i mobilizované západní zóně brunovistulika. Výraznými úhlovými 

diskordancemi je odděleno od staršího cyklu kadomského, během něhož vznikl fundament 

brunovistulika. Podle současných znalostí tvoří pokryv kadomského fundamentu 

brunovistulika na našem území kambrium, silur a zejména plošně velmi rozsáhlé 

komplexy devonu, spodního až svrchního karbonu. [20] 

Faciální souvislosti zejména devonského pokryvu moravika , silezika a brunovistulika jsou 

jedním z dalších dokladů, že všechny jmenované jednotky byly součástí původně 

jednotného mikrokontinentu, jehož západní část se začala v devonu diferencovat 

do systému úzkých riftových pánví. [20]  

Tyto termálně změkčené domény se pak během spodnokarbonské kolize lugodanubika 

s brunovistulikem staly místy největšího zkrácení a nasouvání variských příkrovů silezika 

na brunovistulické předpolí. [20] 
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Paleozoický pokryv moravskoslezské oblasti má značný plošný rozsah. Rozsáhlé plochy 

devonských a karbonských hornin jsou skryty pod sedimenty karpatské předhlubně 

a příkrovy vnějších flyšových Karpat. Vrty je doloženo jejich pokračování na sv., v. a jv. 

až ke slovenským hranicím. Protože rozsah silurských a kambrických hornin není dosud 

přesněji znám bude charakterizován jen významnější část devonsko-karbonského pokryvu. 

[20] 

Devon 

Devonský obal, který tvoří bazální klastické členy (kvarcity, kvarcitické fylity, ojediněle 

konglomeráty) a mladší vulkanosedimentární komplexy místy více než km mocnosti, 

je metamorfován prográdně ve facii zelených břidlic až amfibolitové. Vystupuje především 

v rámci široké zóny silezika. Stratigraficky patrně zahrnuje spodní až svrchní devon, i když 

paleontologické doklady jsou sporé. V důsledku tektonické imbrikace se různé části sledu 

několikrát opakují. Intenzita imbrikací roste k Z, nejvýraznější je v zóně Červenohorského 

sedla.[20]  

Devon je počátkem nového sedimentačního cyklu, který začal velkou transgresí na povrch 

brunovistulika zarovnávaný dlouhou erozí. Transgrese začala v severnějších částech patrně 

během spodního devonu a elevační oblasti, jako byla např. oblast nynějšího moravského 

krasu, byly zaplaveny ve středním devonu. Sedimentace plynule pokračuje až do spodního 

karbonu. Během zaplavování pasivního okraje brunovistulického kontinentu docházelo 

již od středního devonu, ale zejména ve svrchním devonu ke ztenčování kadomského 

fundamentu a vzniku úzkých, ale hlubokých riftových pánví, doprovázených bimodálním 

riftovým vulkanismem. Batymetrické rozdíly mezi jednotlivými segmenty se projevují ve 

faciálním vývoji sedimentů, které můžeme rozdělit do čtyř základních faciálních 

vývojů: okrajového mělkovodního tišnovského, přechodního (ludmírovského) vývoje, 

hlubokovodního pánevního drahanského vývoje a platformního vývoje (vývoj moravského 

krasu). [24] 

Karbon 

Ve spodním karbonu došlo ke konvergenci lugodanubika a brunovistulika. Kadomský 

fundament i devonský obal byly intenzivně deformovány během vytváření variského 

akrečního klínu. V závěru spodního karbonu a ve svrchním karbonu jsou během 

pokračující šikmé konvergence lugické a brunovistulické domény vysouvány směrem k SV 
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na nedeformované brunovistulické předpolí. Orogenní fronta migrovala v čase i prostoru 

od Z k V, což dokládá k východu klesající Ar-Ar stáří (340-300 Ma) i překládání osy 

předhlubňové pánve a pánve předpolí. Zatímco předpolí bylo během spodního karbonu v 

kompresi, hluboce subdukované korové segmenty na západě byly v závěrečných fázích 

exhumovány již v extenzním režimu. [24] 

Extenzi doprovázejí intruze variských granitoidů, které neznáme z oblasti moravika. 

Výrazným rozdílem ve srovnání s moravikem je výraznější začlenění devonských 

komplexů do variských subdukčních procesů. Devonské komplexy prodělaly během 

subdukce rozčleněného okraje brunovistulika barrovienskou metamorfózu 

až v podmínkách amfibolitové facie (600°C, 6-8 kbar). I přesto byla na několika místech v 

devonských metamorfitech odpovídajících amfibolitové facii nalezena poměrně bohatá 

devonská společenstva fauny. Podobně jako v moraviku, je i v sileziku vyvinuta 

barrovienská metamorfní inverzní zonálnost od chloritové zóny na východě až po 

kyanitovou zónu na západě při hranici s lugikem. [24] 

 

Obrázek 2 Schematický strukturně-tektonický profil moravskoslezskou zónou. [20] 

Začátkem spodního karbonu se v důsledku počínající kolize brunovistulika 

s lugodanubikem mění charakter sedimentace v prostoru západního okraje brunovistulika. 

V předpolí od jihozápadu se nasouvajících příkrovů moldanubika a moravika se začala 

vytvářet synorogenní předhlubeň, kde karbonátovou sedimentaci vystřídaly 

mocné siliciklastické flyšové sledy, dosahující až několikakilometrové mocnosti (celková 

odhadovaná mocnost jednotlivých souvrství je 7 - 8 km). Vytvářel se postupně 

sedimentární akreční klín. Na západě začala flyšová sedimentace již v blízkosti hranice 

spodnokarbonských stupňů turnai a visé. S postupující deformací okraje brunovistulika 

se depocentra přesouvají směrem k východu, kde je nástup flyšové sedimentace 
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zaznamenán až ve svrchním visé. Sedimentace zde bez přerušení pokračovala 

až do začátku svrchního karbonu (namuru A). Proto docházelo k částečné redepozici 

starších sedimentů na Z do mladších jednotek na V pánve. Pro vývoj pánve měla velký vliv 

mobilita předflyšového podkladu, oslabené zóny se stávaly místem nejintenzivnějšího 

zkracování sedimentačního prostoru. Pánev byla rozčleněna do dílčích depresních 

a elevačních zón s rozdílnou mobilitou, které se postupně zaplňovaly sedimenty a současně 

byly deformovány. [24] 

 

Obrázek 3 Stratigrafické schéma karbonu moravskoslezské oblasti. [24] 

Na základě proudových indikátorů byly sedimenty do kulmské pánve přinášeny 

v současných souřadnicích od JZ podél osy dílčích pánví, v menší míře pak od západu. 

Mocnost spodnokarbonských flyšových jednotek postupně klesá směrem k východu. 

Platformní karbonátová sedimentace se v této oblasti udržela až do svrchního visé. [24] 
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Obrázek 4 Schéma faciálního vývoje vyšší části sp. karbonu v kulmské facii moravskoslezské oblasti[24]. 1 - 

vápence, 2 - břidlice a drobně rytmický flyš, 3 - hrubě rytmický flyš (s převahou drob), 4 - droby s polohami 

slepenců, 5 pískovce, 6 - báze ostravské souvrství. A - j. část Drahanské vrchoviny, B - jv. okraj Drahanské 

vrchoviny, C - střední a s. část N. Jeseníku, D - v. část N. Jeseníku, E - vrt Tichá, F - vrt Žukov u Č. Těšína, 

Go - goniatitové zóny a jejich korelace 

1.2 Karpatský systém 

Vnější Karpaty jsou reprezentovány na území východní Moravy a Slezska dvěma 

akrečními flyšovými komplexy a karpatskou předhlubní. Starší akreční komplex tvoří 

křídové, ale převážně paleogénní siliciklastické komplexy magurské skupiny 

příkrovů bezprostředně přiléhající k bradlovému pásmu, které bylo dříve interpretováno 

jako součást vnějších Karpat, v současnosti se zvláště jeho vnitřní části interpretují jako 

součást svrchnokřídovo-staroterciérního akrečního komplexu, který zaujímá pozici v místě 

předpokládané sutury po oceánské doméně tzv. váhika. [20] 

V magurské skupině příkrovů v rytmicky zvrstvených jednotkách, které jsou 

charakteristické pro flyšové pánve, dominují písčité členy nad jílovci, prachovci a hrubšími 

klastiky. Celková mocnost sedimentů dosahuje několika km. Frontální části příkrovů této 

jednotky zasahují až poměrně hluboko na moravsko-slovenské pomezí přibližně k linii 

Hodonín – V. Meziříčí – Třinec. Zčásti jsou překryty sedimenty vídeňské pánve 

a svrchnomiocénními a pliocénními sedimenty výplně hornomoravského úvalu. Tento 

komplex byl zkracován již v průběhu paleogénu, ale k nasunutí na vnější skupinu příkrovů 
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došlo až v průběhu miocénu v závěru uzavírání flyšových pánví (42–23 Ma). Velikost 

přesunu je odhadována na první desítky km. [20] 

Mladší akreční komplex je na území Moravy a Slezska tvořen pouzdřanskou, ždánickou, 

podslezskou, slezskou a předmagurskou jednotkou. Na polském a slovenském území k této 

skupině příkrovů dále patří jednotky skolská a dukelská. Na rozdíl od předchozí jednotky 

obsahují sedimenty stratigraficky většího rozsahu od jury až po střední miocén. Kromě 

flyšových siliciklastických sledů jurského až spodnomiocénního stáří (střídání pískovců, 

jílovců, slepenců) jsou zvláště ve slezské jednotce obsaženy též karbonáty jurského 

a křídového stáří, které vystupují buď jako olistolity nebo jako tektonické útržky - bradla 

v blízkosti násunových linií dílčích příkrovových jednotek. Jednotky tohoto mladšího 

akrečního komplexu byly v průběhu miocénu nasunuty na karpatskou předhlubeň, která 

vznikla prohybem předpolí tvořeného kadomským podkladem brunovistulika a jeho 

paleozoickým a mezozoickým pokryvem. [20] 

Předhlubeň se začala vytvářet již na rozhraní oligocénu a miocénu, sedimentace 

v ní přetrvala až do badenu. Převažovala v ní mořská sedimentace. Předhlubeň tvořila řada 

dílčích pánví, které vznikaly současně s přesouváním flyšových příkrovů. Proto sedimenty 

předhlubně leží v předpolí příkrovů, na nich i daleko pod jejich čely. V důsledku změn 

v tektonickém režimu docházelo k rychlým změnám rozsahu pánve, stratigrafickým 

hiátům a erozi starších sedimentů, které jsou nerovnoměrně vyvinuty v podélné ose pánve. 

Mocnosti převážně jílovitých a písčitých sedimentů mohou dosáhnout i přes 2 km. [20] 

V karpatu se v depresích flyšových příkrovů zakládá v oblasti mezi Vídní a Uherským 

Hradištěm vídeňská pánev, která má velice složitý tektonický vývoj. Patří ke skupině pánví 

typu pul-apart, které se v Západních Karpatech otevíraly v důsledku transtenze způsobené 

rotací Karpat vůči severoevropskému předpolí. Mořské písčité a jílovité sedimenty 

přecházejí postupně během svrchního miocénu do brakických a později jezerních a říčních 

sedimentů až pliocénního stáří. Mořské miocénní sedimenty obsahují menší ložiska 

uhlovodíků, v kontinentálních sedimentech se vyvinuly lignitové sloje. Celková mocnost 

sedimentů dosahuje až 5 km. [20] 

Ještě mladší pánví tohoto typu je pánev hornomoravského úvalu, která vznikla oživením 

pohybů na zlomech labské tektonické zóny. Vznikla koncem miocénu a sedimentace 

několika set metrů mocných kontinentálních sedimentů pokračovala až do pliocénu. [42] 
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Extenze kůry v centrálních a jižních Karpatech v prostoru nad subdukující oceánskou 

litosférou umožnila rovněž výstup andezitových a bazaltových magmat. Vulkanická 

činnost vyvrcholila ve středním miocénu, ale v omezené míře pokračovala až do pliocénu. 

K této epizodě náleží drobné výskyty žil trachyandezitů a trachybazaltů v okolí Uherského 

Brodu, jejichž stáří 16 Ma určené K-Ar metodou spadá do svrchního badenu. [42] 

K zájmovému území pro tuto diplomovou práci se počítá s severními částmi těchto 

základních regionálně-geologických celků: flyšové pásmo a karpatská předhlubeň.  

 

Obrázek 5 Zjednodušená geologická mapa s vybranou lokalitou zájmového území. Přepracováno dle 

podkladů ČGS. 

1.2.1 Flyšové pásmo 

Flyšové pásmo se táhne ve formě oblouku na vnější straně Západních Karpat. Základním 

znakem flyšového pásma je nepřítomnost předmezozoických útvarů (na povrchu), hlavně 

terigenní vývoj křídových a paleogenních sedimentů, terciérní vznik příkrovové struktury 

a malé zastoupení popříkrovových formací. Pánve sedimentů se vyvíjela na okraji 

severoevropské platformy, která byla ještě v triasu součástí vindelické pevniny. Od jury 

měly na formování sedimentačního prostoru, distribuci facii a mocnost sedimentů velký 
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vliv strukturní směry SZ–JV, které se náležitě uplatnily i při neoidním přetváření Českého 

masívu. Od paleogénu byla do vývoje flyšových sedimentů pojata i laramská příkrovová 

soustava bradlového pásma. [25] 

Nutný předpoklad pro pochopení příkrovové stavby flyšového pásma je redukce podloží 

mezozoika flyšového pásma. Tato podle některých odhadů dosáhla šířky 100 km, ale 

mohla být i podstatně větší. Příčinou hlavních tektonických jevů při vzniku vnějších 

Karpat bylo postupné přibližování jejich předpolí k zázemí, které bylo doprovázeno 

pohlcením značného prostoru podkladu magurského flyše a bradlového pásma. [25] 

V eocénu se začaly flyšové sedimenty vrásnit. Významnější pohyby se tehdy projevily v 

magurském sedimentačním pásmu. Hlavní tektonické procesy se však odehrály v období 

sávské fáze. Při této významné redukci prostoru byly sedimenty mezozoika a paleogénu 

odlepeny od podkladu a jako systém příkrovů přesunuty k vnějšku. Během štýrských fází 

vrásnění při dalším přiblížení předpolí a zázemí, tj. při další redukci podkladu, došlo 

k přeformování sávské příkrovové soustavy na bilaterální vrásovo-příkrovový systém, 

jehož s. část (subslezský, slezský a část magurského příkrovu) se přesunula na předpolí, 

vnitřní část na zázemí. V souladu s touto představou je osa gravimetrického minima 

považovaná za hlubinný badenský styk severoevropské platformy s blokem vnitřních 

Karpat. [25] 

1.2.2 Skupiny příkrovů  

Magurská skupina příkrovů  

Vyznačuje se flyšovou sedimentací s rytmickým střídáním psamitů a pelitů. Je členěna od 

SZ k JV na tři faciálně-tektonické jednotky – 1) račanskou, 2) bystrickou a 3) 

bělokarpatskou. V těchto jednotkách lze sledovat směrem k vnějšímu okraji orogenu 

postupný trend mládnutí v ukončování sedimentace. Magurská skupina příkrovů zabírá 

z orografických celků Chřiby, Hostýnsko-vsetínskou vrchovinu, Bílé Karpaty a Javorníky. 

V Dolnomoravském úvalu tvoří podloží vídeňské pánve. [17]  

a) Račanská jednotka  

Zahrnuje sedimenty albu až spodního oligocénu, které se vyznačují velkou 

faciální proměnlivostí. Spolu s bystrickou jednotkou má výraznou pásemnou 
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stavbu. Průběh jednotky lze sledovat na celém území ČR. V podloží vídeňské 

pánve pokračuje do greitensteinského příkrovu Vídeňského lesa v Rakousku. [17]  

b) Bystrická jednotka  

Má prokázané sedimenty ve stratigrafickém rozsahu paleocén až svrchní eocén, 

pro které je charakteristický relativně vysoký obsah karbonátového tmelu. 

V povrchové stavbě flyšového pásma je jednotka ukončena na nezdenickém 

zlomu. Její pokračování v podloží vídeňské pánve není doloženo. [17] 

c) Bělokarpatská jednotka  

Je tvořena sedimenty cenomanu až středního eocénu, které oproti sedimentům 

račanské nebo bystrické jednotky vykazují velkou litofaciální individualizaci. 

Sedimenty jsou intenzivně zvrásněny v ploché volné struktury s málo výraznou 

pásemnou stavbou. Na území Moravy je jednotka rozšířena v Bílých Karpatech 

a pod neogénem v s. části vídeňské pánve. [17]  

Vnější skupina příkrovů  

Vyznačuje se flyšovou a flyšoidní sedimentací převážně psamitů a pelitů, podřadně 

i vápenců a silicitů. Jsou v ní vydělovány faciálně-tektonické jednotky předmagurská, 

slezská, zdounecká, podslezská, ždánická a pouzdřanská. Tyto jednotky charakterizuje 

v oligocénu společná sedimentace menilitového a krosněnského souvrství. [17]  

a) Předmagurská jednotka  

Sedimenty svrchní křídy až oligocénu této jednotky vystupují v drobných 

tektonických útržcích před čelem magurského příkrovu. [17]  

b) Slezská jednotka  

Je tvořena sedimenty ve stratigrafickém rozsahu oxford až oligocén. Na základě 

jejich litofaciální diferenciace jsou v ní rozlišovány vývoje godulský, bašský 

a kelčský. V nižší části spodní křídy (neokom) se uplatnil bazický vulkanismus 

hornin těšínitové formace. Složitou vnitřní stavbu jednotky určuje godulský 

příkrov, vyztužený mohutným tělesem písčitého flyše (godulské a istebňanské sou 

vrství). Slezská jednotka je rozšířena v Moravskoslezských Beskydech 

a v Podbeskydské pahorkatině. [17]  
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c) Zdounecká jednotka 

Je reprezentována sedimenty nižší části spodní křídy (neokomu) až oligocénu, 

které jeví blízké litofaciální vztahy k sedimentům slezské jednotky. Silně 

zvrásněné vrstvy zdounecké jednotky vystupují v tektonických útržcích včele 

magurského příkrovu ve Chřibech. [17] 

d) Podslezská jednotka 

Je charakterizována faciálně diferencovanou pelitickou sedimentací ve svrchní 

křídě (turonu) až svrchním eocénu. Oligocenní sedimenty (menilitové souvrství) 

se zachovaly rudimentárně. Jednotka představuje vyválcovaný příkrov, plošně 

přesunutý přes karpatskou předhlubeň. Hlavní rozšíření má v Podbeskydské 

pahorkatině. [17]  

e) Ždánická jednotka 

Zahrnuje sedimenty svrchní křídy (maastricht) až egeru, na kterých je uložen 

transgresívní spodní miocén. Svrchnokřídové až spodnooligocenní sedimenty jsou 

litofaciálně blízké stratigraficky ekvivalentním sedimentům podslezské jednotky. 

Sedimenty jednotky jsou intenzivně zvrásněny. V Pavlovských vrších jsou 

do příkrovové stavby začleněny tektonické útržky jury s transgresivní svrchní 

křídou. Směrem k JV pokračuje ždánická jednotka do zóny Waschbergu v Dolním 

Rakousku. Vztah k jednotce podslezské, případně slezské, není spolehlivě 

objasněn. Ždánická jednotka zabírá Pavlovské vrchy, Ždánický les, jv. část 

Litenčické pahorkatiny a sz. svahy Chřibů. [17]  

f) Pouzdřanská jednotka 

Představuje nejvíce k SZ vysunutou příkrovovou strukturu, složenou z intenzivně 

zvrásněných a zešupinatělých sedimentů svrchního eocénu až eggenburgu. 

Souvisle vystupuje před čelem ždánického příkrovu mezi Pouzdřany a Slavkovem 

u Brna. Útržkovitě byla zjištěna v Pavlovských vrších. [17] 
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1.2.3 Karpatská předhlubeň  

Na českém území je vyvinuta jen na Moravě. Její neogenní sedimenty lemují na JV Český 

masív, od kterého jsou z větší části oddělené tektonicky, a zčásti tvoří i jeho platformní 

pokryv. Na J a JZ od Rakouska přechází do molasové zóny Alp. [25] 

Je systémem vzájemně paralelních podélných předhlubní, které jsou vyplněny mořskými 

molasovými sedimenty egeru až badenu a leží na krystaliniku, paleozoiku a mezozoiku 

Českého masívu, na brunovistuliku a jeho paleozoickém, mezozoickém a paleogenním 

sedimentárním pokryvu. Spodnomiocenní sedimenty (egeru až karpatu), 

na severovýchodní Moravě částečně i spodního badenu, se noří v jv. části předhlubně pod 

přesunuté příkrovy flyšového pásma, nebo jsou začleněny do jeho příkrovové stavby. [17] 

Karpatská předhlubeň na Moravě se vyvíjela v prostoru depresního bloku severoevropské 

platformy, umístěného mezi Českým masívem, neoidně „hrástovitě se formujícím blokem 

platformy na jedné straně a Karpaty na straně druhé". Protože mezozoické a terciérní 

sedimenty této depresní zóny mají tektonický charakter platformního pokryvu, považuje 

ji za jeden blok severoevropské platformy, který nazývá blok moravských předhlubní. [17] 

V podélném smyslu, na základě rozdílné stavby a stratigrafického rozsahu výplně, se člení 

karpatská předhlubeň na část jižní (I - od rakouské hranice po osu nesvačilského příkopu), 

střední (2 – po s. omezení Hornomoravského úvalu) a severní (3 – po polskou hranici). 

Předhlubeň je ve střední části porušena mladší příčnou příkopovou strukturou – (4) 

Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy, které jsou vyplněny pliocenními a patrně i 

svrchnomiocenními fluviolakustrinními a kontinentálními sedimenty. Na S, při česko-

polské hranici, zasahuje středně miocenní transgrese hluboko do Českého masívu 

opavskou pánví – (5), situovanou na paleozoickém podloží a vyplněnou především 

marinními sedimenty středního badenu (wielič) a svrchního badenu (kosov). V ostatních 

částech předhlubně náležejí nejmladší sedimenty spodnímu badenu (moravu). Do s. části 

předhlubně a do opavské pánve pronikla mořská transgrese ve středním a svrchním badenu 

podél karpatského oblouku od V. [17] 

Skupiny sedimentů karpatských předhlubní, které vznikaly před čelem karpatského horstva 

v eggenburgu, ottnangu, karpatu a ve spodním badenu.  
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Eggenburg 

Nejstaršími dosud známými uloženinami, které tvoří autochtonní výplň karpatské 

předhlubně, jsou sedimenty eggenburgu. Předhlubeň i vídeňská pánev patřily v té době 

k jednomu souvislému sedimentačnímu prostoru. Eggenburské moře z jz. části pánve 

zasáhlo i na Ostravsko do sv. části předhlubně. Dnes jsou zde tyto sedimenty známy z vrtů 

v osní části dětmarovického výmolu (předneogenní stará říční údolí vytvořená 

na pohřbeném reliéfu tzv. jihovýchodních svazích Českého masívu) v podloží spodního 

badenu a také z jediného povrchového výchozu na ostravsko-karvinském hřbetu z lokality 

u Jaklovce. Na bázi leží písky a štěrkovité písky, v nadloží následují písčité jílovce. [18] 

Ottnang 

Střední část předhlubně mezi Brnem a Hranicemi n. M. byla zřejmě v ottnangu souší, 

stejně jako opavsko. Zde však byl činný vulkanismus podobně jako na některých dalších 

lokalitách. [20] 

Během ottnangu pokračoval ve Vnějších Západních Karpatech kompresní režim (štýrská 

fáze) což podmiňovalo zvedání areálu předhlubně a omezení spojení s mořskými pánvemi. 

Charakteristickým souvrstvím ottnangu jsou rzehakiové vrstvy. Jedná se převážně o písky 

a štěrky s hojnými valouny tmavých jurských rohovců. Ukládaly se v prostředí 

s proměnlivou salinitou. [20] 

Ottnang je popsán z vrtu NP-518 vyhloubeného u Kunčic pod Ondřejníkem (první nálezy 

ottnanských sedimentů karpatské předhlubně v Podbeskydí). V hloubce kolem 840 m byly 

nalezeny šedé prachovité křemenné a drobové pískovce. [18] 

Karpat 

Ve stupni karpatu pokračuje podsouvání předpolí - Českého masívu pod Vnější Karpaty. 

Docházelo ke kompresi a postupnému zakřivování karpatského oblouku. Předhlubeň 

získala dnešní SV-JZ směr a současně došlo k individualizaci vídeňské pánve. [20] 

Koncem karpatu se na vnitřní části předhlubně nasunula čela příkrovů, pánev se postupně 

změlčuje a sedimentace karpatu na severní a střední Moravě končí v úzké depresi před čely 

příkrovů. Na ostravsku se uložily tzv. svrchní pestré vrstvy se sádrovci. Směrem k západu 

na vyklenutém okraji Českého masívu došlo k rozsáhlé erozi starších miocénních uloženin. 

Vytvořil se předbadenský reliéf s relativně hlubokými údolími sudetského směru. 



Ing. Jan Holbein: Potencionální využití geotermální energie 

2015            18 

Nepřerušená sedimentace mezi karpatem a badenem pokračovala jen na jihu v Dolním 

Rakousku. [20] 

Po dosunutí čela příkrovů mezi Mikulovem a Hranicemi do dnešní pozice došlo k nové 

mořské transgresi do celé, nicméně rozdílně poklesávající karpatské předhlubně. Podle 

výrazných příčných depresí sudetského směru (např. nesvačilský příkop) se začaly zvedat 

i podélné elevace směru SV–JZ (např slavkovsko-těšínský hřbet). [20] 

Vrstvy karpatu je možno považovat za první regionálně rozšířené sedimenty karpatské 

předhlubně v zájmové oblasti. Zatímco starší miocenní uloženiny jsou zachovány pouze 

jako plošně nevýznamné denudační relikty, sedimenty karpatu nacházíme dosti souvisle 

zachované na j. svahu příborsko-těšínského hřbetu a zčásti v menší míře i na jeho s. straně, 

v podloží spodnobadenské předhlubně. Severní okraj jejich souvislejšího rozšíření tvoří 

ostravsko-karvinský hřbet. V závislosti na morfologii podloží a na proměnlivých 

sedimentačních podmínkách jsou sedimenty karpatu faciálně velmi proměnlivé. Lze odlišit 

tyto základní typy facii: pestré bazální prachovce, hnědé vrstvy, šedé (šlírové) vrstvy, 

pestré vrstvy se sádrovci. [18] 

Spodní baden (morav) 

Nástup spodnobadenské transgrese není synchronní. V hlubokých depresích 

předbadenského reliéfu (např. dětmarovický a bludovický výmol) začíná sled sutěmi 

a brekciemi. Výše převládají klastika mořského původu (písky, štěrky – na ostravsku 

označované jako tzv. ostravský detrit). V hlubších a vzdálenějších částech pánve 

se ukládají vápnité nevrstevnaté jíly, tzv. "tegly". Spodnobadenská záplava se rychle 

rozšířila daleko k západu na Český masív. V závislosti na podložním reliéfu se utvořily 

i biohermové mechovkové atp. vápence a vápnité pískovce. [20] 

Na opavsku, v opavské dílčí pánvi je vývoj odlišný. V nadloží bazálních klastik se nejdříve 

uložily pestře zbarvené písky a písčité jíly s vložkami lignitu. V této době zde byl aktivní i 

bazaltový vulkanismus. Ve středním badenu se ukládaly nejprve šedé jíly se stopami 

výrazného změlčování. Koncem středního bádenu to podmínilo sedimentaci evaporitů. Ve 

svrchním badenu se v zálivu uložily již jen jíly případně s vložkami vápenců. 

Neogenní sedimenty se následně ukládaly již jen v lokálních depresích, a to jak na starém 

podkladu Českého masívu, tak na uloženinách karpatské předhlubně. [20] 
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Nový sedimentační prostor v předpolí Karpat se koncem miocénu a v pliocénu utvořil 

v tektonicky predisponovaném území Hornomoravského úvalu a mohelnické brázdy. 

Poklesem podél zlomů sudetského směru vzniká sladkovodní pánev, vyplňovaná jezerními 

a říčními sedimenty převážně pliocénního stáří. Poklesové pohyby pokračovaly 

i v pleistocénu. [20] 
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2 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY ZÁJMOVÉ OBLASTI 

V úvodu práce bylo sděleno, že před samotným tematickým rozhodováním o výběru 

potenciální lokality k odběru zemského tepla bude třeba si uvědomit, že podzemní vody 

mohou být doplňkovým energetickým zdrojem pro využití geotermální energie. Proto 

v této kapitole budou specifikovány hydrogeologické poměry zájmové oblasti. 

Vody vhodné k využití figurují především jako termální mineralizované vody. Využití 

těchto termálních vod je mnohoúčelové a je závislé na svých vlastnostech. Zvýšený zájem 

o geotermální energetické zásoby je podložen plynulým přírodním doplňováním zásob 

termálních vod a možnostmi komplexního, úplného využití jejich tepelného obsahu. 

Na území České Republiky se vyskytují nízkoteplotní hydrotermální zdroje s rozpětím 

teplot 20 – 75 °C. 

2.1 Proudění podzemních vod, zvodněné systémy 

2.1.1 Flyšové pásmo 

Ve flyšovém pásmu je, podobně jako v krystaliniku, hlavním prostředím proudění 

podzemní vody připovrchový kolektor zóny zvětralin a rozevřených puklin, vyznačující 

se zvýšenou propustností do hloubek maximálně několika desítek metrů. Hranice 

zvodněných subsystémů proto jsou, zejména v morfologicky členitých územích, shodné 

s rozvodnicemi povrchových vod. Nepodstatné výjimky mohou tvořit výskyty 

karbonátových hornin, vytvářejících lokálně lépe propustné a relativně samostatné 

subsystémy. Hlubší proudění lze očekávat jen v ojedinělých hlouběji zasahujících 

puklinách a puklinových systémech, popř. v některých polohách lépe propustných hornin. 

Závěr o všeobecném poklesu propustnosti flyšových hornin do hloubky a existenci 

lokálního proudění podzemní vody v připovrchovém kolektoru je v souladu s představou 

o úloze karpatských příkrovů jako regionálního izolátoru, významného pro akumulaci 

uhlovodíků. [33] 

Hladina podzemní vody je většinou volná a obvykle probíhá v hloubkách do několika 

metrů pod povrchem terénu. Blíže k povrchu se nachází ve dnech údolí, naopak ve svazích 

a v terénních elevacích může být až kolem 20 m pod terénem. Vzhledem k horskému 
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charakteru většiny flyšových území má proudění podzemní vody převážné sestupný 

charakter ve směru lokálním zónám drenáže. [33] 

Většina podzemního odtoku vytváří přírony do povrchových toků, rozptýlené v údolních 

náplavech. Nejvyšší hodnoty podzemního odtoku, tedy přírodních zdrojů podzemních vod, 

byly zaznamenány v nejvyšších partiích Moravskoslezských Beskyd se značnými 

srážkovými úhrny, kde dlouhodobý průměrný specifický podzemní odtok kolísá mezi 

5,0 až 5,8 l/s km
2
. Tyto hodnoty však jsou, přes svou znavnou výši, zhruba jen poloviční 

ve srovnání se specifickými podzemními odtoky v horských územích, tvořených 

krystalinickými horninami, ač jsou klimatické podmínky v obou uvedených prostředích 

srovnatelné. Rozdíly vyplývají z podstatně menší retenční schopnosti flyšových sedimentů 

oproti krystalinickým horninám, která ve svém důsledku také vede k známé větší četnosti 

povodní ve flyšovém pásmu. Všeobecně se flyšové pásmo řadí k hydrogeologickým 

celkům s nejnižší tvorbou přírodních zdrojů podzemních vod v celém Česku, Z nejvyšších 

poloh Moravskoslezských Beskyd specifický podzemní odtok klesá jak k S na ostravsko, 

tak k J do Javorníků a Bílých Karpat, v jejichž vrcholových částech většinou kolísá mezi 2 

až 3 l/s km
2
. Ještě nižší je podzemní odtok v nižších nadmořských polohách a v podhůří 

uvedených horstev. Vůbec nejnižší specifický podzemní odtok z celého flyšového pásma 

byl zaznamenán v Chřibech a ve Ždánickém lese, kde v některých povodích klesá i pod 1 

l/s km
2
. [45] 

Menši část podzemní vody odtéká v pramenních vývěrech. Do jejich prostorového 

rozdělení se zřejmě promítají rozdíly v biologickém charakteru flyšových hornin. 

V mnohých případech jsou prameny vázány na kontakt mocnějších pískovcových poloh 

s podložními jílovci. Méně časté, nicméně otevřenější pukliny v pískovcích ve srovnání 

s pelitickými sedimenty umožňují vznik soustředěných vývěrů o běžné vydatnosti 

do několika desetin, výjimečně několika máto l/s. V pískovcových souvrstvích 

s jílovcovými vložkami mohou vznikat zavěšené lokální zvodně. V různých úrovních 

na svazích pak vyvěrají prameny s odtokem rozptýleným ve svahových sutích, a tím 

podporují vznik typického fenoménu flyšových oblastí - svahových nestabilit. Většina 

pramenů Je tedy puklinovo-vrstevních anebo druhotně suťových. [33], [45] 
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2.1.2 Karpatská předhluběň 

Karpatskou předhlubeň lze na základě její geologické stavby a hydrogeologických 

podmínek považovat za asymetrickou hydrogeologickou pánev s regionálním prouděním 

podzemní vody v jejích hlubších částech. Tato pánev je rozsáhlým a komplikovaným 

zvodněným systémem, tvořeným více či méně nepravidelným střídáním většího množství 

vrstvových kolektorů a izolátorů neogenních sedimentů a jejich kvartérním pokryvem, 

při ovlivnění proudění části podzemních vod příkrovy flyšového pásma. Zatímco 

v regionálním měřítku lze předpokládat hydraulickou spojitost a pozvolné regionální 

proudění ve většině zvodněného systému, lokálně se míra a charakter spojitosti 

jednotlivých částí mění v závislosti na strukturně-geologických poměrech, litologickém 

vývoji kolektorů a izolátorů, jejich vzájemné hydrogeologické pozici a piezometrickém 

napětí zvodní. [33] 

Na j. moravě probíhá regionální, víceméně spojité proudění podzemních vod generelně 

k JV od infiltračních oblastí, nacházejících se především ve výchozových partiích 

psamitických sedimentů eggenburgu-ottnangu, popř. kvartérních fluviálních uloženin. 

Možnosti infiltrace mohou být značně omezeny mocnějšími výskyty málo propustných 

spraší. Kromě těchto vnitřních infiltračních území v rozsahu karpatské předhlubně dochází 

k dotaci kolektorů neogénu, popř. kvartéru, podzemní vodou z připovrchového kolektoru 

krystalinika při sz. okraji předhlubně, popř. v malé míře flyšového pásma na V. Část 

infiltrované vody se odvodňuje již v údolích v z. části karpatské předhlubně, kde bylo 

vzestupné proudění prokázáno v řadě míst přetokem z vrtů. [33] 

Drenážní oblastí regionálního proudění je především údolí Dyje pod jejím soutokem 

s Jevišovkou a kolem dolního toku Jihlavy, popř. jejího soutoku se Svratkou. Přírodní 

poměry v části tohoto prostoru byly ovlivněny výstavbou horní Novomlýnské nádrže. 

Důležitou úlohu zde hrají štěrkopískové uloženiny údolních teras, zprostředkující přírodní 

odvodnění zvodněného systému do povrchových toků, a to jak regionálního, tak lokálního 

proudění. [33] 

Ve v. části před čely karpatských příkrovů sedimenty předhlubně, zejména karpatu 

v prostoru Dunajovických vrchů, ztrácejí charakter hydrogeologické pánve. Proudění 

podzemní vody k místním drenážním zónám je omezeno především na připovrchový 

kolektor zvětralin a rozevřených puklin. Směrem do hloubky dochází k značnému poklesu 
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propustnosti. Až kolem 1000 m mocný komplex sedimentů karpatské předhlubně 

zde nepochybně plní funkci významného regionálního izolátoru. Na základě studia 

hydrochemických poměrů se v hlubších částech karpatské předhlubně předpokládá s 

existencí vzestupného proudění mineralizovaných podzemních vod pod regionálními 

izolátory flyšových příkrovů od V a JV k výše uvedeným regionálním zónám drenáže. [33] 

V Dyjsko-svrateckém a Dolnomoravském úvalu se prostírají rozlehlé a relativně mocné 

kvartérní akumulace dobře propustných písčitých štěrků a písků různého stáří, sledující 

v různé výškové pozici hlavní vodní toky, především Dyji a Moravu, ale také jejich 

přítoky. Pozice těchto akumulací a jejich vztah k uvedeným tokům určují velikost jejich 

zvodnění, míru samostatnosti zde vytvářených zvodněných subsystémů ve vztahu 

podzemním vodám karpatské předhlubně a jejich příslušnost k zónám infiltrace nebo 

drenáže. [33] 

Ve střední části karpatské předhlubně a dále k SV nelze vzhlede k obvyklé velkým 

mocnostem převážně pelitických sedimentů a nepravidelně se střídajícím štěrkopískovým 

a jílovitým polohám většinou předpokládat významnější proudění podzemních vod. 

Infiltrace bývá značně omezena mezilehlými polohami pelitů. K intenzivnímu proudění 

podzemních vod dochází především v sz. okrajové části předhlubně, kde jsou neogenní 

kolektory, především badenská bazální klastika, zachovány v příčných depresích 

a výběžcích sedimentů předhlubně, jako např. v Brně, v okolí Vyškova a dále při jv. okraji 

Oderských vrchů, např. v Oderské kotlině. Chemické složení podzemních vod dokládá 

značné promytí těchto kolektorů a významnou infiltraci, nepochybně také z okolních 

hornin, ze zón vnější infiltrace. Obdobně dochází k částečné dotaci neogenních kolektorů 

v sv. předhůří Jeseníku a Rychlebských hor z krystalinika jz. od okrajového zlomu lugika. 

[33] 

Naopak v hlouběji uložených bazálních kolektorech karpatské předhlubně se obvykle 

vyskytují neobnovitelné zásoby fosilních silně mineralizovaných podzemních vod, 

jen lokálně ovlivňované infiltrací mělkých podzemnách vod. K podstatnému oživení 

proudění došlo antropogenními zásahy na Ostravsku, kde piezometrické napětí detritové 

zvodně bylo průběh těžby černého uhlí sníženo odvodňováním, vrty či důlními díly 

až stovky metrů. [33] 
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2.2 Kvalita podzemní vody 

2.2.1 Flyšové pásmo 

Podzemní vody flyšového pásma se vyznačují velmi pestrým chemickým složením. 

V horských oblastech Moravskoslezských Beskyd a česko-slovenského pomezí k J 

až po Bílé Karpaty převládají v zóně intenzivního proudění podzemní vody typu Ca-HCO, 

o běžné celkově mineralizaci 0,2–0,5 g/l. Místy jsou přítomny rovněž vody typu Ca-S04 

obvykle vyvěrající v pramenech či zachycované vrty do hloubek několika desítek metrů. 

Ve větších hloubkách přecházejí tyto vody, po zvýraznění Ca-HCO3 charakteru, do vod 

typu Na-HCO3. Jejich celková mineralizace dosahuje až několika g/l. Na-HCO3 vody 

se vyskytují v různých hloubkách až do mnoha set metrů. Hranice Na-HCO3 zóny 

všeobecně závisí, stejně jako rozhraní ostatních zón na intenzitě proudění podzemních vod 

a promytosti prostředí, jako důsledku morfologické členitosti, tektonických poměrů 

a propustnosti hornin. Ještě hlouběji, v podloží s převahou Na-HCO3 vod, převládají, a to 

jak v alochtonním flyši, tak v autochtonních jednotkách, typické Na-Cl solanky s obvyklou 

celkovou mineralizací až do několika desítek g/l. Maximální celková mineralizace Na-Cl 

solanek ve výši 144 g/l, se zvýšenou koncentraci vápníku, byla dosud zjištěna vrtem Ja-7 

u Raškovic jv. od Frýdku-Místku v devonských vápencích v podloží flyše, v úseku 1686 -

1905 m. Nejblíže k povrchu, v hloubkách jen do 100 až 200 m, se svrchní hranice 

chloridové zóny nachází v zónách regionální drenáže podzemních vod V terénních 

depresích při okrajích nebo při čelech flyšových příkrovů. Přitom i některé hluboké partie 

flyšového podloží se vyznačují značnou promytostí, jak dokládají např. výsledky vrtu 

Dřevohostice – 1 vjv. od Přerova, kde ani v hloubkách kolem 1900 m nebyla chloridová 

zóna zastižena. Všeobecně je možno předpokládat zvětšování hloubky povrchu chloridové 

zóny směrem do centra karpatského orogénu. [31] 

Kromě uvedené vertikální hydrochemické zonálnosti je možno v připovrchové zóně 

flyšového pásma pozorovat projevy horizontální hydrochemícké zonálnosti, která 

v rozsahu jediného hydrogeologického celku nemá na českém území obdoby. Příčinou 

je značný rozsah flyšového pásma, zasahujícího do území s různými klimatickými 

a morfologickými podmínkami, s odlišnými srážkami, teplotami, výparem a odlišnou 

vertikální členitostí terénu, která spolu s různou propustností hornin určuje hydraulický 

gradient zvodní. Všechny tyto faktory určují míru promytí připovrchového kolektoru. 
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Tvorbu specifických chemických typů podzemních vod ovlivňuje také litologické 

a chemické složení některých geologických celků – např. výskyt sádrovců a obsah hořčíku 

v dolomitizovaných vápencích ždánické jednotky. [31], [33]  

Málo mineralizované vody typu Ca-HCO3, charakteristické pro výše položená flyšová 

území, přecházejí v nižších nadmořských výškách často do podzemních vod 

se vzrůstajícími obsahy síranů i s vyšší mineralizací. Vody typu Mg-SO4 a Ca-SO4 

se nacházejí v mnohých územích Ždánického lesa a Chřibů. Síranové vody s převahou 

hořčíku převládají spíše na jv. svazích uvedených hornatin, místy se střídají s vodami typu 

Mg-HCO3. Celková mineralizace těchto vod kolísá nejčastěji mezi 1–2 g/l, výjimečné 

dosahuje až několika g/l. [31], [33] 

Plošná variabilita uvedených typů vod je však značná. Kromě zmíněných typů 

s převládajícím zastoupením síranů a hydrogenkarbonátů v kombinaci s alkalickými 

zeminami, tvořící většinou hydrochemické pozadí v jz. části flyšového pásma, jsou 

z různých území známy výskyty podzemních vod s převahou alkálií o smíšených 

a přechodných typů Na-SO4 a Na-HCO3. Z nich zvláště Na-SO4 vody bývají 

charakteristické vysokou celkovou mineralizací dosahující až 11 g/l. Zvláštním případem 

jsou minerální vody s vysokým obsahem hořčíku – tzv. hořké vody, vyskytující se při sz. 

okraji flyšového pásma ca 10 km jv. od Brna, které jsou plněny do lahví pod obchodním 

názvem Šaratica. [33] 

Podzemní vody uvedených chemických typů s celkovou mineralizaci nad 1 g/l převládají 

rovněž v územích s výskytem kvartérních sedimentů, překrývajících flyšové pásmo nebo 

nacházejících se v jeho okolí, a také v sz. části vídeňské pánve, přiléhající k flyšovému 

pásmu. [33] 

Ve flyšovém pásmu Mikulovské vrchoviny naproti tomu převažuji podzemní vody typu 

Ca-HCO3 s obvyklou mineralizaci pod 1 g/l. K tomuto typu náleží i podzemní vody vázané 

na výskyty karbonátu v tomto území. Místy se vyskytují také vody přechodného typu Mg-

HCO3 o mírně zvýšené celkové mineralizaci, dosahující až 1,7–1,8 g/l. [33] 

2.2.2 Karpatská předhlubeň 

Chemické složení svrchních zvodní se vyznačuje litomorfní mineralizací, odrážející 

především litologický a chemický charakter příslušných kolektorů v daných geografických 
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a klimatických podmínkách. Naproti tomu pro podzemní vody hlubších zón platí 

všeobecná zákonitost vertikálních změn chemismu a celkové mineralizace v závislosti 

na hloubce a charakteru proudění podzemní vody, až na výjimky nezávislé na litologii 

a chemismu hornin. Pokud tedy nejsou podzemní vody ovlivněny chemicky aktivním 

prostředím v prostoru předhlubně zejména existencí sádrovce, popř. hornin s vyššími 

obsahy hořčíku, lze vertikální hydrochemickou zonálnost schematizovat od povrchu do 

hloubky postupným přechodem podzemních vod Ca-HCO3 a Mg-HCO3, popř. Ca-SO4 

typů k Na-HCO3 a Na-Cl, popř. Na(-Ca)-Cl typům. [33] 

Na jižní Moravě se nevýrazný základní typ Ca-HCO3 vyskytuje především v mělčích 

partiích předhlubně v blízkosti výchozů sedimentů eggenburgu-ottnangu. Místy 

se v poměrně rozlehlých územích ve v. a sv. okolí Znojma vyskytují rovněž vody 

s významným podílem či převahou hořčíku, a to nejen v neogenních, ale též kvartérních 

kolektorech. Celková mineralizace vod uvedených dominantních typů Ca-HCO3, Mg-

HCO3 obvykle kolísá mezi 0,5–0,8 g/l. Vody se zvýšenou celkovou mineralizací nad 1 g/l 

se často vyznačují zvýšenými obsahy síranů. V nejjižnější části karpatské předhlubně 

v okolí Jaroslavic při státní hranicí s Rakouskem se ve svrchních partiích předhlubně 

vyskytují podzemní vody typu Mg-SO4 o zvýšené celkové mineralizaci, většinou v rozsahu 

1,7 až 3,4 g/l. [33] 

V předpříkrovové části karpatské předhlubně v Dunajovických vrších a jejich okolí 

naprosto převládají síranové vody typu Ca-SO4 a Mg-SO4 s celkovou mineralizací 

až několik g/l, s dosud zjištěným maximem 4,7 g/l. Výskyt podzemních vod tohoto typu 

klademe do souvislosti s hydrogeologickou obdobou tohoto území s flyšovým pásmem. 

U většiny podzemních vod karpatské předhlubně je přírodní obsah dusičnanů nízký. 

Naopak obsahy železa se obvykle pohybují v desetinách mg/l až mg/l, výjimečně 

i v desítkách mg/l. [33]  

V hlubších vrtech převládají podzemní vody typu Na-HCO3, místy se zvýšeným obsahem 

síranů. Typ Na-HCO3 byl ověřen také v badenských bazálních klastikách u Brodu 

nad Dyjí. Celková mineralizace těchto vod bývá obvykle do více stovek mg/l. Prostorové 

rozdělení základních chemických typů podzemních vod je v tomto území zřetelně 

ovlivněno pozicí zóny regionální drenáže podzemních vod karpatské předhlubně v údolí 

Dyje a její soutokové oblasti s Jihlavou a Svratkou. V mělčí části předhlubně s regionálním 
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prouděním směrem k uvedené zóně drenáže ještě převládá typ Na-HCO3, dále k V byl 

v hlubších úsecích vrtů, situován již v předpříkrovové části předhlubně, obvykle zjišťován 

typ Na-Cl. [33] 

Všeobecně lze konstatovat, že na j. Moravě směrem do hloubky přibývá v podzemních 

vodách karpatské předhlubně obsahu sodíku a chloridů. Od hloubek několika set metrů, 

obvykle kolem 500-700 m, převládá typ Na-Cl. Současně stoupá celková mineralizace 

těchto vod až několik desítek g/l. Vody stejného charakteru se vyskytují také 

v autochtonním mezozoiku a terciéru v podloží karpatské předhlubně a karpatských 

příkrovů. Všechny tyto vody jsou fosilního mořského původu. [32] 

Vody Na-Cl typu převládají rovněž v hlubších partiích střední části karpatské předhlubně. 

V případě naprosté izolace kolektoru jsou zachovány jako silně mineralizované 

synsedimentární fosilní vody. V závislosti na míře komunikace s mělkými zvodněmi 

dochází lokálně k jejich ředění, nebo naopak, mělké podzemní vody mohou být 

obohacovány složkami hlubšího původu. Některé z těchto vod, jako např. v lokalitách 

Brodek u Přerova, Skalka u Prostějova a Chropyně, jsou či byly využívány vody minerální. 

Mělké zvodně jsou charakteristické převládajícím typem Ca-HCO3, někdy s lokálním 

zvýšením obsahů Na a Mg. Platí všeobecně i o podzemních vodách neogenních reliktů sz. 

od karpatské předhlubně se samostatnými zvodněnými systémy různého rozsahu nebo jako 

v případě Oderské kotliny a dalších obdobných výskytů v kulmu, s prouděním málo 

mineralizovaných podzemních vod, odděleným od reliktních vod v hlubších částech 

přilehlé předhlubně. [33] 

Podobně se vyskytují v tzv. detritu na Ostravsku neobnovitelné zásoby podzemních 

fosilních vod synsedimentárního původu, s celkovou mineralizací až více desítek g/l, 

převažujícího typu Na-Cl, v mnohých územích sycené plynem, metanem či oxidem 

uhličitým. Fosilní silně mineralizované solanky tzv. hlavního písčitého – darkovského 

„obzoru“ v pelitech spodního badenu jsou využívány v Lázních Darkov a v Klimkovicích.  

Hlubší zvodně neogenních kolektorů na Vidnavsku a Javornicku jsou většinou Na-HCO3-

Cl typu, při poměrně nízké celkové mineralizaci od 0,15 do 0,4 g/l. S výjimkou často 

zvýšených koncentrací Mn (0,14–1,9 mg/l), nízkých obsahů Ca a Mg (Ca+Mg < 1 

mmol/l) a ojediněle vyšších obsahů Fe (max. 15,7 mg/l) vyhovují zdejší podzemní vody 

podmínkám vodárenského zásobování po nenáročných úpravárenských procesech. [33] 
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Uvedené schéma vertikální hydrochemické zonálnosti je zcela všeobecné. V konkrétních 

případech bývá narušováno většími nebo menšími anomáliemi, odrážejícími specifické 

hydrogeologické a hydrochemické poměry a projevujícími se nepravidelnostmi nebo 

až inverzí v rozšíření jednotlivých typů či stupně mineralizace podzemních vod. 

V některých vrtech byly v mělčích úsecích zjištěny vody typově a mineralizací 

odpovídající hlubším zónám či vody stejných stratigrafických celků ve dvou blízkých 

vrtech vyznačující se náhlou změnou mineralizace a zčásti i chemických typů. [33] 

2.3 Minerální vody 

2.3.1 Flyšové pásmo 

Ve flyšovém pásmu jsou zastoupeny minerální vody dvou hlavních typů: sirovodíkové 

vody a kyselky. Kromě těchto se zde vyskytují také silně mineralizované podzemní vody 

specifického chemického složení, včetně hluboko se vyskytujících solanek. V 

připovrchové zóně se subrecentně tvoří a je lahvována minerální hořká voda Šaratica. [33] 

Sirovodíkové vody ve flyši představují vůbec největší nahromadění těchto minerálních vod 

v Česku. Vznik sirovodíku je podmíněn přítomnosti organické hmoty, ve flyši mnohdy 

živičného původu. Organická hmota umožňuje existenci desulfurikačních bakterií, které 

redukují sírany na sirovodík. Sírany vznikají oxidací sirníků (např. pyritu), často 

přítomných ve flyšových horninách. Přitom mnohé z těchto vod po vzniku sirovodíku 

se stále ještě vyznačují zvýšenými obsahy síranů. Většinou se jedná o drobné prameny 

či mělce zachycené výskyty vod různých chemických typů Na-HCO3, Ca-HCO3, Na-

HCO3-Cl, Ca-HCO3-SO4, Na- HCO3-SO4, o celkové mineralizaci od několika set 

do jednotek g/l. Vody s větším množstvím sodíku chloridů, někdy ale také síranů, mívají 

vyšší celkovou mineralizaci. Mohou se pak svým chemickým složením blížit 

luhačovickým minerálním vodám, na rozdíl od nich však nejsou syceny CO2. Běžný obsah 

sirovodíku se pohybuje v jednotkách mg/l, uváděná maxima dosahují až 20 mg/l. 

Sirovodíkové vody se vyskytují především v račanské jednotce magurské skupiny příkrovů 

v širším okolí Zlína a dále k SV, ale také v bělokarpatské jednotce téže skupiny podélních 

depresí, zahloubených do povrchu karbonu. Tyto deprese jsou označovány jako výmoly, 

či starším již nepoužívaným názvem vymýtiny. Dva hlavní výmoly jsou dětmarovický 

na S a bludovický na J. Mají převládající směr Z-V a na V se spojují. Báze detritu klesá 
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v nehlubších depresích až na 800 m p. t., maximální zjištěná mocnost detritu přesahuje 

250 m. Z hlavních výmolů vybíhají k J a k S do erodovaných karbonských hřbetů dílčí 

výmoly. [33] 

2.3.2 Karpatská předhlubeň 

V některých územích karpatské předhlubně se v blízkosti flyšového pásma vyskytují mělké 

podzemní vody s vyšší mineralizací, které lze považovat za určitou obdobu lahvované 

šaratické hořké vody, vázané již na sousední flyšové horniny. [33] 

V hlouběji uložených kolektorech karpatské předhlubně se ve velké míře vyskytují 

jodobromové solanky Na-Cl typu. Ty jsou také jako minerální vody lázeňsky využívány 

především na Ostravsku (Darkov, Karviná, Klimkovice), stejně jako vody obdobného 

složení ve vídeňské pánvi, které se balneologicky začínají uplatňovat v posledních letech 

v nově vznikajících lázních, např. v Hodoníně a v Lednici. [33] 

Další možnosti využití solanek nabízejí hluboké vrty, prováděné při průzkumu ložisek 

uhlovodíků a uhlí anebo v souvislosti s jejich následnou těžbou. V některých případech 

byly v karpatské předhlubni, ale také ve vídeňské pánvi, popř. ve flyšovém pásmu, 

negativní průzkumné vrty nebo vrty po vytěžení ropy či zemního plynu zakonzervovány 

či upraveny způsobem, který umožňuje provedení dalších hydrogeologických šetření pro 

posouzení případného jímání a lázeňského využívání termálních jodobromových solanek. 

Příkladem je vrt u Mikulova, kde se odhaduje využitelná vydatnost 20-60 l/min. [33] 

Za přírodní léčivý zdroj byla prohlášena jodová terma, zjištěná v šedesátých letech 

20. století v rámci průzkumu na uhlí vrtem NP-736, situovaným v sedle Pindula s. 

od Rožnova p. R. V příkrovech flyšového pásma byla v hloubce ca 400 m zachycena 

výstupní cesta termy, akumulované zřejmě v miocenním podloží flyše, nacházejícím 

se v místě vrtu v odhadované hloubce přes 1200 m. Přetok z vrtu dosahoval po delší době 

jen 10 l/min, ač po naražení byl podstatně větší. Zdroj byl prohlášen za léčivý a bylo 

vyhlášeno ochranné pásmo. [33] 

Perspektivní je rovněž mezi bývalou obcí Mušov, nyní zatopenou vodní nádrží Nové 

Mlýny, a Pasohlávkami na s. břehu této nádrže. Při průzkumu možností využití 

geotermální energie pro rekreační areál u Novomlýnské nádrže zde v devadesátých letech 

20. století vrty v hloubce 1200 – 1500 m ověřily v klastickém souvrství na bázi jurských 
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karbonátů v podloží eggenburgu vydatné zdroje sirovodíkových terem. Vzhledem 

k chemismu a teplotě těchto vod a problémům s jejich likvidací nemohly být provedeny 

dlouhodobé čerpací zkoušky. Při odpouštěcích zkouškách byl zjištěn přeliv o vydatnosti 

400-2400 l/min, při teplotě vody přes 40°C a obsahu H2S 7-10 mg/l. Na základě toho byl 

vrt Mušov-3G prohlášen za přírodní léčivý zdroj s vymezeným ochranným pásmem. [51] 

Další možnosti lázeňského využití v prostoru karpatské předhlubně nabízejí minerální 

vody, v různé míře geneticky spjaté s devonským, kulmským či krystalinickým podložím 

předhlubně, jako např. sirná voda ve Skalce u Prostějova. Oxid uhličitý hlubinného původu 

sytí podzemní vody bazálního badenského kolektoru v rozlehlém území karpatské 

předhlubně od okolí Přerova až k Ostravě a vytváří zde víceméně souvislou akumulaci 

uhličitých vod. V některých územích je tentýž kolektor sycen také metanem. [33], [49] 

Některé z minerálních vod jsou vázány na karbonátové výskyty, vytvářející tektonicky 

omezené kry, vystupující uprostřed terciérních a kvartérních sedimentů, jako např. 

v Teplicích nad Bečvou a Slatinicích. [33] 
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3 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 

Geotermální energie je označení pro různé druhy tepelných energií, které jsou spjaty 

s tělesem naší planety Země. Lidstvo se ji teprve v posledních sto letech začíná učit 

využívat. Slunce naší planetě dodává trvale energii, avšak sluneční energie není jediná 

složka geotermální energie. Další z nich je teplo, které vystupuje z nitra Země na povrch 

nebo také teplo vznikající rozpadem radioaktivních látek, jež jsou obsaženy v zemském 

tělese. Opomenout se nesmí ani teplo vytvářející se pomocí rotace Země, teplo vznikající 

při geochemických procesech či při šokové metamorfóze způsobené dopady meteoritů na 

zemský povrch. [38] 

Únik tepla ze Země je neustále doplňován energií dodávanou Sluncem i dalšími 

„vnitřními“ zdroji. Z těchto hledisek je tedy možné považovat geotermální energii 

za „stálou“, jejíž odběr výrazněji nezpůsobí žádné změny v připovrchových částech Země 

a ani ke stavu k životnímu prostředí. [38] 

Z hlediska potenciálního využití tepelné energie se užívá termínu 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 je podmíněn rozdílem hustot mezi 

sestupující chladnější meteorickou vodou a vystupující vodou ohřátou. Při procesu 

akumulace geotermální energie hrají značnou roli faktory jako je pórovitost (porózita), 

propustnost (permeabilita) horninového prostředí, tepelná vodivost hornin a další. [37] 

3.1 Tepelný tok a tepelná vodivost 

3.1.1 Tepelný tok 

Tento termín patří v geotermice k nejužívanějším, neboť jeho hodnota vyjadřuje množství 

tepla, které prochází jednotkou plochy za jednotku času. Tepelný tok vyjadřujeme 

v hodnotách mW.m
-2
. Dříve se tepelný rok vyjadřoval v jednotkách cal.cm

-2
.s

-1
, někdy 

i v HFU (tj. Heat Flow Units). [37] 
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Z hodnoty tepelného toku lze částečně odvodit rychlost růstu teploty s hloubkou, neříká 

však nic o původu tepla. V geotermice je hodnota tepelného toku nesmírně důležitým 

indikátorem, a to nejen z hlediska využití geotermální energie, nýbrž i z hlediska geofyziky 

a obecně i geologie. Hodnotu 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 tepelného toku, což též znamená v místech, 

kde jsou v malých hloubkách pod povrchem zvýšené teploty viz obrázek 6. [37] 

Na zemském povrchu je rozmezí hodnot tepelného toku, až na výjimky, mezi 30 

a 120 mW.m
-2
. Střední hodnota, vypočítaná z několik desítek tisíc měření, je 70 mW.m

-2
. 

[37] 

 

Obrázek 6 Povrchový tepelný tok. Mapka vyřezána a upravena ze zdroje [23] 

3.1.2 Tepelná vodivost hornin 

Zjištění tepelné vodivosti hornin je důležité pro úvahy i modelové výpočty rozmístění 

teplot v zemské kůře. Horniny jsou poměrně špatnými vodiči tepla. Hodnota vodivosti 

závisí na obsahu vody, na porózitě, na tepelné vodivosti samotných horninotvorných 

minerálů, množství a charakteru tmelu a matrix, na struktuře i textuře i anizotropii. [37] 
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Koeficient tepelné vodivosti hornin 

Tento koeficient, který se značí λ (lambda) a Wm
-1

.K
-1

 je jeho jednotkou SI, je vlastností 

látek, pevného, kapalného a plynného skupenství, která pro předepsaný teplotní gradient 

po určité délce ovlivňuje hustotu tepelného toku a to tak, že se zvyšující se hodnotou 

součinitele tepelné vodivosti narůstá hodnota hustoty tepelného toku. Měření tohoto 

parametru probíhá v laboratorních podmínkách, např. ve stacionárním režimu metodou 

dělené tyče, nebo metodou teplotní odezvy v režimu nestacionárním. [3], [41] 

Při hodnocení heterogenního prostředí viz tabulka 1, jakým je prostředí horninové, je 

potřeba provést měření na větším množství vzorků a poté použít pro zjednodušení střední 

hodnotu, protože i v jedné vrstvě horniny je tento parametr proměnlivý. Při výzkumu, který 

zahrnuje více litologických rozhraní, je vhodné sestavit soubor průměrných hodnot pro 

jednotlivé druhy hornin, které pak lze dle míry zastoupení váženým průměrem shrnout do 

jedné reprezentativní hodnoty pro studovanou oblast. [12]  

Tabulka 1 Průměrná tepelná vodivost hornin některých geologických jednotek  

Geologická jednotka počet měření 
tepelná vodivost  

Wm
-1

.K
-1

 

Český masiv 

metamorfované horniny 146 2,67 

Granitoidy 83 2,72 

teplický „porfyr" 22 2,50 

cínovecký granit, greisen 32 2,70 

Jeseníky 74 2,82 

sedimenty české křídy 136 1,85 

sedimenty permokarbonu 162 2,35 

sedimenty uhelných pánví 

kladensko-rakovnická 110 2,28 

ostravsko-karvinská 328 2,78 

žacléřsko-svatoňovická 39 2,64 

karpatská předhlubeň 236 2,86 

vídeňská pánev 36 1,53 

Zdroj: [25] 
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3.1.3 Geotermický stupeň a tepelný gradient 

Měření teplot v dolech i ve vrtech i modelové výpočty, umožnily charakterizovat 

tzv. geotermický stupeň. Je to počet metrů, o který musíme sestoupit pod povrch, aby 

teplota stoupla o 1 °C. Je ovšem nutno počítat s tzv. neutrálním pásmem blízko povrchu, 

kde se teploty nemění a jsou ovlivněny vnějšími vlivy. Ve starší i novější literatuře 

se dočteme, že průměrná hodnota geotermického stupně je 33 m, což znamená, že 

s rostoucí stometrovou hloubkou se zvyšuje teplota o 3 °C. [37] 

Kromě geotermického stupně je definován i geotermický gradient - tepelný gradient, což 

je vertikální gradient teploty v zemské kůře. Vyjadřuje se v setinách a desetinách stupňů 

Celsia na metr hloubky. Jeho hodnota kolísá v rozmezí 0,01 až 0,l °C na metr rostoucí 

hloubky. [37] 

3.2 Hustota tepelného toku 

Hustota tepelného toku vyjadřuje míru tepla, které přestoupí přes danou délku materiálu 

za určitého teplotního gradientu, kdy tento materiál má charakteristickou hodnotu 

koeficientu tepelné vodivosti. Přibližně prvních 200 m mocnosti horninového prostředí je 

intenzivněji ovlivněno prouděním podzemní vody, což zkresluje předpoklad pro výpočet 

hustoty tepelného toku. Tímto předpokladem je, že je hustota tepelného toku produktem 

přestupu tepla vedením a v důsledku toho bývají ke stanovení tohoto parametru využívány 

měření teplot z větších hloubek (cca 400 m), kde bývá intenzita proudění podzemní vody 

mnohem nižší. [3], [33] 

Tento parametr nelze měřit přímo a pro jeho stanovení musíme znát teplotní spád v místě 

zájmu a koeficient tepelné vodivosti materiálu, kterého se měření týká. V případě teplot 

horninového prostředí je pro stanovení hustoty tepelného toku provedeno měření teplot 

ve vrtech, kdy jsou teploty zaznamenávány v intervalech např. 1-100 m (v závislosti 

na předpokládaných změnách teplot po délce vrtu a délce vrtu samotné). Tyto vrty musí 

být v nejlepším případě vrtány na jádro a na vzorcích vrtného jádra musí být stanoven 

koeficient tepelné vodivosti. Z takto zjištěných údajů je možno stanovit hustotu tepelného 

toku na základě Fourierova zákona (viz rovnice 1). [41] 
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     q = λ
  

  
         (1) 

kde:   T  teplotní gradient (°C) po délce  L (m);  

q  hustota tepelného toku (Wm
-2

);  

λ  koeficient tepelné vodivosti horniny (Wm
-1

 . K
-1

). 

Pro odhad průběhu teplot v hluboké zóně je potřeba znát hodnoty hustoty tepelného toku, 

a to na relativním povrchu zemské kůry (cca 100-1000 m pod povrchem Země) a na úrovni 

MOHO. [41] 

3.3 Přenos tepla 

Přenos tepla se uskutečňuje především vedením (kondukcí). Teplo se předává vlněním 

krystalické mřížky minerálů tvořících horniny. Populárně bývá také označováno jako 

„suché“ zemské teplo. Teplo se přenáší i prouděním (konvekcí) hmoty, např. podzemní 

vodou, plyny nebo horninami v plastickém stavu. Vedení tepla má základní význam 

pro pochopení geotermie. [38] 

Dalším přenosem tepla je tzv. sálání, což je přenos tepla za účinku radiačního záření. 

Význam přenosu tepla sáláním je hlavně na kontaktu tělesa s vysokou teplotou s jinou 

pevnou avšak chladnější hmotou, přičemž průnik sálavého tepla je opět v úzkém vztahu 

k tepelné vodivosti pevné hmoty. [38] 

3.3.1 Přenos tepla vedením (kondukce) 

Vedení (neboli kondukce), 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. Látky, 

které jsou špatnými vodiči tepla, se označují jako tepelné izolátory, látky s dobrými 

vlastnostmi přenášení tepla jsou vodiče tepla. [37] 

Kondukce je typická pro tělesa pevná, konvekce pro kapaliny a plyny. V pevném zemském 

tělese probíhá hlavně kondukce, zatímco v zemském plášti konvekce. Plastické, teplem 

změklé horniny pláště mohou téci a pohybovat se v podobě obrovských konvekčních 

proudů. [37] 
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Teplo se převádí také formou zářivé energie různých vlnových délek. Každé těleso totiž 

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

v energii kinetickou, v podstatě v teplo. [37] 

Teplotní kondukce nebo teplotní induktivní koeficient materiálu definuje, možnosti 

přenosu tepla mezi materiály. Je třeba uvažovat s nekonečnou rovinou stěny určitého 

materiálu s tloušťkou jedné jednotky délky. Strany stěn jsou zachovány s konstantní 

teplotou a teplotní rozdíly jsou rovny 1°C. [19] 

Při předpokladu, že senzor může měřit množství tepla na jednotku plochy stěny 

za jednotku času, množství měřeného tepla bude numericky rovné teplotnímu koeficientu 

kondukce (λ) daného materiálu. Rozměr tohoto množství se uvádí v jednotkách SI a měrné 

jednotky se uvádí v J.m
-1

.s
-1

.K-1 nebo také W.m
-1

.K
-1

. [19] 

Experimentálně bylo zjištěno, že množství tepla(qA), které projde plochou je úměrné její 

velikosti (plošné výměře) (A) a také hodnotě teplotního rozdílu ( T) na šířku stěny ( x). 

[19] 

Tato rovnice je známá jako Fourierův zákon tepelné difuze. V rozdílné formě může být 

tento zákon zapsán také pro jednotku plochy jako: [19] 

q = -λ 
  

  
,      (2) 

Kde q figuruje jako hodnota tepelného toku ve směru x.[19] 

V homogenním izotropním prostředí se šíření tepla vedením se dá zapsat také takto: 

 
  

  
   

   

   
 

   

   
 

   

   
 ,     (3) 

kde:  a  součinitel teplotní vodivosti (m
2
/s); 

T teplota (K); 

t čas (s); 

Při uplatnění Fourierova zákona množství tepla dq = -λ F dT/dx . dτ (čas); 

Kde λ je koeficient tepelné vodivosti (Wm
-1

 . K
-1

); 

Při transferu tepla dojde dočasně k takzvaně ustálenému stavu, tj. teplota v daném bodě 

se nemění s časem a tedy dT/dx = 0. [38] 
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3.3.2 Přenos tepla prouděním (konvekce) 

Konvektivní přenos tepla je proces, který se skládá z více procesů. Především probíhá 

v médiích, které nemají pevné skupenství a jejichž molekuly jsou mobilní, tedy 

v tekutinách. V této podkapitole bude uvedena problematika vztažená k médiím kapalného 

skupenství. První proces přenosu tepla je difuze, tj. náhodný pohyb molekul. Druhým 

procesem je makroskopický pohyb tekutiny, jako např. její proudění neboli advekce. 

Přenos tepla prouděním je ve většině praktických případů spojen s přenosem tepla mezi 

pevnou látkou a tekutinou, která se pohybuje v kontaktu s ní. Podle mechanismu, který 

konvekci zapříčinil, lze tento proces dále rozdělit na konvekci přirozenou a konvekci 

vynucenou. Oba tyto typy jsou přítomny v horninovém prostředí. [3] 

Proudění tekutin probíhá v horninovém prostředí v důsledku přítomnosti prostor, 

ve kterých se tekutina může nacházet, a které jsou navzájem propojeny a tzv. hydraulicky 

komunikují. Charakter těchto prostor může být různý. Základní dva typy jsou průliny 

a pukliny. Průliny jsou v hornině jak původu genetického, tzv. primární - intergranulární 

porózita, tak původu postgenetického, tzv. sekundární - interkrystalická porózita. Pukliny 

jsou zejména sekundární nespojité struktury, které vznikly křehkou deformací horninového 

tělesa v důsledku především tektonických procesů, ale můžou být z hlediska genetického 

také primární - diagenetická vrstevnatost, metamorfní foliace, apod. Průliny jsou převážně 

chápány jako úzké dutiny tvořící síť mezi zrny především sedimentárních hornin. Pukliny 

tvoří více či méně pravidelnou síť různě rozevřených ploch diskontinuity. Pokud tedy 

horninové prostředí obsahuje určitý systém vzájemně propojených prostor, dokáže 

se v hornině tekutina, která tyto prostory vyplňuje, také pohybovat. Schopnost horniny vést 

tekutinu lze vyjádřit odporovou charakteristikou horniny - koeficientem propustnosti 

(značka k a jednotkou SI je m
2
), který je definován Darcyho zákonem. Analogií k tomuto 

koeficientu propustnosti může být chápán koeficient tepelné vodivosti (rovnice 3). [21]  

k=
     

    
       (4) 

kde:  k  Koeficient propustnosti (m
2
);  

Q  Objemový průtok (m
3
s

-1
);  

μ  Dynamická viskozita (Pa- s);  

ΔP  Tlakový spád (Pa);  
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S  Plocha (m
2
); 

x  Délka (m). [21] 

Podobně jako je koeficient tepelné vodivosti charakteristikou materiálu, která určuje 

hustotu tepelného toku při daném teplotním spádu přes určitou délku materiálu, 

tak koeficient propustnosti určuje objemový průtok tekutiny přes horninu o určité délce 

a průřezu za daného tlakového spádu. Výše uvedený vztah platí pro průlinově propustné 

horninové prostředí. Pro puklinové horninové prostředí lze koeficient propustnosti ( k f r )  

vyjádřit jako:  

k=
         

      
    

;      (5) 

kde:  yf  Rozevření pukliny (m); 

μ Dynamická viskozita (Pa- s);  

g Gravitační zrychlení (ms
-2

); 

ΔP  Tlakový spád (Pa);  

ρ Objemová hmotnost (kgm
-3

);  

Q  Objemový průtok (m
3
s

-1
);  

s Rozteč puklin (m); 

x  délka (m). [41] 

Intenzita přestupu tepla mezi tekutinou o určitém objemovém průtoku Q a pevným médiem 

je důsledkem charakteru proudění tekutiny a typu konvektivního proudění. Proudění může 

být laminární nebo turbulentní. Režim proudění je charakterizován Reynoldsovým číslem 

(Re). Při překročení kritické hodnoty Re nastává přechod z laminárního proudění 

do turbulentního režimu. [3] 

3.3.3 Teplotní difuzivita 

Pod přechodnými podmínkami tohoto parametru, je definováno, změna teplotního pole 

za jednotku času. Koeficient teplotní difuzivity (a) je vysvětleno dle formulace: 

a = 
 

  
;       (6) 
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Fyzikální rozměr teplotní difuzivity se udává v m
2
/s. V hydrodynamickém prostředí 

se analogicky určuje množství hydraulické difuzivity, což je poměr proudění k pórovitosti 

a celkovému systému stlačitelnosti. [19]  

Průměrné hodnoty teplotní difuzivity (a) pro určené horniny jsou v následné tabulce. 

Tabulka 2 Teplotní vlastnosti sedimentárních hornin při teplotách 50°C  

Typ horniny 

ρ průměr 

(g/cm3) 

λ průměr (10-

3 cal/cm s °C) 

c průměr 

(cal/g °C) 

a průměr (10-

3 cm2/s) 

anhydrit 2,8 12,61 

 

22,41 

jíl 2,52 5,3 0,223 9,5 

jílovec 2,6 5,68 0,211 12,18 

dolomit 2,63 7,98 0,228 11,17 

břidlice 2,49 5,13 0,22 9,37 

vápenec 2,55 5,28 0,204 10,54 

slínovec 2,63 6,44 0,219 11,18 

pískovec 2,65 7,75 0,197 16,45 

Zdroj: [19] 

3.4 Základní geotermální systémy 

V současné době se lidstvo naučilo využívat zemskou geotermální energii, kde k přenosu 

tepla, jakožto vodiče se nejčastěji používá voda, a to hlavně při využívání 

nízkopotenciálního zemského tepla pomocí tepelných čerpadel. V současné době se 

projektují ve světě geotermální zařízení k využívání středněpotenciálního tepla k výrobě 

jak elektrické energie, tak zároveň k teplárenskému využití (např. v Německu). 

Základní geotermální systémy je možné rozdělit podle teploty na: 

1. Vysokoteplotní – nad 150 °C, které se využívají k výrobě elektrické energie 

pomocí parních turbín. 

2. Středněteplotní – rozmezí 100 °C – 150 °C, které se využívají k vytápění nebo 

k výrobě elektrické energie avšak nepřímo (předání tepelné energie jinému médiu) 
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3. Nízkoteplotní – teploty pod 100 °C – v zahraničí často využívané k vytápění částí 

měst díky využívání termálních pramenů, nebo využívání tepelných čerpadel 

k vyhřívání domů. [38] 

Dalším způsobem jak rozdělit využívání geotermální energie je dle hloubkového dosahu 

s následným výběrem technologie na: 

3.4.1 „Povrchové“ využití geotermální energie 

Pro využití tohoto typu geotermální energie se jedná o povrchovou oblast, kdy vrty 

dosahují hloubek obvykle okolo 150 m, maximálně však až do 400 m hloubky. Tehdy se 

využívá systému termálních kolektorů, geotermální sondy, navrtání a využívání podzemní 

vody nebo energetických pilot. Energetické využití je možné pouze s tepelnými čerpadly, 

což znamená, že teplo je převáděno za použití technologických procesů z nižší teplotní 

úrovně na vyšší teplotní úroveň. Přímé vytápění v nejnižším rozsahu teplot je možné také 

s využitím tepelných trubic za použití CO2 jako prostředí pro přenos tepla, avšak tento 

systém je stále ve vývoji. [46] 

3.4.2 Hluboká geotermální energie 

Hluboká geotermální energie zahrnuje systémy, kde energie vystupuje z hloubkového 

dosahu vrtných prací a tato energie je přímo k využití (tzv. bez zvyšování teplotních 

hodnot). [46] 

Při vycházení z této definice vyplývá, že  hluboká geotermální energie začíná v hloubkách 

400 metrů a s teplotami nad 20 ° C. Všeobecně však se za pojmem hluboké geotermální 

energie vyjadřují  hloubky od dosahu 1000 m s teplotami nad 60 ° C. Velmi potenciálními 

oblastmi s rostoucí teplotou termálních vod se nachází v Německu v oblastech jako je např. 

Aachen, Baden-Baden, Wiesbaden. [46] 

Pro využívání hloubkové geotermální energie lze systémy také rozdělit dle dosažitelné 

entalpie. Entalpie představuje tepelný dosah, což je míra energie termodynamického 

systému. [46] 
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Hydrotermální systémy s nízkou entalpií: 

Většinou využívají kolektory podzemních vod, kdy za normálních okolností přímo dochází 

(volně přes výměníky tepla) k dodávce média do systému centrálního zásobování teplem. 

Tyto dodávky do systému centrálního zásobování teplem se využívá pro zemědělské účely, 

k průmyslovému využití, pro balneologické účely nebo také k možnosti vytápění. Při 

zajištění kolektoru s teplotami nad 100 °C je možné využití tohoto zdroje k výrobě 

elektrické energie. [46] 

Příklady jsou: 

1. Zvodně s vysokými teplotami  nad 100 ° C,  

2. Zvodně s teplotami v rozmezí 60 - 100 °C, 

3. Termy s vyššími teplotami nad 20 ° C.  

Hydrotermální systémy s vysokou entalpií: 

Pro využití těchto podmínek je třeba několikafázových systému, kdy se využívá vody 

v plynném stavu jako přenosové médium a samotný proces slouží zároveň k výrobě 

elektrické energie. [46] 

Petrotermální systémy: 

Jak už název vypovídá, jedná se o využití tepelné energie uložené v horninách. Příklady 

těchto používaných systémů můžeme rozdělit: 

1. Hot-Dry-Rock (HDR), Hot-Fractured-Rock (HFR) – systém teplých suchých 

hornin, které jsou primárně využívané pro výrobu elektrické energie. Vychází 

z předpokladů, kdy v hloubkách kolem 6 km pod povrchem, je teplota hornin až 

200°C s tlakem okolo 165 MPa. V těchto hloubkách jsou převážně jen granitoidní a 

metamorfované horniny, kde se uměle vytvoří tepelný výměník. V tomto výměníku 

cirkuluje kapalina a odebírá teplo okolním horninám. Povrchovým výměníkem pak 

za nízkého tlaku přeměňuje vodu na přehřátou páru použitelnou pro výrobu 

elektrické energie. Pro využití tohoto geotermální potenciálu je projektována 

geotermální elektrárna v Litoměřicích. 
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2. Enhanced geotermal system (EGS) – Geokomprimované termální systémy – 

systémy využívající podobně jaké systémy HDR, HFR teplo suchých hornin, s tím 

rozdílem, že nejsou v takové míře závislé na přenosovém médiu. [46] 

Další oblastí hluboké geotermální energie je využití geotermální energie z dolů, kaveren, 

tunelů, jakož je i skladování energie ve vodních nebo petrotermálních systémech. 

O možnostech využití geotermální energie z dolů v oblasti OKR bylo vydáno několik 

publikací. Pro charakterizaci a vytipování míst pro využití geotermální energie je třeba 

znalost vlastností geologického podloží. 

K výrobě tepla a elektrické energie se v současnosti využívají většinou přírodní konvekční 

hydrotermální systémy. Tyto systémy jsou však podmíněny geologickými faktory, jako 

je možnost oběhu podzemní vody v rozpukaných horninách, dostatečná akumulace 

podzemních vod a trvalý přínos tepla. Taková struktura musí být zakrytá, aby nedocházelo 

k rychlému prochladnutí hornin. [38] 
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4 GEOTERMÁLNÍ POTENCIÁL 

Tato kapitola se zaměří na studium problematiky využívání geotermální energie v severní 

části Karpatské předhlubně a flyšového pásma. Nebude se zde předpokládat s využíváním 

vysokopotenciálního tepla. Úkolem této práce je zaměřit se na možnosti využití 

geotermální energie k výrobě tepla pro komplexní využití částí měst, vesnic nebo 

k soukromým účelům. V řešené problematice je třeba určit území s největším potenciálem 

v dané oblasti. Potenciální oblasti k využití geotermální energie byla popsána v publikaci 

[23], díky které lze vidět i na obrázku 7 území s potenciálem k využití tohoto zdroje 

energie.  

 

Obrázek 7 Vybraná území s potenciálem k využívání geotermální energie. Zdroj: [23] 

Hlavní výsledky geologicko-geofyzikálního výzkumu jsou definovány geotermickými 

podmínkami v ČR, geotermální rajonizací našeho území, výběr a geologicko-geofyzikální 

charakteristiky perspektivních oblastí pro další průzkum a případnou těžbu tepla a popis 
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hydraulických vlastností kompaktních hornin vhodných ke štěpení a konstrukci 

podzemního tepelného výměníku. Kromě toho byly studovány geologické 

a hydrogeologické předpoklady pro získávání geotermální energie z podzemních vod. [14] 

Hlavní výsledky technicko-technologického výzkumu jsou podklady pro pokusné štěpení 

hornin v hloubce 1500 m a výzkum extrakce tepla. Tyto podklady sestávají z fyzikálně-

matematického modelu extrakce tepla pro účely projektování technických prací, zjištění 

vhodných kapalin pro hydraulické štěpení hornin, zabezpečení propantů nutných k udržení 

hydraulické štěrbiny v rozepnutém stavu, vývoj dvouplášťového vakuovaného potrubí 

pro extrakci tepla, volba vhodné vrtné technologie pro průzkumné geotermální vrty 

a projekt geofyzikálního výzkumu hydraulické štěrbiny, zejména jejího rozsahu 

a mechanického chování během štěpení a extrakce tepla. Kromě toho byly sestaveny 

podklady pro výzkum možností využití geotermální energie z termálních vod na Moravě. 

Důkladně byla zhodnocena perspektiva ekonomické efektivnosti využívání jak tepla 

suchých hornin, tak tepla vod. Lze tedy předpokládat, že by bylo možné provozní 

podzemní tepelný výměník vybudovat v takové hloubce, aby byla teplotní hladina 

dostatečná bud pro teplárenské účely, nebo pro převedení zemského tepla na elektrický 

proud pomoci binárního cyklu. [4], [7], [14] 

4.1 Tepelný tok a distribuce tepla v ČR 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 3.1, hodnoty tepelného toku leží obvykle v intervalu 

30-120 mWm
-2
, v lokálním měřítku v tektonicky či hydrotermálně porušených oblastech, 

avšak výnos tepla může být mnohonásobně vyšší, zejména tam, kde přenos tepla vedením 

je násoben konvekčním přenosem podzemními vodami. [16] 

Tzv. geotermální energie, tj. vytěžitelná energie zemského tepla, která představuje určitý 

alternativní zdroj energie. Mapy tepelného toku slouží v prvé fázi k regionálně-

geotermickému průzkumu při vytipovaní nadějných oblasti a struktur i při interpretaci 

obecných vztahů mezi tektonickou stavbou a geotermickým potenciálem. [14] 

Pro výpočet tepelného toku platí Q > k grad T, kde k je koeficient tepelné vodivosti a grad 

T je vertikální přírůstek teploty. Pro určení tepelného toku je tedy třeba měřit teplotu 

v hlubokých vrtech či dolech a stanovit tepelnou vodivost vzorků hornin z téže lokality. 

Soubor dat tepelného toku byl interpretován ve vztahu k tektonice, rozdělení 
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radioaktivních prvků v horninách zemské kůry, mocnosti zemské kůry, a byly tak 

vypočteny hlubinné teploty a výnos tepla ze svrchního pláště. Byly stanoveny základní 

geotermické charakteristiky jednotlivých seismotektonických oblastí a srovnána 

geotermická stavba Českého masívu, karpatské čelní předhlubně a západních Karpat. [10], 

[14] 

Průměrný tepelný tok na území ČR činí 70 mWm
-2

 a tato hodnota se dobře shoduje 

s průměrnými údaji ve střední Evropě. Při přihlédnutí ke skutečnosti, že na území ČR 

zasahují dvě odlišné strukturní jednotky, totiž Český masív (Mesoevropa) a Západní 

Karpaty (Neoevropa), je pro studium hlubinné stavby nezbytné studovat obě jednotky. 

Průměrný tepelný tok v Českém masívu činí 66 mWm
-2
, v karpatské čelní předhlubni 

71 mWm
-2

 a na území západních Karpat 80 mWm
-2

. [8], [14] 

V tabulce č. 3 lze nahlédnout k výsledkům naměřených hodnot tepelného toku v daných 

geologických jednotkách. 

Tabulka 3 Hodnoty povrchového tepelného toku v Českém masivu a západní části Karpatské soustavy  

Geologická jednotka 
Tepelný tok (mW.m

-2
) 

minimum Maximum Průměr 

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 přehlubeň (sever) 45 124 83 

Zdroj: [25] 

Na styku Českého masívu a západních Karpat tepelný tok roste, stejně jako roste ve všech 

směrech od vnějších k vnitřním jednotkám karpatského oblouku. Vedle růstu od sz. k jv. 

v oblasti předhlubně je však nápadný růst od jz. k sv. podél předhlubně. Oblast Ostravsko-

Karvinské uhelné pánve včetně svého širšího okolí je určitou anomálií zvýšeného 

tepelného toku 70-80 mWm
-2
. Tuto anomálii je dosud obtížné interpretovat, hledat 

vysvětlení pouze v poměrech typických pro velké uhelné pánve však zřejmě samo o sobě 
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nedostačuje. I když při prouhelňování vzniká exotermickými reakcemi teplo, je málo 

pravděpodobné, že by toto teplo mohlo způsobit tak rozsáhlou anomálii. [14], [38] 

Je-li známa hodnota tepelného toku a tepelná vodivost hornin, je možno pro určitou teplotu 

vypočítat odpovídající hloubky. [14] 

4.2 Charakteristika zájmového území z hlediska geotermálního 

potenciálu 

Jak již bylo dříve zmíněno, vzhledem k zásadně odlišným tektonickým strukturám ČR jsou 

podmínky pro využívání geotermální energie studovány samostatně, kde v západní části 

ČR tvořené Českým masívem, patřící do provincie variské Mesoevropy a ve východní 

částí tvořené Západními Karpaty, které jsou součástí alpinského orogénického pásu 

Neoevropy. Zatímco Český masív je platforma typu kratonických bloků a představuje 

konsolidovanou oblast tvárněnou během pozdních prvohor, Západních Karpaty 

pokračovaly ve svém vývoji až do současnosti. Charakteristiky teplot vůči hloubkovým 

profilům a geotermální gradienty v konkrétních tektonických jednotkách jsou uvedeny na 

Obr 8. [23] 
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Obrázek 8 Geotermální mapa s teplotou v hloubce 1 000 m. [23] 

K dispozici je výrazné zvýšení tepelného toku podél karpatské předhlubně, v jv. části 50–

60 mWm
-2

 a až 70 mWm
-2

 na severovýchodě. Geotermální pole v uhelném ostravsko-

karvinském revíru bylo pravděpodobně ovlivněno tvorbou Západních Karpat. [23] 

Zatím je k dispozici pouze málo údajů o preneogenu složené jednotky Západních Karpat, 

s relativně nízkým tepelným tokem. Tyto anomálie mají hodnoty tepelného toku méně 

než 60 mWm
-2
, pravděpodobně pokrývající větší část Rudohoří. Přímým měřením však 

nebyly tyto hodnoty prozatím potvrzeny. Tato oblast avšak odpovídá nejstarším 

horninovým celkům, které tvoří jádro západních Karpat. [23] 
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Obrázek 9 Geotermální mapa s teplotou v hloubce 2 000 m. Zdroj: [23] 

Celkové zvýšení tepelného toku ve směru od vnější pásma Karpatské pásu směrem 

k vnitřním strukturním jednotkám a mezihorských depresí je dominantní pro celý 

Karpatský systém. Na rozdíl od Alp, kde oblast zvýšeného tepelného toku odpovídá 

rozsahu skládaných celků, karpatská hřebenová oblast je oblast s nejsilnější horizontálním 

gradientem v oblasti tepelného toku. Tepelný tok na plošině mladopaleozoika a vnější 

flyšové zóny v jižním Polsku je jen 50 až 60 mWm
-2
, ale dosahuje více než 100 mWm

-2 
v 

povodí neogenních nížin na východním Slovensku u Tisy a ještě v centrálních částech z 

panonské pánve v Maďarsku. V povrchových částech teplotní gradient odpovídajícím od 

20 až 50 mK.m
-1

. [11], [23] 

Karpatské čelní předhlubeň je charakterizován teplotou Moho 450–600 °C a hypertermní 

oblastí Panonské pánve, která částečně pokrývá nejjižnější Slovensko, může dosahovat 

extrémní Moho v teplotách nad 800 ° C, v hloubce pouze 26-28 km. [23] 

Teplotní výpočty naznačují zvýšené polohy astenosféry pod karpatskou mezihorskou 

depresí v hloubce pouhých 50 až 60 km ve srovnání s 120–140 kilometry pod Českým 

masívem, viz obrázek 1. [16] 

Na obrázcích č. 8 a 9 jsou znázorněny hodnoty izohyps v hloubkách 1000 a 2000 m. 
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4.3 Rajóny příznivé k využití zemského tepla suchých hornin 

Vzhledem k tomu, že horniny o dostatečně vysoké teplotě, které podmiňují energetickou 

využitelnost zemského tepla, existují ve větších hloubkách všude, je situování vrtů 

pro těžbu tepla akumulovaného v horninách podmíněno v zásadě především ekonomicky 

a dostupnou technikou. Protože hlavní část investičních nákladů spojených s těžbou tepla 

představují náklady na hloubení vrtů. Je třeba se zaměřovat v zásadě na takové oblasti, kde 

lze dosáhnout požadovaný tepelný výkon těžebního systému v co nejmenší hloubce pod 

povrchem - tj. na taková území, kde jsou horniny o dostatečné teplotě uloženy co nejblíže 

k povrchu. Vzhledem k významu tepla, uvolňovaného z hornin zemské kůry při rozpadu 

radioaktivních prvků, které představuje značnou část zemského tepelného toku, je vhodné 

při výběru území určené k využití geotermální energie přihlížet i k radiogenní tepelné 

produkci hornin. [10] 

Výše nákladů na vybudování těžebního systému je vedle hloubky vrtu podmíněna 

i vrtatelností hornin, takže vedle kritérií geotermických je nutno současně věnovat stejnou 

pozornost i kritériím ekonomicko-technologickým, vyjadřujícím úroveň nákladnosti vrtání 

do potřebné hloubky. Určitý význam pak mohou mít i kritéria hydrogeologická, 

technologická a ekonomicko-geologická. [10] 

Při vymezení geotermicky potenciálních rajónů byly použity především tyto údaje: 

 hloubka geoizotermy 130 °C 

 hustota zemského tepelného toku, s hloubkou geoizotermy 180 °C. 

Do první skupiny rajonů, geotermicky nejvýhodnějších řadíme území, ve kterých probíhá 

izoterma 130 °C v hloubkách menších než 4 km. Současně jsou rajóny I. skupiny 

charakterizovány hustotou zemského tepelného toku vyšší než 80 mWm
-2

. Pro druhou 

skupinu rajónů je charakteristický průběh izotermy 130 °C v hloubkách mezi 4 a 5 km. [8], 

[14], [19] 

Z analýzy výsledků geotermické rajonizace se jeví jako nejpříznivější pro těžbu tepla 

na zvolené lokalitě tyto části jednotlivých geotermických rajónů: 
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4.3.1 Perspektivní oblasti 

1. Nejpříznivější území ve studované oblasti se nacházející v oblasti mezi Frenštátem 

p. Radhoštěm a Karvinou. V tomto území se nachází převážně snáze vrtatelné 

sedimenty a při teplotě 130 °C s hloubkou do 4 km zde mluvíme o vážném 

potenciálu k využití geotermální energie. [10], [16], [19] 

2. V hloubce v rozmezí 4-5 km se ve studované oblasti nacházejí ještě území 

s možností využití geotermální energie mezi Dolním Benešovem na hlučínsku, 

Fulnekem, Hranicemi na Moravě, Bystřicí pod Hostýnem, Velkým Javorníkem 

a Třincem s výjimkou úseků s nepříznivou vrtatelností a úseků s nutností ochrany 

zdrojů minerálních vod. [10], [16], [19] 
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5 RAJÓNY PŘÍZNIVÉ K VYUŽITÍ TEPLA TERMÁLNÍCH 

VOD 

V této části publikace se bude zabývat vlastním řešením a lokalizací potenciálních území 

k využití tepla termálních vod. 

Na rozdíl od oblasti Českého masívu, kde nejsou příznivé podmínky pro využívání zdrojů 

geotermální energie z přírodních termálních pramenů (ochrana zdrojů minerálních vod 

a vod s léčebnými účinky), se v oblasti Západních Karpat nachází lokality příznivé 

k využití tohoto zdroje tepelné energie. 

5.1 Výběr dat 

Pro ověření informací o daném potenciálu v zájmovém území byla provedena analýza 

a výběr dat z publikace [48]  viz obrázek 10. 

 

Obrázek 10 Důležité vrty v karpatské předhlubni a přilehlých částech vněkarpatských příkrovů. Označené 

vrty dosahují hloubky pod 1000 m. Zdroj[48] 
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Dané vrty, viz tabulka 4, byly lokalizovány dle vrtné prozkoumanosti v souřadnicích 

SJTSK. Tyto souřadnice, pro vymodelování prostředí určujícímu k zhodnocení lokality 

s nejlepšími podmínkami k využití nízkopotenciální geotermální energie, byly převedeny 

na souřadnice s mezinárodním souřadnicovým systémem ETR S89 a s určením časového 

pásma, ve kterém se zájmová oblast nachází, tzn. TM34. 
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Tabulka 4 Souřadnice vrtů a jejich lokace (vlastní zpracování) 
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5.2 Lokalizace území 

Jak lze z tabulky 4 vyčíst, došlo k lokalizaci 65 vrtů z vrtné prozkoumanosti ČR 

nacházejících se v zájmovém území dosahující hloubky podloží. Důležitější však jsou data, 

které zajišťují informace o prozkoumanosti daných vrtů. Z tohoto důvodu byl podán záměr 

na ČGS o zajištění geologické a hydrogeologické dokumentace k daným vrtům. Z těchto 

65 vrtů bylo poskytnuto na 40 dokumentů s informacemi o vrtech. Z vrtné dokumentace 

byla provedena analýza a vyhodnocení dat, kdy z nedostatku informací o hydrogeologické 

prozkoumanosti vrtů došlo k redukci lokalizovaných míst a tedy k následné redukci bodů 

v lokalizační mapě území. 

Vycházelo se tedy z daných informací zobrazených v tabulce 5. 

Tabulka 5 Vrty s hydrogeologickou dokumentací 

 

5.3 Metodika 

Jak již bylo částečně popsáno, díky softwaru ArcGIS byla provedena lokalizace vybraných 

vrtů v zájmovém území. Program ArcGIS  patřící k nejobsáhlejším komplexním 

softwarům geoinformačních technologií, umožnil přes WMS službu nahlédnout a pracovat 

s veřejně přístupnými daty, a získat tak kromě souřadnic v systému S-JTSK také další 

informace o vrtech, jako jsou např. ID číslo (číslo pro lokalizaci dokumentů v databázi 

Geofondu), zda je vrt zaměřený, hloubka vrtu či jeho úklon atd.  

Po analýze dokumentů o geologické a hydrogeologické prozkoumanosti daných vrtů, bylo 

prováděno modelování v integrovaném softwarovém balíčku RockWorks 16, určený 

k řízení geologických dat, analýzám a následné vizualizaci. RockWorks dokáže výborně 
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vizualizovat podpovrchových dat, provádět různé diagramy, modely, mapy s izohypsami, 

strukturní profily a to vše jak ve 2D, tak i ve 3D provedení.  

Informace z tabulky č. 5 byly načteny do Borehole Manageru, kde každému vybranému 

vrtu byly přidány informace charakterizující daný vrt. Jednalo se především o litologickou 

a stratigrafickou charakteristiku. V případě znalostí informací o účasti zvodněných 

kolektorů, byly v záložce Water Levels udány úrovně výšek hladin zvodní i s její 

vydatnosti v l/s. V těchto případech, kdy se potvrdila přítomnost kolektorů podzemní vody 

a byly k těmto údajům také informace o teplotě vody ve zvodněném kolektoru, dodaly 

se tyto charakteristiky do záložky P-DATA, kde se dodala pro každou výškovou úroveň 

také její vlastnost – teplota určená ve °C. Vznikla tak databáze 14 lokalizovaných vrtů 

s komplexní charakteristikou.  

Pro účely této publikace jsou nejdůležitější informace o tepelném toku zvodněných 

kolektorů. Na obrázcích č. 11 a 12 lze nahlédnout do lokalizace všech vrtů z tabulky č. 5. 

Jelikož software RockWorks je kompatibilní ke spolupráci s programem GoogleEarth, 

bylo jednoduché danou lokalitu vizualizovat také do letecké mapy, kde jsou lokalizovány 

jak vybrané vrt, tak zároveň i známá města.  

 

Obrázek 11 Lokalizace vrtů z tabulky 5 
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Obrázek 12 Lokalizace vrtů v letecké mapě. Zdoj:google.earth.com 29. 4. 2015 
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5.4 Model tepelné vodivosti zájmového území 

Jak bylo popsáno v podkapitole 5.3, pro prostředí k analýzám a vyhodnocení získaných dat 

byl vybrán software RockWorks 16. Ve složce Borehole Manager jsou definována 

komplexní data ke každému vrtu. Pro hodnocení tepelného toku je třeba vybrat modelování 

pro výběr informací ze složky P-DATA. Následuje zvolení pro statistickou analýzu dat a 

pro modelování jak v provedení 2D vizualizace viz obrázek č. 13 nebo v 3D provedení viz 

obrázek č. 14. 

 

Obrázek 13 Tepelný tok v zájmové oblasti 
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Obrázek 14 model v 3D zobrazení tepelného toku 

Tato statistická aplikace vyhodnotila situaci tepelného toku ve vybraném území, díky které 

bylo možné lokalizovat území s vyššími teplotními anomáliemi. Pro tento účel byla 

vybrána další modelová aplikace FENCE. Tuto funkci je možno využít v jakékoliv složce 

např. pro vytvoření litologické či stratigrafického modelu.  

Teplotní informace o vrtech jsou dostačující pro využití funkce FENCE Diagramu pro 

vytvoření 3D modelu vytipovaných lokalit. Fence diagram byl použit pro vytvoření 3D 

modelů. S těmito účely byly vytvořeny 3 Fence Diagramy pro 3 územní celky. 

5.4.1 Lokalita vrtu 1A 

První 3D model se zabývá profilem počínajícím na vrtu 1A umístěného v blízkosti obce 

Bílá a obce Staré Hamry, vedoucí k vrtu NP-522 ležící v blízkosti města Frenštát p. 

Radhoštěm. Na obrázku č. 15 je možné vidět, jak je daný profil navržen. Na obrázku č. 16 

lze již vidět vymodelovaný 3D Fence diagram.  
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Obrázek 15 Lokalizace profilu 1A-NP522 

 

Obrázek 16 Model Fence mezi vrty 1A-NP522 
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5.4.2 Lokalita vrtu Dřevohostice – 1 

Lokalita 2. oblasti je dle analýzy územím s nejlepšími teplotními podmínkami. Řezy byly 

proto navrženy tak, aby dokázaly nejlépe charakterizovat územní celek jako komplex. Pro 

lepší porovnání a nadhled, byl navržen model profilu mezi vrty NP-767 a vrtem Hol-1 a 

k tomuto profilu takřka 3 kolmé profily, s prostředním profilem vedeným z oblasti 

s nejvyššími teplotními hodnotami viz obrázek č. 17. Na obrázku č. 18 je znovu 

vymodelován 3D Fence model území. 

 

Obrázek 17 Řez probíhající vrty s anomálními výsledky, oblast Dřevohostice 
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Obrázek 18 Model území se zvýšenými anomáliemi, oblast Dřevohostice 

5.4.3 Lokalita vrtů Hul-1,Tl-1,Tl-2 a JAR 

Posledním celkem výsledné analýzy určení území s potenciálem k využití geotermální 

energie, je oblast nacházející se v oblasti daných 4 vrtů. Nejvyšší teplotní hodnoty byly 

naměřeny ve vrtu Tl-1, v nedalekém vrtu Tl-2 naopak hodnoty nejnižší. Navržení tohoto 

modelu bylo otázkou zakomponování všech 4 vrtů do jednoho modelu nehledě na nízké 

hodnoty vrtu Tl-2. Návrh modelu je zřejmý z obrázku č. 19 a výsledný model z obrázku č. 

20. 
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Obrázek 19 Lokalizace anomálních teplot v oblasti Tlumačov 

 

Obrázek 20 Modelování 3D oblasti Tlumačov 
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5.5 Zhodnocení modelovaného území 

V dané fázi publikace dochází ke zhodnocení modelovaného území a vyhodnocení 

potenciálních lokalit k produkci tepelné energie určené k možnosti vytápění s využitím 

zdrojů termálních vod. Z dosavadních výsledků, přes analýzu množství dat je třeba brát 

výsledky s určitou rezervou. Uváděná data obsahují velice zajímavé výsledky, avšak pro 

komplexní zhodnocení daných území, by bylo třeba rozsáhlejší množství dokumentů 

s hydrogeologickými záznamy podzemních vod a s jejich termickými záznamy teplot 

v daných úrovních. V takovém případě by bylo možné při takto detailně provedené síti 

bodů, získat specifičtější a přesnější odhady o tepelných tocích v daných oblastech 

a přizpůsobit tak i případný následný vrtný průzkum s hydrogeologickými 

a termometrickými účely.  

Přes tento nedostatek je možné odhadnout lokality vhodné k využívání tohoto 

obnovitelného zdroje energie. Dle výsledků metodiky práce, je pro účely využití termální 

vody vhodná lokalita v okolí obce Bílá, kde se nachází vrt 1A dosahující hloubky 1650 m 

s teplotou termy 64 °C. Přes skutečnost, že se v této lokalitě nachází velký potenciál, 

v obci Bílá bydlí na 300 obyvatel, a přes možnost využití tohoto zdroje energie se zdá být 

výstavba geotermální teplárny neadekvátní. 

Ze záznamů se jako další potenciální místo určené k využití geotermální energie jeví jižní 

metropole ve studované oblasti, a sice městys Dřevohostice. Vrt se stejnojmenným 

názvem dosahuje hloubky 1 900 m s teplotou média 69 °C. V tomto případě mluvíme o 

potenciálu k zajištění dodávky tepla obyvatelům celé obce. 

Záznamy o termálních zvodních potvrzují také výsledky z vrtu Hol-1 umístěného v lokalitě 

u města Holešov. Vrt Hol-1 dosahuje hloubky 1000 m, avšak přes tuto skutečnost zde 

teploty dosahují hodnot 39 °C. V této lokalitě existuje další potenciál k zajištění dodávky 

tepla obyvatelů města. 

Nejjižnější destinací se zajímavými výsledky je lokalita u obce Tlumačov. V této lokalitě 

byly potvrzeny 2 vrty s hydrogeologickými záznamy. Vrt Tl-1 dosahující hloubky 

pod 2 000 m zaznamenal teploty 66 °C, oproti tomu nedaleko umístěný vrt Tl-2 

zaznamenal v podobné hloubce výsledky s teplotami pouhých 22 °C. V tomto případě se 

nabízí otázka, zda informace z vrtu Tl-2 nebyly špatně naměřeny, nebo v této oblasti vážně 

vede izoterma s tak rozdílnými hodnotami oproti okolnímu prostředí. 
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5.6 Volba geotermální metody k získání zemského tepla 

V tomto případě je třeba zhodnotit výsledky jak suchého tepla hornin, tak možnosti 

využívání termálních vod. K odhadnutí správné metodiky, je třeba si uvědomit účel využití 

potenciálu geotermální energie. Již úvod této publikace naznačuje, že se nebude zabývat 

vysokopotenciálním geotermálním využitím, avšak spíše využitím nízkopotenciální 

popř. využití středně potenciální tepelné energie. Při těchto možnostech a také značného 

zvodnění v podloží sledovaného území, se jako možnost využití k výrobě tepelné energie 

vybízí využití středně hlubokých / hlubokých vrtů k jímání termálních vod. Tato metoda 

se dá pochopit z následujícího obrázku. 

 

Obrázek 21 Geotermální systém využívající termálních vod. Zdroj[46] 

Tento systém geotermálního zařízení pracuje na bázi jímání termální vody z hloubky 

v rozmezí 1 300 m – 2 500 m. V případě, že v těchto hloubkách je porézní prostředí 

s teplotou přenosového média minimálně 60 °C, je zde potenciál k využití tohoto systému. 

Tento systém musí být tvořen minimálně dvěma vrty zasahujících do stejného kolektoru 

zvodnění. Nejkratší vzdálenost prostorových bodů reprezentujících dno nejbližších vrtů by 

měla být minimálně vzdálená 1 500 m. Jeden z těchto vrtů funguje jako vrt jímací, který 

termální vodu přečerpává. Druhý vrt je injektážní a médium které prošlo oběhem 

zajišťující teplárenské účinky navrací zpět do zvodněného kolektoru. Při procesu čerpání 
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termální vody samozřejmě dochází k malému ochlazení přenosového média, a dle výsledné 

teploty, která se dostane do geotermální tepelné centrály, následuje možnost využití 

teplárenských účelů tohoto obnovitelného zdroje. Tento princip se dá využít také za 

čerpání termálních vod s nižší entalpií, avšak s tím rozdílem, že v geotermální tepelné 

centrále se nachází spalovací kotel s elektrickým nebo plynovým vytápěním, který pomáhá 

pro dané médium doohřát natolik, aby bylo schopné odběratelům zajistit tepelnou energii. 

Podmínkami pro využití tohoto systému jsou kromě teploty ve zvodněném prostředí také 

pórovitost, permeabilita, transmisivita, hydraulická vodivost, viskozita a další. Proto 

by bylo věcné pro účely využití geotermální energie k teplárenským účelům uvážit záměr 

pro průzkum potenciálních lokalit. 

Jako příklad daného geotermálního systému se dá uvést již zaběhlý systém využívání 

tohoto typu zemského tepla v Německém městě Neustadt-Glewe ležící ve spolkové zemi 

Meklenbursko na severu země. Následující obrázek je velice podobný schematickému 

obrázku č. 22. 

 

Obrázek 22 Geotermální systém využívaný ve městě Neustadt-Glewe na severu Německa. Zdroj: [1] 
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Na daném diagramovém obrázku č. 22 lze vidět, že systém funguje na stejném principu 

jako navrhovaný systém k použití. Rozdíl je v tom, že město Neustadt-Glewe se nachází 

nad podložím zajišťující anomálně vysoké teploty termálních vod a díky tomu 

je geotermální stanice schopna zajistit rozvod tepla jak pro obyvatelstvo, 

tak pro průmyslovou část města, zároveň však i produkci elektrické energie. K nahlédnutí 

k detailním informacím o tomto fungujícím systému napoví obrázek č. 23. 

 

Obrázek 23 Detailní fakta k využívanému systému termálních vod v Německém městě Neustadt-Gwele [46] 
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ZÁVĚR 

V rámci této publikace bylo provedeno množství analýz, po kterých následovala 

modelování různých prostředí. Přes nedostatek podkladových informací ke komplexnímu 

pojetí hledání potenciálu k využití geotermální energie v severní části karpatské 

předhlubně a flyšového pásma, bylo možné nastínit vyskytující se geotermální situaci 

v tomto prostředí. Na základě daných podkladů mohlo proběhnout vyhodnocení těchto dat, 

které prozatím v ČR k danému území nebyly zveřejněny. Data získaná modelováním a 

zveřejněna v této publikaci však potvrzují potenciál popsaný v Geotermálním atlase 

Evropy viz zdoj [23], který detailně popsal geotermální situaci v ČR. 

Přes fakt, že ČR nepatří k předním zemím využívající tohoto obnovitelného zdroje, jsou 

zde území se středně vysokým potenciálem k využití. Chybou nejspíš je také pojetí 

a dotace vládou ČR dle zákona pouze na jednotku vyprodukované elektrické energie 

(MWh). Při využívání geotermální energie k získání tepla, je možné získat dotaci pro 

výstavbu (bez provozní dotace) daného zařízení.  

Nachází se zde množství dat, které by byly vhodné pro doplnění této publikace, avšak 

detailnější pojetí publikace by přesahovalo rámec diplomové práce. 

Závěrem by bylo vhodné dodat, že zabývání se touto problematikou je do budoucna 

pro obyvatelstvo ČR velice příhodné. Tato práce by mohla posloužit jako podklad pro 

detailní zpracování analýz již vytipovaných oblastí pro provedení detailního 

geotermického průzkumu. 
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