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Výtah z obsahu příloh 

Přílohy této disertace představují její nedílnou součást a mají za úkol tématicky doplnit samotný 

výklad v kapitolách 1 až 7. Přirozeně platí, že jedna příloha se může týkat problematiky ve více 

kapitolách. Zatímco obsáhlejší přílohy (např. přílohy A a D) jsou rozděleny do více tematických 

okruhů, méně obsáhlé přílohy (např. přílohy B, C, F, G) jsou monotématické. 

 

Příloha A – Matematický aparát obsahuje tématické přílohy A.1 až A.18, které se dělí 

do následujících tematických okruhů, tedy: 

 

 První tématický okruh – zahrnuje přílohy A.1 až A.7 a pojednává o problematice řešení 

tzv. Cauchyho problému převážně z matematického hlediska, z něhož posléze vychází 

matematické popisy v kapitolách 1 a 7. Je zde detailněji rozebrán význam fundamentálního 

řešení tohoto problému v souvislosti s řešenou problematikou (viz příloha A.3) a v návaznosti 

na matematickou statistiku ve formě očekávaných analogií se spojitým Gaussovým 

rozložením pravděpodobnosti (viz příloha A.3). Důvodem nalezených spojitostí je fakt, že 

obě problematiky jsou popsány pomocí stejných parabolických PDE 2. řádu. Ačkoliv 

Cauchyho problém představuje z matematického hlediska tzv. problém počáteční podmínky, 

jsou zde nastíněny možnosti řešení dané množiny problémů také pro zadané okrajové 

podmínky I., II. a III. druhu (tématicky viz pododdíl 1.4.3.4) pomocí tzv. Greenových funkcí 

(viz přílohy A.5 a A.6). 

 Druhý tématický okruh – zahrnuje přílohy A.8 až A.10; protože se lze při matematickém 

popisu této problematiky setkat s mnoha speciálními funkcemi, jsou zde v dostatečné míře 

sumarizovány nejen jejich definice a klíčové vlastnosti (viz příloha A.8 a A.10), ale také grafy 

(viz příloha A.9). 

 Třetí tématický okruh – zahrnuje přílohy A.11 až A.18 a zabývá se (v přímé návaznosti 

na kapitolu 7) problematikou analytického a numerického matematického modelování nejen 

z teoretického hlediska (viz přílohy A.11 a A.15, s návazností na podkapitolu 7.4), ale také 

z praktického hlediska (viz přílohy A.16 až A.18, s návazností na podkapitoly 7.5 a 7.6) 

ve formě tří praktických ukázek v nástroji EED (viz příloha A.17) a prostředích FEFLOW (viz 

příloha A.16, tématicky viz pododdíl 7.6.2.2) a COMSOL Multiphysics (viz příloha A.18). 

 

 

Příloha B – Normalizace platinových odporových snímačů teploty obsahuje tématické 

přílohy B.1 až B.6, které se komplexněji zabývají nejen problematikou související normalizace 

pro platinové odporové snímače teploty (tématicky viz přílohy B.1 a B.2; okrajově také viz 

přílohy B.3 a B.4), ale také problematikou měření teploty jak z metrologického hlediska (viz 

příloha B.5), tak rovněž z hlediska jejího praktického zpracování pro vyhodnocovací systémy (viz 

příloha B.6). 

 

Příloha C – Jednotky v soustavě SI obsahuje části C.1 až C.5, se zabývá problematikou 

veličin a jednotek v soustavě SI z hledisek obecných vlastností (viz přílohy C.1 až C.3), tak 

praktického použití v souladu s typografickými pravidly pro správný zápis jednotek v textu (viz 

příloha C.4). Příloha C.5 se z makroskopického hlediska detailně zabývá problematikou analogie 
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mezi teplotním polem a elektrickým polem, respektive mezi teplotními a tepelnými veličinami 

na straně jedné a elektrickými veličinami na straně druhé; seznam doporučené literatury je uveden 

v příloze J. Tato příloha má platnost v celém rozsahu disertace (tj. v textové části a v přílohách). 

 

Příloha D – Dodatky k TRT experimentům obsahuje přílohy D.1 až D.20, které se zabývají 

problematikou detailního technického popisu realizací významných TRT experimentů dle navržené 

metodiky (v této disertaci a v [1]), přičemž: 

 

 První tématický okruh – zahrnuje pouze přílohu D.1, která sumarizuje vybrané atributy 

všech 14 krajů krajů České republiky (tj. označení kraje dle RZ a dle ISO 3166-2 pro Českou 

republiku, krajské město, počet okresů v kraji a rozlohu kraje) V souvisejících přílohách 

(tj. přílohy D.2 až D.20, přílohy E.1 až E.11) a také v textu (tématicky viz kapitola 7) jsou 

jednotlivé lokality, na nichž byl příslušný TRT experiment realizován, uváděny dle registrační 

značky (RZ) daného kraje (např. T pro Moravskoslezský kraj). 

 Druhý tématický okruh – zahrnuje pouze přílohu D.12, která sumarizuje oblast Jeseníků 

(na základě generální mapy) v geologickém regionu silesikum z hledisek jeho obecného 

popisu, vymezení, charakteristiky, litologie, stratigrafie, tektoniky a magnetismu. Tento 

obecnější popis Jeseníků poté slouží k doplnění lokálních geologických charakteristik 

na lokalitě Ovčárna pod Pradědem (viz přílohy D.7 až D.13 a tématicky viz podkapitola 7.5) 

a na lokalitě Ostružná (viz příloha D.6). 

 Třetí tématický okruh – zahrnuje přílohy D.7 až D.11, které obsahují nejen souhrnné tabulky 

pro zadané, vstupní a výstupní parametry v rámci II. SED na lokalitě Ovčárna pod Pradědem 

(viz příloha D.7), ale také výsledky testu pro nalezení optimální počáteční (neovlivněné) 

teploty v závislosti na optimalizovaných parametrech součinitele tepelné vodivosti 

a součinitele tepelného odporu (viz přílohy D.8 až D.11) pro danou lokalitu. 

 Čtvrtý tématický okruh – zahrnuje přílohy D.2 až D.6 a přílohy D.13 až D.20, které 

demonstrují, jak se navržená metodika realizace TRT experimentů (tématicky viz oddíl 7.3) 

na vybraných lokalitách vyvíjela na základě nabytých praktických zkušeností a teoretických 

znalostí (tématicky viz oddíly 7.2.1 až 7.2.3) a jakým způsobem daná realizace přispěla 

k jejímu zpřesnění a doplnění. U všech uvedených lokalit jsou vždy uvedeny popisy 

z geografického hlediska, geomorfologického hlediska, z geologického hlediska pouze 

u významnějších lokalit (viz přílohy D.2, D.3, D.5, D.6, D.13 a D.19). 

 

 

Příloha E – Dodatky k měření teplotních profilů obsahuje přílohy E.1 až E.12, které zahrnují 

tabulky závislostí příslušných ROM adres na daných hloubkových úrovních, respektive na délkovém 

rozmístění čidel typu Dallas DS18B20 na dostupných měřicích kabelech (viz přílohy E.1 až E.10, 

tématicky viz oddíl 6.1 a oddíl 6.3). 

V rámci pravidelných měsíčních měření na lokalitě Paskov (viz příloha D.15, tématicky viz 

pododdíl 7.6.2.2), konkrétně pak ve vrtu VM6 v areálu firmy Green Gas DPB, a. s., jsou zde uvedeny 

teplotní profily ovlivňované vývojem teplot v blízkém systému BTES, a to během 1 roku, konkrétně 

od dubna 2013 až do května 2014 (viz příloha E.11). 

 

Příloha F – Dodatky ke sběrnici 1-Wire obsahuje přílohy F.1 až F.3, které se detailněji 

zabývají problematikou sběrnice typu 1-Wire a možnostmi programové implementace měření teploty 
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pomocí připojených teplotních čidel typu Dallas DS18B20 (viz přílohy E.1 až E.10, tématicky viz 

příloha F.3). 

 

Příloha G – Dodatky k MVP obsahuje přílohy G.1 až G.11, které zahrnují zařazení a strukturu 

zpráv o provedených karotážních měřením a inklinometrických měřením (pro vybrané hlubinné vrty 

na Malém výzkumném polygonu) v letech 2008 a 2009, tedy v době budování této technologie (viz 

příloha D.4, tématicky viz pododdíl 1.5.2.3). Kopie zmíněných zpráv jsou vloženy do speciální kapsy 

tohoto svazku. 

 

Příloha H – Dodatky k certifikované metodice obsahuje přílohy H.1 až H.3, které lze 

dle jejich obsahu rozdělit na následující tématické okruhy: 

 

 První tématický okruh – zahrnuje přílohy H.1 až H.2, které zahrnují klíčové výňatky 

z certifkované metodiky (viz [1]), a to úvod (viz příloha H.1) a cíle (viz příloha H.2). 

 Druhý tématický okruh – zahrnuje pouze přílohu H.3, která stručně popisuje vzájemnou 

interakci mezi certifikovanou metodikou v [1] a touto disertací. 

 

 

Příloha I – Dodatky k disertaci obsahuje pouze přílohu I.1, která zahrnuje adresářovou 

strukturu přiloženého CD, a přílohu I.2 zabývající se významem pojmu „disertace“ z právního 

hlediska a z jazykovědného hlediska. 

 

Příloha J – Seznam doporučené literatury obsahuje ucelený seznam doporučené literatury 

pro témata zahrnující pravidla a požadavky na formální stránku disertace a problematiku analogie 

mezi teplotním polem a elektrickým polem (tématicky viz příloha C.5). 
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A Matematický aparát 

A.1 Problém počáteční podmínky – obecná formule 

Fundamentální systém řešení se v dané problematice týká pouze parciálních diferenciálních 

rovnic parabolického typu. Dle [18] lze nejen odvodit obecnou formuli pro řešení tohoto problému, ale 

také charakterizovat samotnou funkci fundamentálního řešení. 

Nechť platí, že � = [��,⋯ ,��]	∈ ℝ �  a � = [��,⋯ ,��]	∈ ℝ � . Dále uvažujme nehomogenní 

lineární parciální diferenciální rovnici 2. řádu (díky druhým parciálním derivacím v prostorových 

souřadnicích) a parabolického typu s libovolnou pravou stranou (viz také pododdíl 1.4.3.3), tedy 

dle [18]: 

 
��

��
− L�,�[� ]= Φ (�,�) (A.1) 

 

Pro relaci (A.1) budeme uvažovat libovolnou počáteční podmínku, tedy: 

 

� = �(�) při �= 0 (A.2) 

 

Tvar řešení pro relace (A.1) a (A.2) je dán součtem dvou integrálů coby odezev na počáteční 

podmínku (tj. statická část odezvy závislá pouze na integraci dle prostorových souřadnic) 

a na charakter nenulové pravé strany (tj. dynamická část odezvy závislá na integracích dle časové 

souřadnice a dle prostorových souřadnic), tedy: 

pro (odezvu na počáteční podmínku) 

��(�,�)= � �(�)∙ℊ(�,�,�,�= 0)

ℝ �

∙d�

d� = [d�� ∙⋯ ∙d��]

 (A.3) 

 

pro (odezvu na charakter nenulové pravé strany) 

��(�,�)= � � Φ (�,�)∙ℊ(�,�,�,�)∙d�∙

ℝ �

d�

�

�

d� = [d�� ∙⋯ ∙d��]

 (A.4) 

 

a pro (celkovou odezvu dánu principem superpozice) 

� (�,�)= ��(�,�)+ ��(�,�) (A.5) 

 

Dodejme, že funkce ℊ(�,�,�,�)≡ ℊ představuje tzv. fundamentální řešení Cauchyho problému 

následující homogenní PDE 2. řádu a parabolického typu, tedy dle [18]: 
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�ℊ

��
− L�,�[ℊ]= 0 (A.6) 

 

Pro relaci (A.6) budeme uvažovat nehomogenní počáteční podmínku ve speciálním tvaru, tedy: 

 

ℊ = �(� − �) při �= �

�(�)= [�(��)∙⋯ ∙�(��)]

�(� − �)= [�(�� − ��)∙⋯ ∙�(�� − ��)]

 (A.7) 

 

Vektor � a � v relacích (A.6) a (A.7) vystupují jako tzv. volné parametry; distribuce �(�) pak 

představuje n-rozměrnou Diracovu delta funkci. 

Dodejme, že charakter fundamentálního řešení Cauchyho problému ℊ je závislý na charakteru 

lineárního diferenciálního operátoru L�,�[ℊ] v relaci (A.6), a to následujícím způsobem, tedy dle [18]: 

 

 jsou-li koeficienty L�,�[ℊ] v relaci (A.6) nezávislé na časové souřadnici �, pak je 

fundamentální řešení Cauchyho problému závislé pouze na třech argumentech, 

tj. ℊ(�,�,�,�)= ℊ(�,�,�− �), 

 jsou-li koeficienty L�,�[ℊ] v relaci (A.6) konstantní, pak je fundamentální řešení Cauchyho 

problému závislé pouze na dvou argumentech, tj. ℊ(�,�,�,�)= ℊ(� − �,�− �). 

 

 

A.2 Fundamentální systém řešení Cauchyho problému – neúplná 

separace proměnných 

Uvažujme speciální případ, kdy je lineární diferenciální operátor v relaci (A.1) reprezentován 

sumou dílčích diferenciálních operátorů (závislých na příslušné prostorové souřadnici a na časové 

souřadnici), tedy dle [18]: 

 

L�,�[� ]= L�,�[� ]+ ⋯ + L�,�[� ]= � L�,�[� ]

�

���

 (A.8) 

 

kde (dílčí diferenciální operátor) 

L�,�[� ]≡ ��(��,�)∙
���

���
� + ��(��,�)∙

��

���
+ ��(��,�)∙�

�= 1,… ,�

 (A.9) 

 

Tvar fundamentální řešení n-rozměrného Cauchyho problému při platností relací (A.1) a (A.8) 

vypadá následovně, tedy: 
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ℊ(�,�,�,�)= � ℊ�(��,��,�,�)

�

���

�= 1,… ,�

 (A.10) 

 

kde (dílčí fundamentální řešení vyhovující PDE pro jednorozměrný problém) 

�ℊ�

��
− L�,�[ℊ�]= 0

�= 1,… ,�

 (A.11) 

 

při (dílčích počátečních podmínkách) 

ℊ� = �(��− ��) při �= �

�= 1,… ,�

 (A.12) 

 

V případě tvaru fundamentálního řešení v relaci (A.10) lze připustit separaci proměnných 

v prostorových souřadnicích [��,⋯ ,��], nikoli však v časové souřadnici �. 

V zavedené symbolice uveďme příklad fundamentálního řešení Cauchyho problému 

pro tři prostorové kartézské souřadnice, tj. při � = 3, � ≡ [�,�,�] a � ≡ [�,�,�], a jednu časovou 

souřadnici �, tedy: 

 

ℊ(�,�,�,�)= � ℊ�(��,��,�,�)

���

���

= ℊ�(�,�,�,�)∙ℊ�(�,�,�,�)∙ℊ�(�,�,�,�)

ℊ�(�,�,�,�)=
1

2 ∙� π ∙� ∙(�− �)
∙exp�−

(� − �)�

4 ∙� ∙(�− �)
�

ℊ�(�,�,�,�)=
1

2 ∙� π ∙� ∙(�− �)
∙exp�−

(� − �)�

4 ∙� ∙(�− �)
�

ℊ�(�,�,�,�)=
1

2 ∙� π ∙� ∙(�− �)
∙exp�−

(� − �)�

4 ∙� ∙(�− �)
�

 (A.13) 

 

z toho (fundamentální řešení Cauchyho problému při � = 3) 

ℊ(�,�,�,�)=
1

�2 ∙� π ∙� ∙(�− �)�
� ∙exp�−

(� − �)� + (� − �)� + (� − �)�

4 ∙� ∙(�− �)
�

ℊ(�,�,�,�)= ℊ(�,�,�,�,�,�,�,�)

 (A.14) 

 

Dodejme, že relace (A.14) je totožná s relací (1.80) v pododdíle 1.4.3.3. 
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A.3 Fundamentální systém řešení Cauchyho problému – fyzikální 

hledisko 

Dle [14] fundamentální systém řešení (FSŘ) v relaci (1.80), uvedené v pododdíle 1.4.3.3, 

fyzikálně představuje průběh teploty v prostoru, způsobené jednotkovým tepelným impulsem, v bodě 

[�,�,�] a v okamžiku �. Také se někdy tomuto fundamentálnímu systému řešení říká tzv. Greenovo 

jádro (dle [15]) či tzv. Greenova funkce. Dodejme, že v [18] se Greenova funkce vztahuje k řešením 

problémů s předepsanou okrajovou podmínkou daného druhu. Přesto zde lze nalézt relace 

mezi fundamentálním řešením Cauchyho problému a Greenovými funkcemi; v [18] uvedeno pro PDE 

eliptického typu a také pro PDE parabolického typu. 

Obr. A.1 zobrazuje příklad fundamentálního systému řešení Cauchyho problému 

ve dvou prostorových kartézských souřadnicích, tj. � = 2 a � ≡ [�,�], v bodě [� = 0,� = 0] 

a v okamžiku � = 0, a to při �= �� = 0,01	s (tj. jeden časový řez) při zvolené hodnotě tepelné 

difuzivity � ≡ �� = 0,5	m � ∙s��, sloužící spolu s příslušným časovým řezem jako tzv. tvarový 

parametr výsledné distribuce. 

 

 

Obr. A.1  Fundamentální systém řešení Cauchyho problému ve dvou prostorových kartézských 

souřadnicích – distribuce ve formě fundamentálního řešení ℊ(�,�,� = 0,� = 0,�= ��,� = 0)=

ℊ(�,�) (fyzikálně v m-2) při zvoleném tvarovém parametru ve formě tepelné difuzivity � ≡ �� =

0,5	m � ∙s��, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Obr. A.2 zobrazuje příklad fundamentálního systému řešení Cauchyho problému 

v jedné prostorové kartézské souřadnici, tj. � = 1 a � ≡ [�], a v jedné časové souřadnici � (dané 

izolovanými časovými řezy), a to v bodě [� = 0] a v okamžiku � = 0	s při zvolené hodnotě tepelné 
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difuzivity � ≡ �� = 0,5	m � ∙s��, sloužící spolu s příslušným časovým řezem jako tzv. tvarový 

parametr výsledné distribuce. 

 

 

Obr. A.2  Fundamentální systém řešení Cauchyho problému v jedné prostorové souřadnici 

a v izolovaných časových řezech časové souřadnice �∈ {��,��,��,��,��} – distribuce ve formě 

fundamentálního řešení ℊ(�,� = 0,�,� = 0)= ℊ(�,�)⟹ ℊ(�) (fyzikálně v m-1) při zvoleném 

tvarovém parametru ve formě tepelné difuzivity � ≡ �� = 0,5	m � ∙s��, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Z vlastností parciálních diferenciálních rovnic 2. řádu a parabolického typu a jejich řešení plyne, 

že se uplatňují nejen při popisu transientního šíření tepla (v prostoru a v čase), ale také ve statistice, 

v tomto případě pak v souvislosti s hustotou pravděpodobnosti spojitého Gaussova normálního 

rozdělení � (�,��), tedy dle [14]: 

při (tvaru hustotě pravděpodobnosti s příslušnými parametry při − ∞ < � < +∞  a při �� > 0) 

ℋ (�,�)=
1

√2 ∙π ∙�
∙exp�−

(� − �)�

2 ∙��
� (m ��) (A.15) 

 

a při (tvaru fundamentálního řešení Cauchyho problému při −∞ < � < + ∞  a při � = 1) 

ℊ(�,�,�,�)=
1

2 ∙� π ∙� ∙(�− �)
∙exp�−

(� − �)�

4 ∙� ∙(�− �)
� (m ��) (A.16) 

 

z toho (při ztotožnění s tvarovým parametrem čili rozptylem Gaussova normálního rozdělení) 
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√2 ∙π ∙� = 2 ∙� π ∙� ∙(�− �) (m )

� = √2 ∙� � ∙(�− �) (m )

�� = 2 ∙� ∙(�− �) (m �)

2 ∙�� = 4 ∙� ∙(�− �) (m �)

 (A.17) 

 

Pro úplnost dodejme, že aby bylo možno z fyzikálního hlediska relace (A.15) a (A.16) porovnat, 

musí být oba výrazy fyzikálně vyjádřeny v m-1, neboť popisují jednorozměrný problém v prostorové 

souřadnici, v tomto případě v ose x (v m). 

K relaci (A.17) rovněž dodejme, že pro i-tý tvarový parametr (prioritně uvažován pro rozptyl 

��, respektive směrodatnou odchylku � , Gaussova normálního rozdělení), vztažený k relaci (A.16), 

odpovídá (při relaci � = 0) i-tý izolovaný časový řez, tedy: 

pro i-tý rozptyl Gaussova normálního rozdělení 

��
� = 2 ∙� ∙�� (m �) (A.18) 

 

pro i-tou směrodatnou odchylku Gaussova normálního rozdělení 

�� = � 2 ∙� ∙�� = √2 ∙� � ∙�� (m ) (A.19) 

 

Obr. A.2 graficky zobrazuje relace (A.15) a (A.16) – v izolovaných časových řezech se tvar 

Gaussovy křivky v závislosti na prostorové souřadnici opravdu tvarově mění, přičemž musí platit: 

 

� ℊ(�,�,�,�)

��

��

∙d� =
1

2 ∙� π ∙� ∙(�− �)
∙ � exp�−

(� − �)�

4 ∙� ∙(�− �)
�

��

��

∙d� = 1 (m ��) (A.20) 

 

neboť (při � = 0 čili při �� = �) 

� �
��

���

�∙√�∙�
�
�

∙d�

��

��

= ��
� =

� − �

2 ∙√� ∙�
d� = 0 + 2 ∙√� ∙�∙d� �� = lim

�→ ��

� − �

2 ∙√� ∙�
= −∞

� = �+ 2 ∙� ∙√� ∙� d� = 2 ∙√� ∙�∙d� �� = lim
�→ ��

� − �

2 ∙√� ∙�
= +∞

��

� ����
∙2 ∙√� ∙�

�����

�����

∙d� = 2 ∙√� ∙�∙ � ����
∙

��

��

d� =
2 ∙√� ∙�∙√π

√π
∙ � ����

∙

��

��

d�

2 ∙√� ∙�∙√π

√π
∙ � ����

∙

�����

�����

d� ≡ √π ∙� ∙�∙erfc(��)= √π ∙� ∙�∙[1 − erf(��)]�����

√π ∙� ∙�∙[1 − erf(−∞ )]= √π ∙� ∙�∙[1 − (−1)]= � ∙√� ∙� ∙� = √� ∙� ∙� ∙�

 (A.21) 

 

a obecněji (při �� = �− �) 
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� �
��

���
�∙√�∙��

�
�

∙d�

��

��

= ��
� =

� − �

2 ∙√� ∙��
d� = 0 + 2 ∙� � ∙�� ∙d� lim

�→ ��

� − �

2 ∙√� ∙��
= −∞

� = �+ 2 ∙� ∙� � ∙�� d� = 2 ∙� � ∙�� ∙d� lim
�→ ��

� − �

2 ∙√� ∙��
= +∞

��

� ����
∙2 ∙� � ∙��

�����

�����

∙d� = 2 ∙� � ∙�� ∙ � ����
∙

��

��

d� =
2 ∙√� ∙�� ∙√π

√π
∙ � ����

∙

��

��

d�

2 ∙√� ∙��

√π
∙√π ∙ � ����

∙

�����

�����

d� ≡ � π ∙� ∙�� ∙erfc(��)= � π ∙� ∙�� ∙[1 − erf(��)]�����

� π ∙� ∙�� ∙[1 − erf(−∞ )]= � π ∙� ∙�� ∙[1 − (− 1)]= � ∙� � ∙� ∙(�− �)= � � ∙� ∙� ∙(�− �)

 (A.22) 

 

Obr. A.3 zobrazuje příklad fundamentálního systému řešení Cauchyho problému v jedné 

prostorové kartézské souřadnici, tj. � = 1 a � ≡ [�], a v izolovaných prostorových řezech), a to 

v časové souřadnici a při zvolené hodnotě tepelné difuzivity � ≡ �� = 0,5	m � ∙s��, sloužící 

spolu s příslušným časovým řezem jako tzv. tvarový parametr výsledné distribuce. 

 

 

Obr. A.3  Fundamentální systém řešení Cauchyho problému v jedné prostorové souřadnici 

a v izolovaných prostorových řezech prostorové souřadnice � ∈ {��,��,��,��,��} – distribuce 

ve formě fundamentálního řešení ℊ(�,� = 0,�,� = 0)= ℊ(�,�)⟹ ℊ(�) (fyzikálně v m-1) 

při zvoleném tvarovém parametru ve formě tepelné difuzivity � ≡ �� = 0,5	m � ∙s��, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 
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A.4 Fundamentální systém řešení Cauchyho problému – použití 

Fourierovy transformace 

Často používanou metodou řešení je Laplaceova transformace (prakticky uváděná rovněž v [18] 

a v [46]); v případě, kdy se počítá s více prostorovými souřadnicemi, je použití Laplaceovy 

transformace složitější, neboť transformací opět vznikne parciální diferenciální rovnice. Další účinnou 

metodou řešení může být tzv. Fourierova metoda (prakticky uváděná rovněž v [18] a použitelná 

při řešení jednorozměrné rovnice vedení tepla a při uvažování Cauchyho problému), tedy dle [18]: 

pro formuli přímé jednorozměrné Fourierovy transformace 

��(�)≝
1

√2 ∙π
∙ � �(�)∙���∙� ∙� ∙d�

��

��

≡ ℱ{�(�)} (A.23) 

 

pro formuli zpětné jednorozměrné Fourierovy transformace 

�(�)≝
1

√2 ∙π
∙ � ��(�)∙��∙� ∙� ∙d�

��

��

≡ ℱ�����(�)� (A.24) 

 

pro zadání problému (originál problému; při −∞ < � < + ∞ , �≥ 0) 

���: ��� = � ∙��� �

��: �(�,�= 0)= �(�)
 (A.25) 

 

po Fourierově transformaci (obraz problému) 

��� :
d

d�
ℱ{�(�,�)}+ � ∙�� ∙ℱ{�(�,�)}= 0

��: ℱ{�(�,�)}��� =
1

√2 ∙π
∙ � �(�)∙���∙� ∙� ∙d� = ℱ{�(�)}

��

��

= ��(�)
 (A.26) 

 

pro řešení (pro obraz problému) 

ℱ{�(�,�)}= ℱ{�(�,�)}��� ∙��� �∙�∙� = ��(�)∙��� �∙�∙� (A.27) 

 

pro řešení (pro originál problému) 
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�(�,�)= ℱ���ℱ{�(�,�)}�= ℱ�����(�)∙��� �∙�∙��

�(�,�)=
1

√2 ∙π
∙ � ��(�)∙��∙� ∙� ∙��� �∙�∙� ∙d�

��

��

�(�,�)=
1

√2 ∙π
∙ � ��(�)∙��∙� ∙� ∙��� �∙�∙� ∙d�

��

��

�(�,�)=
1

2 ∙π
∙ � � � �(�)∙���∙� ∙� ∙d�

��

��

�∙��∙� ∙� ∙��� �∙�∙� ∙d�

��

��

�(�,�)=
1

2 ∙π
∙ � �(�)∙d�

��

��

∙ � �
���√�∙��

�
∙� ���∙(���)∙� �

∙d�

��

������������� ����������
√�

�√�∙��
∙����

��∙(���)�

�∙�∙�
��

√�

√�∙�
∙�����

(���)�

�∙�∙�
�

 (A.28) 

 

při (zobecněné formě daného integrandu podle � ) 

� exp{−�� ∙�� + � ∙�}∙d� =

��

��

√π

|�|
∙exp�

��

4 ∙��
� (A.29) 

 

z toho (při − ∞ < � < +∞ , �> 0) 

�(�,�)=
1

2 ∙√π ∙� ∙�
∙ � �(�)∙exp�−

(� − �)�

4 ∙� ∙�
�

��

��

∙d� (K) (A.30) 

 

neboli 

�(�,�)= � �(�)∙ℊ(�,�,�,0)

��

��

∙d� (K) (A.31) 

 

Dodejme, že relace (A.30) platí pro řešení jednorozměrného problému, tedy pro � = 1. Pro n-

rozměrné zobecnění lze psát následující relaci, tedy dle [18]: 

z toho (při �> 0) 

�(�,�)=
1

(2 ∙� ∙π ∙�)� �⁄
∙ � �(�)∙exp�−

|� − �|�

4 ∙� ∙�
�∙d�

��

��

(K) (A.32) 

 

při (obecných n-rozměrných vektorech) 
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� = [��,⋯ ,��]

� = [��,⋯ ,��]

d� = [d�� ∙⋯ ∙d��]

d� = [d�� ∙⋯ ∙d��]

|� − �|= � (�� − ��)
� + ⋯ + (�� − ��)

�

 (A.33) 

 

z toho (při � = 3 a v návaznosti na již zavedenou symboliku) 

� = [��,��,��]≡ [�,�,�]

� = [��,��,��]≡ [�,�,�]

d� = [d�� ∙d�� ∙d��]≡ [d� ∙d� ∙d�]

d� = [d�� ∙d�� ∙d��]≡ [d�∙d� ∙d�]

|� − �|= � (�� − ��)
� + (�� − ��)

� + (�� − ��)
� ≡ � (� − �)� + (� − �)� + (� − �)�

 (A.34) 

 

A.5 Problém okrajových podmínek – řešení pomocí Greenových funkcí 

Zatímco v předešlém výkladu byla detailně diskutována problematika fundamentálního řešení 

Cauchyho problému neboli problému počáteční podmínky (okrajové podmínky nejsou předepsány), 

v této části je diskutována problematika řešení lineární PDE parabolického typu, a to jednak 

s předepsanou počáteční podmínkou, jednak s předepsanými okrajovými podmínkami různého druhu. 

Uvažujme tvar nehomogenní n-rozměrnou lineární PDE 2. řádu a parabolického typu, tedy dle relace 

(A.1) a dle [18]: 

 
��

��
− L�,�[� ]= Φ (�,�) (A.35) 

 

kde (dílčí diferenciální operátor) 

L�,�[� ]≡ � ��,�(�,�)

�

���
���

∙
���

���∙���
+ � ��(�,�)

�

���

∙
��

���
+ �(�,�)∙�

�= 1,… ,�
�= 1,… ,�

� = [��,⋯ ,��]

 (A.36) 

 

Nechť V je jednoduše spojená doména v ℝ �  s dostatečně hladkým okrajem S= �V, pak 

uvažujme problém nestacionární okrajové podmínky pro relaci (A.35), a to v doméně V s libovolnou 

počáteční podmínkou, tedy dle [18]: 
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� = �(�) při �= 0 (A.37) 

 

a při (nehomogenních lineárních okrajových podmínkách) 

Γ�,�[� ]= �(�,�) pro � ∈ S (A.38) 

 

Dodejme, že Γ�,�[� ] představuje lineární diferenciální operátor 1. řádu, a to v prostorových 

souřadnicích s koeficienty závislými nejen na vektoru �, ale také na časové souřadnici �. 

Tvar řešení pro relace (A.35) až (A.38) je dán součtem tří integrálů coby odezev na počáteční 

podmínku, na okrajovou podmínku a na charakter nenulové pravé strany, tedy dle [18]: 

pro (odezvu na počáteční podmínku) 

��(�,�)= � �(�)∙�(�,�,�,� = 0)

�

∙dV�

dV� = �dV�� ∙⋯ ∙dV�� �

 (A.39) 

 

pro (odezvu na okrajovou podmínku) 

��(�,�)= � � �(�,�)∙�(�,�,�,�)∙dS� ∙

�

d�

�

�

dS� = �dS�� ∙⋯ ∙dS�� �

 (A.40) 

 

pro (odezvu na charakter nenulové pravé strany) 

��(�,�)= � � Φ (�,�)∙�(�,�,�,�)∙dV� ∙

�

d�

�

�

dV� = �dV�� ∙⋯ ∙dV�� �

 (A.41) 

 

a pro (celkovou odezvu dánu principem superpozice) 

� (�,�)= ��(�,�)+ ��(�,�)+ ��(�,�) (A.42) 

 

Dodejme, že funkce �(�,�,�,�)≡ �  představuje tzv. Greenovu funkci, tvořící jádro řešení 

následující homogenní PDE 2. řádu a parabolického typu, tedy dle [18]: 

 
��

��
− L�,�[�]= 0 (A.43) 

 

Pro relaci (A.43) budeme uvažovat následující podmínky, tedy: 

nehomogenní počáteční podmínku ve speciálním tvaru 
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� = �(� − �) při �= �

�(�)= [�(��)∙⋯ ∙�(��)]

�(� − �)= [�(�� − ��)∙⋯ ∙�(�� − ��)]

 (A.44) 

 

homogenní okrajovou podmínku 

Γ�,�[� ]= 0 pro � ∈ S (A.45) 

 

Vektor � v relacích (A.43) až (A.45) vystupuje coby tzv. n-rozměrný volný parametr (při � ∈

V); distribuce �(�) pak představuje n-rozměrnou Diracovu delta funkci. Lze očekávat, že Greenova 

funkce není závislá na funkcích Φ  (pro pravou stranu), � (pro počáteční podmínku) a � (pro okrajovou 

podmínku), které charakterizují různé nehomogenity problému okrajové podmínky. [18] 

Dodejme, že charakter Greenovy funkce �  je závislý na charakteru lineárního diferenciálního 

operátoru L�,�[�] v relaci (A.43), a to následujícím způsobem, tedy dle [18]: 

 

 jsou-li koeficienty L�,�[�] v relaci (A.43) a okrajová podmínka v relaci (A.45) nezávislé 

na časové souřadnici �, pak je výsledná Greenova funkce závislá pouze na třech argumentech, 

tj. �(�,�,�,�)= �(�,�,�− �). 

 

 

Tab. A.1  Různé tvary Greenovy funkce �(�,�,�,�) v závislosti na základních typech problémů 

nestacionárních okrajových podmínek, dle [18] 

Typ problému Tvar nestacionární okrajové podmínky Tvar funkce 

problém I. okrajové 

podmínky 
� = �(�,�) pro � ∈ S 

�(�,�,�,�)

= −
��(�,�,�,�)

�M �
 

problém II. okrajové 

podmínky 

��

�M �
= �(�,�) pro � ∈ S �(�,�,�,�)= �(�,�,�,�) 

problém III. okrajové 

podmínky 

��

�M �
+ �(�,�)∙� = �(�,�) pro � ∈ S �(�,�,�,�)= �(�,�,�,�) 

 

Relace pro výše uvedené parciální derivace u nestacionárních okrajových podmínek jsou 

následující, tedy dle [18]: 

pro [tvar funkce �(�,�,�,�); I. okrajová podmínka] 

��(�,�,�,�)

�M �
= � ��,�(�,�)∙N� ∙

��(�,�,�,�)

���

�

�� �
�� �

= − �(�,�,�,�)

� = [N�,⋯ ,N�]
�= 1,… ,�
�= 1,… ,�

 (A.46) 
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a 

��(�,�,�,�)

�M �
= � ��,�(�,�)∙N� ∙

��(�,�,�,�)

���

�

���
���

� = [N�,⋯ ,N�]
�= 1,… ,�
�= 1,… ,�

 (A.47) 

 

Budeme-li uvažovat, že každá okrajová podmínka má vliv na tvar Greenovy funkce �(�,�,�,�), 

pak lze v návaznosti na relaci (A.40) zobecnit odezvu na příslušný typ okrajové podmínky, tedy 

dle [18]: 

 

��(�,�)= � � �(�,�)∙�[�(�,�,�,�)]∙dS� ∙

�

d�

�

�

dS� = �dS�� ∙⋯ ∙dS�� �

����	��: �(�,�,�,�)≡ �[�(�,�,�,�)]

 (A.48) 

 

Pro úplnost uveďme možný tvar odezvy na okrajovou podmínku, uvedený v relaci (A.40), 

při uvažování rozdílných úseků a různých typů okrajových podmínek na S= ∑ S�
�
��� , tedy dle [18]: 

pro (nehomogenní lineární okrajové podmínky) 

Γ�,�(�)[� ]= ��(�,�) pro � ∈ S�

�= 1,… ,�

 (A.49) 

 

a (odezva na soubor různých okrajových podmínek) 

��(�,�)= � � � ��(�,�)∙��(�,�,�,�)∙dS� ∙

��

d�

�

�

�

���

dS� = �dS�� ∙⋯ ∙dS�� �

�= 1,… ,�

 

 

(A.50) 
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A.6 Řešení okrajových podmínek – neúplná separace proměnných 

Uvažujme problém okrajových podmínek pro válcovou doménu libovolného průřezu, tedy 

dle [18] a po ekvivalentních úpravách: 

 
��

��
= L�,�[� ]+ M �,�[� ]+ Φ (�,�,�) (K ∙s��)

��

��
− L�,�[� ]− M �,�[� ]= Φ (�,�,�) (K ∙s��)

 (A.51) 

 

při (počáteční podmínce v obecném tvaru) 

��: � = �(�,�) při �= 0 (A.52) 

 

kde 

 L�,�[� ]  dílčí lineární diferenciální operátor 2. řádu  (K · s-1), 

 M �,�[� ]  dílčí lineární diferenciální operátor 2. řádu  (K · s-1). 

 

Pro popis prostorových souřadnic náležejících do válcové domény V ∈ {� ∈ D,�� ≤ � ≤ ��} 

o libovolném průřezu D uvažujeme následující druhy okrajových podmínek, tedy dle [18]: 

 

�.�� Γ�(�,�)= ��(�,�) při � = �� � ∈ D

�.�� Γ�(�,�)= ��(�,�) při � = �� � ∈ D

�.�� Γ�(�,�)= ��(�,�,�) pro �� ≤ � ≤ �� � ∈ ∂D

 (A.53) 

 

Dodejme, že relace (A.53) neuvažuje případy �� = − ∞  (v m) a �� = + ∞  (v m). Pro srovnání 

dodejme, že v případě popisu Cauchyho problému (tj. problém počáteční podmínky, viz oddíl 7.2.1, 

pododdíl 1.4.3.3, příloha A.1 až příloha A.4) byly okrajové podmínky stanoveny pro nekonečnou 

doménu v kartézských souřadnicích v relacích (1.75) a (7.4). 

Tvar Greenovy funkce pro relace (A.51) až (A.53) vypadá coby součin dílčích (pomocných) 

Greenových funkcí následovně, tedy dle [18]: 

 

�(�,�,�,�,�,�)= ��(�,�,�,�)∙�� (�,�,�,�)

�� ≡ ��(�,�,�,�)

�� ≡ �� (�,�,�,�)

 (A.54) 

 

pro (část s průřezem � ; radiální směr) 
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���

��
= L�,�[��] pro � ∈ D

�� = �(� − �) při �= �

Γ�[��]= 0 pro � ∈ �D

� ∈ D,�≥ � ≥ 0

 (A.55) 

 

pro (část s intervalem �� ≤ � ≤ ��; axiální směr) 

���

��
= M �,�[�� ] pro �� ≤ � ≤ ��

�� = �(� − �) při �= �

Γ�[�� ]= 0 při � = ��

Γ�[�� ]= 0 při � = ��

�� ≤ � ≤ ��,�≥ � ≥ 0

 (A.56) 

 

V případě tvaru řešení v relaci (A.54) lze připustit separaci proměnných v prostorových 

souřadnicích � (v pomocné Greenově funkci ��) a � (v pomocné Greenově funkci �� ), nikoli však 

v časové souřadnici � (v obou pomocných Greenových funkcích). 

Dodejme, že v [18] je rovněž uvedena neúplná separace proměnných pro kartézské souřadnice, 

respektive pro obdélníkové domény. Tvary výsledných relací jsou podobné tvarům v příloze A.2. 

 

A.7 Označení parciálních derivací 

V níže uvedeném výčtu jsou uvedeny obecné zápisy parciálních derivací prvního řádu 

a druhého řádu (všechny pak v prostorové souřadnici, v časové souřadnici a s jednotkou 

v soustavě SI), tedy: 

parciální derivace prvního řádu (prostorová souřadnice, časová souřadnice) 

��

��
≡ ��� (K ∙m ��)

��

��
≡ ��� = ∇� (K ∙s��) (A.57) 

 

parciální derivace druhého řádu (nesmíšená prostorová souřadnice, časová souřadnice) 

���

���
≡ ��� � = ∆� (K ∙m ��)

���

���
≡ ���� (K ∙s��) (A.58) 
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A.8 Definice speciálních funkcí 

V níže uvedeném výčtu jsou přehledně uvedeny definice vybraných speciálních a souvisejících 

funkcí použitých při odvození fundamentálního systému řešení Cauchyho problému, tedy dle [10], 

[18], [46], [49]. 

 

funkce erf(�) – chybová funkce (integrální definice) 

erf(�)≝
2

√π
∙� exp(−��)

�

�

∙d� =
1

√π
∙γ�

1

2
,��� � =

1

2
 (A.59) 

 

funkce erfc(�) – komplementární chybová funkce (integrální definice) 

erfc(�)≝
2

√π
∙� exp(− ��)

��

�

∙d� = 1 − erf(�)=
1

√π
∙Γ�

1

2
,��� � =

1

2
 (A.60) 

 

funkce γ(�,�) – neúplná gamma funkce (integrální definice) 

γ(�,�)≝ � exp(−�)

�

�

∙���� ∙d� ℜ{�}> 0

Γ(�,�)≝ � exp(−�)

��

�

∙���� ∙d� = Γ(�)− γ(�,�) ℜ{�}> 0

 (A.61) 

 

funkce Γ(�) – gamma funkce (integrální definice) 

Γ(�)≝ � exp(−�)

��

�

∙���� ∙d� ℜ{�}> 0

Γ(�)≝ � �exp(−�)− �
(− 1)�

�!

�

���

�

��

�

∙���� ∙d� ℜ{�}∈ (−� − 1,�)

 (A.62) 

 

funkce �(�) – derivace gamma funkce čili digamma funkce (integrální definice) 
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�(�)̂≝
d{ln[Γ(�)̂]}

d�̂
=

1

Γ(�)̂
∙
d{Γ(�)̂}

d�̂
ℜ{�}̂≡ �

�(�)̂≝ �
exp(−�)

�

�

�

∙d�− �
1

(1 + �)�̂

�

�

∙d� ℜ{�}̂≡ � > 0

�(�)̂= −γ+ �
1 − ��̂��

1 − �

�

�

∙d� ℜ{�}̂≡ � > 0

�(�)= �(1)+ �
1

�

���

���

= −γ+ �
1

�

���

�� �

� ≡ �
� > 1

 (A.63) 

 

funkce Ei(�) – exponenciální integrál (integrální definice s návaznostmi na Cauchyovu hlavní 

hodnotu nevlastního integrálu a na gamma funkci) 

Ei(�)≝ (v.p.) �
exp(�)

�

�

��

∙d� � > 0

Ei(�)≝ − (v.p.) �
exp(−�)

�

�

��

∙d� � > 0

Ei(− �)= −Γ(0,�) � = 0

Ei(�)= lim
�→ ��

� �
exp(�)

�

��

��

∙d�+ �
exp(�)

�

��

�

∙d��= �
exp(�)

�
∙d�

����

����

� > 0

Ei(−�)= ��� ∙�
� ∙sin(�)+ �∙cos(�)

�� + ��

��

�

∙d� � > 0

Ei(−�)= ��� ∙�
� ∙sin(�)− �∙cos(�)

�� + ��

��

�

∙d� � < 0

Ei(− �)= −� ∙� exp(−� ∙�)∙ln(�)

��

�

∙d� � > 0

 (A.64) 

 

funkce Ei(�) – exponenciální integrál (rozvoj funkce v mocninnou řadu při � → 0, tj. pro malá �) 
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Ei(�)=

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧γ+ ln(− �)+ �

��

� ∙�!

�

���

� < 0

γ+ ln(�)+ �
��

� ∙�!

�

���

� > 0

� (A.65) 

funkce Ei(�) – exponenciální integrál (rozvoj funkce v mocninnou řadu při � → ∞ , tj. pro velká �) 

Ei(−�)= ��� ∙� (− 1)�
�

���

∙
(� − 1)!

��
+ ℛ �

� > 0

ℛ � <
�!

��

 (A.66) 

 

funkce Ein(�) – rozvoj v mocninnou řadu 

−Ein(−�)≝ �
��

� ∙�!

�

���

= � +
��

4
+

��

18
+

��

96
+ ⋯ x > 0

Ein(�)≝ � (−1)��� ∙
��

� ∙�!

�

���

= � −
��

4
+

��

18
−

��

96
+ ⋯ x > 0

 (A.67) 

 

funkce E�(�)̂ – integrální definice s návazností na gamma funkci 

E�(�)̂≝ �
exp(− � ∙̂�)

��

��

�

∙d�
� = 0,1,2,…
ℜ{�}̂≡ � > 0

E�(�)̂= ��
� =

1

�
�� =

1

��
= 1

d� = −
d�

��
�� = lim

��→ ��

1

��
= 0

��= � exp�−
�̂

�
� ∙

�

�

d�

����

� = 0,1,2,…
ℜ{�}̂≡ � > 0

E�(�)̂= �̂��� ∙Γ(1 − �,�)̂
� = 0,1,2,…
ℜ{�}̂≡ � > 0

 (A.68) 

 

funkce E�(�)̂ – rozvoj funkce v mocninnou řadu (v návaznosti na Eulerovou-Mascheroniho 

konstantu) 

E�(�)̂= [�(�)− ln(�)̂]∙
(− �)̂���

(� − 1)!
− �

(− �)̂�

(� − � + 1)∙�!

�

���
��(���)

ℜ {�}̂≡ � ∈ (0,�1〉�

� = 1,2,3,…
�(� = 1)= −γ

 (A.69) 

 

funkce E�(�)̂ – derivace a využití rekurzívních relací 
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d{E�(�)̂}

d�̂
= − E���(�)̂

ℜ {�}̂≡ �
� = 1,2,3,…

d(�)���̂ ∙E�(�)̂�

d�(̂�)
=

d(���)���̂ ∙E�(�)̂�

d�(̂���)
+

(−1)� ∙(� − 1)!

��̂
ℜ {�}̂≡ �

� = 1,2,3,…

� ∙E���(�)̂= exp(− �)̂− � ∙̂E�(�)̂
ℜ {�}̂≡ � ∈ ℝ�\{0}

� = 1,2,3,…

E���(�)̂=
1

�
∙[exp(− �)̂− � ∙̂E�(�)̂]

ℜ {�}̂≡ � ∈ ℝ�\{0}

� = 1,2,3,…

 (A.70) 

 

funkce E�(�)̂ – další významné vlastnosti a speciální hodnoty (v projekci na reálné ose) 

E�(� = 0)= E�(0)=
1

� − 1
ℜ{�}̂≡ � = 0
� = 1,2,3,…

E���(�)= E�(�)=
exp(− �)

�
ℜ{�}̂≡ � ∈ ℝ�\{0}

� = 0

E���(� = 0)= E�(0)= lim
�⟶ �

exp(−�)

�
= lim

�⟶ �

− exp(−�)

1
= −1

ℜ{�}̂≡ � = 0
� = 0

E���(� = 0)= E�(0)= lim
�→ �

1

� − 1
= +∞ ℜ{�}̂≡ � = 0

� = 1

E���(� = 0)= E�(0)=
1

2 − 1
= 1 ℜ{�}̂≡ � = 0

� = 2

E���(� = 0)= E�(0)=
1

3 − 1
=

1

2
ℜ{�}̂≡ � = 0

� = 3

E���(� = 0)= E�(0)=
1

4 − 1
=

1

3
ℜ{�}̂≡ � = 0

� = 4

 (A.71) 

 

funkce E�(�)̂ – integrální definice s návazností na gamma funkci (při � = 1) 

E�(�)̂≝ �
exp(− � ∙̂�)

�

��

�

∙d�
� = 1

ℜ{�}̂≡ � > 0

E�(�)̂= � exp�−
�̂

�
� ∙

�

�

d�

�

� = 1
ℜ{�}̂≡ � > 0

E�(�)̂= �̂� ∙Γ(0,�)̂= Γ(0,�)̂
� = 1

ℜ{�}̂≡ � > 0

 (A.72) 

 

funkce E�(�)̂ – rozvoj funkce v mocninnou řadu (při � = 1) 
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E�(�)̂= [�(1)− ln(�)̂]− �
(− �)̂�

� ∙�!

�

���
���

ℜ {�}̂≡ � ∈ (0,�1〉�

� = 1,2,3,…
�(� = 1)= −γ

E�(�)̂= −γ− ln(�)̂− � (−1)� ∙
�̂�

� ∙�!

�

���
���

ℜ {�}̂≡ � ∈ (0,�1〉�

|arg{�}̂|< π
� = 1,2,3,…

 (A.73) 

 

funkce E�(�) – interakce s funkcí Ei(�) 

E�(−� ± i∙0)= −Ei(�)∓ i∙π
� = 1

ℜ{�}̂≡ � > 0

−Ei(�)=
E�(−� + i∙0)+ E�(−� − i∙0)

2

� = 1
ℜ{�}̂≡ � > 0

 (A.74) 
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A.9 Grafy speciálních funkcí 

Na základě výše uvedených relací (tj. integrálních definic, rozvojů v mocninnou řadu, 

asymptotických rozvojů, vzájemných interakcí či rekurzivních relací) lze pro dané speciální funkce 

(např. v MATLABu) vykreslit grafické závislosti, tedy: 

Obr. A.4 zobrazuje grafické závislosti chybové funkce, tj. ��(�)= erf(�) dle relace (A.59), 

a komplementární chybové funkce, tj. ��(�)= erfc(�) dle relace (A.60), tedy: 

 

 

Obr. A.4  Grafické závislosti funkcí ��(�)= erf(�) a ��(�)= erfc(�) pro � ∈ 〈−5,5〉, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Syntaxe volání těchto speciálních funkcí v MATLABu je následující, tedy: 

 

f1_x = erf(X_1); 
f2_x = erfc(X_1); 
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Obr. A.5 zobrazuje grafickou závislost gamma funkce, tj. ��(�)= Γ(�) dle relace (A.62) 

a při � ≡ �, tedy: 

 

 

Obr. A.5  Grafická závislost funkce ��(�)= Γ(�) pro � ∈ 〈−5,5〉, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Syntaxe volání těchto speciálních funkcí v MATLABu je následující, tedy: 

 

f3_x = gamma(X_1); 
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Obr. A.6 zobrazuje grafické závislosti funkcí exponenciálního integrálu Ei(�), tj. ���(�)=

−E�(−�)− i∙π dle relace (A.74), ���(�)= γ+ ln(�)+ Ein(�) dle relací (A.65) a (A.63) a ���(�)=

γ+ ln(�) na základě relací (A.65) a (A.63), tedy: 

 

 

Obr. A.6  Grafické závislosti funkcí ���(�)= −E�(−�)− i∙π , ���(�)= γ+ ln(�)+ Ein(�) 

a ���(�)= γ+ ln(�) pro � ∈ (0�,�2〉, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Syntaxe volání těchto speciálních funkcí v MATLABu je následující, tedy: 

 

f4a_x = -i.*pi - expint(-X_2); 
f4b_x = -psi(1) + log(X_2) + cumsum((X_2).^n)./(n.*factorial(n)); 
f4c_x = -psi(1) + log(X_2); 
 
 

K výše uvedenému dodejme, že funkce s názvem expint(X) v MATLABu neznačí funkci 

Ei(�), nýbrž funkci E�(�)̂, respektive funkci E�(�) při projekci na reálné ose, tj. při ℜ{�}̂≡ �. Rovněž 

uveďme, že funkce ���(�) vychází přímo z integrální definice a vzájemných interakcí mezi funkcemi 

Ei(�) a E�(�), viz relace (A.74), kdežto funkce ���(�) a ���(�) představují rozvoje funkce Ei(�) 

v mocninnou řadu pro � → 0, viz opět relace (A.65) pro malá �, neboli průběh funkce Ei(�) 

aproximují s jistou přesností. 

Funkce psi(X) značí digamma funkci v souladu s relací (A.63), tj. jedná se 

o tzv. logaritmickou derivaci funkce Γ(�). V MATLABu může tato funkce navíc přijmout další 

parametr ve formě stupně derivace, tj. psi(k, X), přičemž: 

 

 � = 0  digamma funkce, 

 � = 1  trigamma funkce, 

 � = 2  tetragamma funkce, 
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 apod. 

 

 

Obr. A.7 zobrazuje grafické závislosti funkce exponenciálního integrálu Ei(�), tj. ���(�)=

−E�(−�)− i∙π dle relace (A.74), a funkci ���(�)= E�(�) dle relace (A.72), tedy: 

 

 

Obr. A.7  Grafické závislosti funkcí ���(�)= −E�(−�)− i∙π  a ���(�)= E�(�) pro � ∈ (0�,�2〉, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Syntaxe volání těchto speciálních funkcí v MATLABu je následující, tedy: 

 

f5a_x = -i.*pi - expint(-X_2); 
f5b_x = expint(X_2); 
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Obr. A.8 zobrazuje grafické závislosti funkcí ���(�)= E�(�), ���(�)= E�(�), ���(�)=

E�(�), ���(�)= E�(�), ���(�)= E�(�) a ���(�)= E�(�) na základně relací (A.68) a (A.71) 

a rekurzivních vztahů uvedených v relaci (A.70), tedy: 

 

 

Obr. A.8  Grafické závislosti funkcí ���(�)= E�(�), ���(�)= E�(�), ���(�)= E�(�), ���(�)=

E�(�), ���(�)= E�(�) a ���(�)= E�(�) pro � ∈ (0�,�1.6〉, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Syntaxe volání těchto speciálních funkcí v MATLABu je následující, tedy: 

 

fEn_x_0 = exp(-X_2)./X_2; 
fEn_x_1 = expint(X_2); 
fEn_x_2 = (exp(-X_2) - X_2.*fEn_x_1)./2; 
fEn_x_3 = (exp(-X_2) - X_2.*fEn_x_2)./3; 
fEn_x_4 = (exp(-X_2) - X_2.*fEn_x_3)./4; 
fEn_x_5 = (exp(-X_2) - X_2.*fEn_x_4)./5; 
 
 

Dodejme, že tento jednoduchý algoritmus je založen na rekurzivních vztazích (pro � > 1), 

uvedených v relaci (A.70). Pro případ � = 0 platí relace (A.71). 
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A.10 Cauchyho hlavní hodnota nevlastního integrálu 

Je-li dle [78] funkce �(�) neohraničená v některém vnitřním bodě � = � uzavřeného 

integračního intervalu 〈�,���〉, pak je příslušný nevlastní integrál dán následující relací, tedy: 

 

� �(�)∙d�

�

�

= lim
�→ ��

�� �(�)∙d�

���

�

� + lim
�→ ��

� � �(�)∙d�

�

���

� (A.75) 

 

Daný nevlastní integrál konverguje, právě když obě limity na pravé straně v relaci (A.75) 

konvergují. Přitom je třeba si uvědomit, že dané limity (při � → 0 +  a při �→ 0 + ) se dějí nezávisle 

na sobě, a tudíž lze psát: 

 

lim
�→ ��

�� �(�)∙d�

���

�

� + lim
�→ ��

� � �(�)∙d�

�

���

� = � �(�)∙d�

�

�

 (A.76) 

 

Dle [78] dodejme, že opačně to neplatí, neboť uvedená limita může existovat, i když zmíněné 

dvě limity samy o sobě neexistují, tj. i když integrál ∫ �(�)∙d�
�

�
 diverguje. Ekvivalentní úpravou 

(danou linearitou limity) relace (A.76) dostáváme následující, tedy: 

 

lim
�→ ��

�� �(�)∙d�

���

�

+ � �(�)∙d�

�

���

� = (v.p.)� �(�)∙d�

�

�

 (A.77) 

 

Pravá strana relace (A.77) se dle [78] nazývá jako tzv. Cauchyho hlavní hodnota nevlastního 

integrálu ∫ �(�)∙d�
�

�
 (franc. la valuer principale de Cauchy de l’integrale impropre). Bude-li platit, 

že � → +∞ , pak lze definovat následující limitu, tedy: 

 

lim
�→ ��

� � �(�)∙d�

��

��

� = (v.p.) � �(�)∙d�

��

��

 (A.78) 

 

Pravá strana relace (A.78) se dle [78] nazývá jako tzv. Cauchyho hlavní hodnota nevlastního 

integrálu ∫ �(�)∙d�
��

��
 (angl. the Cauchy principal value of the improper integral). Dodejme, že tato 

hlavní hodnota může existovat, i když je uvedený nevlastní integrál divergentní. 
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A.11 Matematické modelování – úvod 

Typy simulačních postupů 

Obecně lze simulační postupy rozdělit dle typu metod na stochastické a na deterministické, 

přičemž v určitých aplikacích jsou využívány deterministické modely se stochastickými procedurami, 

aplikovatelnými nejen na vstup a na výstup modelu, ale také na model samotný, přičemž dle [44]: 

 

 deterministický model – předpokládá se, že v daném systému nebo procesu existuje série 

událostí vedoucí k jednoznačně definovanému výsledku, přičemž řídicí rovnice přesně definují 

interakce typů příčina-důsledek a zásah-odezva, 

 stochastický model – předpokládá se, že v daném systému existují faktory, jejichž příspěvek 

k výstupu modelu je nejistý; takovéto modely s ohledem na požadovanou úroveň spolehlivosti 

kalkulují pravděpodobnost výskytu dané hodnoty v určitém bodě. 

 

Většina dostupných modelů transportu tepla v horninovém prostředí využívá deterministický 

přístup, což platí také pro analytický model uvedený a teoreticky popsaný (se všemi vstupními 

podmínkami) v oddíle 1.4.3, oddíle 7.2.1, z praktického hlediska pak v oddíle 7.2.2. Je třeba si 

uvědomit, že dle [1] heterogenita horninového prostředí (např. variabilita parametrů hydraulické 

vodivosti, součinitele tepelné vodivosti, pórovitosti apod.) zásadním způsobem ovlivňuje spolehlivost 

výsledného matematického modelu. 

 

Vlastnosti matematických modelů 

Dodejme, že při výběru a návrhu matematického modelu hrají důležitou roli také tyto 

následující aspekty, tedy dle [44]: 

 

 počet dimenzí modelové domény – předpokládá se, že v deterministickém přístupu jsou 

jednotlivé proměnné a parametry funkcemi nezávislých prostorových souřadnic (v daném 

souřadném systému, viz např. pododdíl 1.4.3.2) a časové součadnice �, 

 řídicí rovnice modelu – předpokládá se, že v daném modelu (tj. deterministický 

nebo stochastický) je lze na základě jejich charakteru řešit buď analyticky, nebo numericky. 

 

Dodejme, že při samotném procesu matematického modelování v některém z dostupných 

softwarových nástrojů (např. COMSOL Multiphysics, FEFLOW) je možno si počet dimenzí modelové 

domény na počátku řešení problému zvolit, tedy s popisem v návaznosti na [44]: 

 

 0D – nondimenzionální problém s modely bez prostorové souřadnice či závislosti, tedy pouze 

časová souřadnice �, 

 1D – jednodimenzionální problém s modely s jednou prostorovou souřadnicí (v daném 

souřadném systému) a případně s časovou souřadnicí � (tj. časově závislá čili transientní 

úloha) nebo bez časové souřadnice � (tj. úloha v ustáleném stavu čili stacionární úloha), 

 2D – dvojdimenzionální problém s modely s dvěmi prostorovými souřadnicemi (v daném 

souřadném systému a v dané orientaci) a případně s časovou souřadnicí � (tj. časově závislá 
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úloha čili transientní úloha) nebo bez časové souřadnice � (tj. úloha v ustáleném stavu čili 

stacionární úloha), 

 3D – trojdimenzionální problém s nejkomplexnějšími modely s třemi prostorovými 

souřadnicemi (v daném souřadném systému a v dané orientaci) a případně s časovou 

souřadnicí � (tj. časově závislá úloha čili transientní úloha) nebo bez časové souřadnice � 

(tj. úloha v ustáleném stavu čili stacionární úloha). 

 

Dodejme, že z matematického hlediska daný model obsahuje následující části, tedy dle [44]: 

 

 jedna nebo spíše více PDE, 

 definice počátečních podmínek, 

 definice okrajových podmínek, 

 samotný algoritmus řešení daného problému. 

 

Dodejme, že v dalším výkladu hovoříme o řídicích rovnicích (angl. Control Equations), 

počátečních podmínkách (angl. Initial Conditions) a okrajových podmínkách (angl. Boundary 

Conditions). 

 

Typy matematických modelů 

V závislosti na zvolené metodě řešení problému lze modely rozdělit a obecněji popsat 

následovně, tedy dle [44]: 

 

 analytické modely – poskytují exaktní (tj. přesné) konzervativní (tj. uzavřené) řešení PDE; 

toto řešení je spojité v časové i v prostorové souřadnici, 

 semianalytické modely – využívají numerických metod pro aproximaci příslušných 

analytických řešení; toto řešení je diskrétní v časové (tj. časové řezy) nebo v prostorové 

souřadnici (tj. prostorové řezy), 

 numerické modely – poskytují přibližné řešení vzhledem k přesnému analytickému řešení 

daného problému. 

 

Oproti analytickým modelům představují ty numerické komplexnější prostředek 

pro kvantitativní analýzu hydraulických (tj. konvektivní část) a transportních (tj. konduktivní část) 

problémů. Numerické modely jsou mnohem méně zatížené zjednodušujícími předpoklady, a tudíž je 

lze s výhodou využít pro řešení komplikovanějších úloh. Předpoklady homogenity a izotropie daného 

horninového prostředí u numerického modelu nejsou přirozeně vyžadovány z důvodu zadání uzlových 

(tj. nodálních) hodnot hydraulických parametrů; flexibilitu přístupu značně zvyšuje možnost zadávat 

různé okrajové podmínky (typicky I. druhu, II. druhu, III. druhu apod.), viz pododdíl 1.4.3.4. 

Tyto výhody jsou vykoupeny nevýhodami ve formách rozsáhlých vstupních dat a numerickou 

aproximací exaktního analytického řešení. Z technického hlediska je nutno si dávat pozor na tyto 

aspekty, tedy dle [44]: 

 

 správná volba časového kroku (angl. Time Step; tj. fixní krok nebo variabilní krok) i daného 

řešiče (angl. Solver), 
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 návrh a případná optimalizace síťování (angl. Grid) např. ve formě zhušťování sítě v bodech 

nespojitosti apod., 

 řešení problémů se stavy numerického výpočtu např. ve formách numerických oscilací, 

konvergence výpočtu daným řešičem, chyb zaokrouhlování apod. 

 

Dodejme, že nesprávná volba časového kroku nebo síťování může rovněž vést k chybám, které 

při analytickém řešení nevznikají. 

 

Tab. A.2  Analytické modely a numerické modely – komparace jejich možností a vybraných 

vlastností formou výčtu výhod a nevýhod, dle [44] 

Typ modelu 
Komparace možností a vlastností modelů – výhody a nevýhody 

výhody nevýhody 

analytický 

efektivní při nedostatečných či 

nejistých vstupních datech 

omezené použití při uvažování 

zjednodušujících předpokladů 

možnost akceptovat hrubé odhady 

na základě existujících dat 

limitace matematického aparátu 

pro popis exaktního řešení 

možnost jednoduchého zadávání 

vstupních dat 

omezené použití pro detailnější popis 

reálných systémů s různými druhy 

okrajových podmínek 

ekonomická a výpočtová nenáročnost 

řešení problému 

nemožnost zadávat časové nebo 

prostorové změny 

numerický 

možnost snadného zpracování 

časových a prostorových variací 

ekonomická a výpočetní náročnost 

řešení problému 

možnost snadného zpracování různých 

druhů okrajových podmínek 

vyšší nároky na charakter vstupních 

dat 

možnost řešení komplikovanějších 

problémů ve více dimenzích 

vyšší časové nároky na přípravu 

vstupních dat (v daném formátu) 
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A.12 Matematické modelování – obecné analytické úlohy v cylindrických 

souřadnicích 

Budeme-li uvažovat tvar relaci (7.24) v oddíle 7.2.1, pak lze pro tento problém dle [18] nalézt 

přesná analytická řešení na základě předepsané počáteční podmínky a předepsaných okrajových 

podmínek; ve výkladu se z praktického hlediska omezíme na okrajové podmínky I. druhu 

(tj. Dirichletova okrajová podmínka; viz také pododdíl 1.4.3.4) a II. druhu (tj. Neumannova okrajová 

podmínka; viz také pododdíl 1.4.3.4). 

Přepíšeme-li relaci (7.24) pro 2 prostorové souřadnice a 1 časovou souřadnici, pak dle [18] 

řešíme následující problém, tedy: 

při (zobecněném tvaru lineární PDE 2. řádu v cylindrických souřadnicích) 

��(�,�,�)

��
= � ∙�

���(�,�,�)

���
+

1

�
∙
��(�,�,�)

��
+

���(�,�,�)

���
� (K ∙s��)

� = �(�,�)= � �� + �� (m )

 (A.79) 

 

Případ I – semiinfinitní válec a Dirichletova okrajová podmínka 
Pro relaci (A.79) jsou dle [18] předepsány následující podmínky, tedy: 

 

��: � = �(�,�) při �= 0

���: � = ��(�,�) při � = ��
���: � = ��(�,�) při � = 0

doména:
� ∈ 〈0,��〉 (m )

� ∈ 〈0,��+ ∞ ) (m )

 (A.80) 

 

Řešení problému (A.79) při (A.80) má následující obecný tvar daný součtem odezev 

na počáteční podmínku (IC), 1. předepsanou okrajovou podmínku (BC1) a 2. předepsanou okrajovou 

podmínku (BC2), tedy: 

 

�(�,�,�)= ��(�,�,�)+ ��(�,�,�)+ ��(�,�,�) (K)

��(�,�,�)= 2 ∙π ∙ � � �∙�(�,�)∙�(�,�,�,�,�)∙d�∙d�

��

���

��

���

��(�,�,�)= −2 ∙π ∙� ∙�� ∙ � � ��(�,�)∙�
��(�,�,�,�,�− �)

��
�
����

∙d� ∙d�

��

���

�

���

��(�,�,�)= 2 ∙π ∙� ∙ � � � ∙��(�,�)∙�
��(�,�,�,�,�− �)

��
�
���

∙d�∙d�

��

�� �

�

���

�(�,�,�,�,�)= ��(�,�,�)∙��(�,�,�)

 (A.81) 
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Příslušná Greenova funkce, složená z pomocných Greenových funkcí na základě separace 

proměnných, je dána relacemi, tedy dle [18]: 

 

�(�,�,�,�,�)= ��(�,�,�)∙��(�,�,�) (m ��)

��(�,�,�)=
1

π ∙��
� ∙�

1

��
�(��)

∙�� �
�� ∙�

��
� ∙�� �

�� ∙�

��
� ∙exp�−

� ∙��
� ∙�

��
� �

��

���

(m ��)

��(�,�,�)=
1

2 ∙√π ∙� ∙�
∙�exp�−

(� − �)�

4 ∙� ∙�
�+ exp�−

(� + �)�

4 ∙� ∙�
�� (m ��)

 (A.82) 

 

kde 

 ��(.) Besselova funkce 0. řádu, 

 ��(.) Besselova funkce 1. řádu, 

 �� kladné nuly Besselovy funkce 0. řádu, tedy při ��(��)= 0. 

 

Případ II – semiinfinitní válec a Neumannova okrajová podmínka 
Pro relaci (A.79) jsou dle [18] předepsány následující podmínky, tedy: 

 

��: � = �(�,�) při �= 0

���: ��� = ��(�,�) při � = ��
���: ��� = ��(�,�) při � = 0

doména:
� ∈ 〈0,��〉 (m )

� ∈ 〈0,��+ ∞ ) (m )

 (A.83) 

 

Řešení problému (A.79) při (A.83) má následující obecný tvar daný součtem odezev 

na počáteční podmínku (IC), 1. předepsanou okrajovou podmínku (BC1) a 2. předepsanou okrajovou 

podmínku (BC2), tedy: 

 

�(�,�,�)= ��(�,�,�)+ ��(�,�,�)+ ��(�,�,�) (K)

��(�,�,�)= 2 ∙π ∙ � � �∙�(�,�)∙�(�,�,�,�,�)∙d�∙d�

��

���

��

���

��(�,�,�)= 2 ∙π ∙� ∙�� ∙ � � ��(�,�)∙[�(�,�,�,�,�− �)]���� ∙d� ∙d�

��

���

�

���

��(�,�,�)= −2 ∙π ∙� ∙ � � �∙��(�,�)∙[�(�,�,�,�,�− �)]��� ∙d�∙d�

��

���

�

���

�(�,�,�,�,�)= ��(�,�,�)∙��(�,�,�)

 (A.84) 
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Příslušná Greenova funkce, složená z pomocných Greenových funkcí na základě separace 

proměnných, je dána relacemi, tedy dle [18]: 

 

�(�,�,�,�,�)= ��(�,�,�)∙��(�,�,�) (m ��)

��(�,�,�)=

=
1

π ∙��
� +

1

π ∙��
� ∙�

1

��
�(��)

∙�� �
�� ∙�

��
� ∙�� �

�� ∙�

��
� ∙exp�−

� ∙��
� ∙�

��
� �

��

���

(m ��)

��(�,�,�)=
1

2 ∙√π ∙� ∙�
∙�exp�−

(� − �)�

4 ∙� ∙�
�+ exp�−

(� + �)�

4 ∙� ∙�
�� (m ��)

 (A.85) 

 

kde 

 ��(.) Besselova funkce 0. řádu, 

 ��(.) Besselova funkce 1. řádu, 

 �� kladné nuly Besselovy funkce 1. řádu, tedy při ��(��)= 0. 

 

Případ III – infinitní válec a Dirichletova okrajová podmínka 
Pro relaci (A.79) jsou dle [18] předepsány následující podmínky, tedy: 

 

��: � = �(�,�) při �= 0

���: � = ��(�,�) při � = ��
���: � = ��(�,�) při � = 0

���: � = ��(�,�) při � = ℎ�

doména:
� ∈ 〈0,��〉 (m )

� ∈ 〈0,ℎ�〉 (m )

 (A.86) 

 

Řešení problému (A.79) při (A.80) má následující obecný tvar daný součtem odezev 

na počáteční podmínku (IC), 1. předepsanou okrajovou podmínku (BC1), 2. předepsanou okrajovou 

podmínku (BC2) a 3. předepsanou okrajovou podmínku (BC3), tedy: 
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��(�,�,�,�,�− �)
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�
����

∙d�∙d�

��

���

�

���

�(�,�,�,�,�)= ��(�,�,�)∙��(�,�,�)

 (A.87) 

 

Příslušná Greenova funkce, složená z pomocných Greenových funkcí na základě separace 

proměnných, je dána relacemi, tedy dle [18]: 

 

�(�,�,�,�,�)= ��(�,�,�)∙��(�,�,�) (m ��)

��(�,�,�)=
1

π ∙��
� ∙�

1

��
�(��)

∙�� �
�� ∙�

��
� ∙�� �

�� ∙�

��
� ∙exp�−

� ∙��
� ∙�

��
� �

��

���

(m ��)

��(�,�,�)=
2

ℎ�
∙� sin�

� ∙π ∙�

ℎ�
� ∙sin�

� ∙π ∙�

ℎ�
� ∙exp�−

� ∙π� ∙�� ∙�

ℎ�
� �

��

���

(m ��)

 (A.88) 

 

kde 

 ��(.) Besselova funkce 0. řádu, 

 ��(.) Besselova funkce 1. řádu, 

 �� kladné nuly Besselovy funkce 0. řádu, tedy při ��(��)= 0. 

 

Případ IV – infinitní válec a Neumannova okrajová podmínka 
Pro relaci (A.79) jsou dle [18] předepsány následující podmínky, tedy: 

 

��: � = �(�,�) při �= 0

���: ��� = ��(�,�) při � = ��
���: ��� = ��(�,�) při � = 0

���: ��� = ��(�,�) při � = ℎ�

doména:
� ∈ 〈0,��〉 (m )

� ∈ 〈0,ℎ�〉 (m )

 (A.89) 



Příloha A: Matematický aparát 

299 
 

 

Řešení problému (A.79) při (A.89) má následující obecný tvar daný součtem odezev 

na počáteční podmínku (IC), 1. předepsanou okrajovou podmínku (BC1), 2. předepsanou okrajovou 

podmínku (BC2) a 3. předepsanou okrajovou podmínkou, tedy: 

 

�(�,�,�)= ��(�,�,�)+ ��(�,�,�)+ ��(�,�,�)+ ��(�,�,�) (K)

��(�,�,�)= 2 ∙π ∙ � � �∙�(�,�)∙�(�,�,�,�,�)∙d�∙d�

��

�� �

��

���

��(�,�,�)= 2 ∙π ∙� ∙�� ∙ � � ��(�,�)∙[�(�,�,�,�,�− �)]���� ∙d� ∙d�

��

�� �

�

���

��(�,�,�)= −2 ∙π ∙� ∙ � � �∙��(�,�)∙[�(�,�,�,�,�− �)]��� ∙d�∙d�

��

���

�

���

��(�,�,�)= 2 ∙π ∙� ∙ � � �∙��(�,�)∙[�(�,�,�,�,�− �)]����
∙d�∙d�

��

���

�

���

�(�,�,�,�,�)= ��(�,�,�)∙��(�,�,�)

 (A.90) 

 

Příslušná Greenova funkce, složená z pomocných Greenových funkcí na základě separace 

proměnných, je dána relacemi, tedy dle [18]: 

 

�(�,�,�,�,�)= ��(�,�,�)∙��(�,�,�) (m ��)

��(�,�,�)=

=
1

π ∙��
� +

1

π ∙��
� ∙�

1

��
�(��)

∙�� �
�� ∙�
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� ∙�� �

�� ∙�

��
� ∙exp�−

� ∙��
� ∙�

��
� �

��

���

(m ��)

��(�,�,�)=

=
1

ℎ�
+

2

ℎ�
∙� cos�

� ∙π ∙�

ℎ�
� ∙cos�

� ∙π ∙�

ℎ�
� ∙exp�−

� ∙π� ∙�� ∙�

ℎ�
� �

��

���

(m ��)

 (A.91) 

 

kde 

 ��(.) Besselova funkce 0. řádu, 

 ��(.) Besselova funkce 1. řádu, 

 �� kladné nuly Besselovy funkce 1. řádu, tedy při ��(��)= 0. 

 

Dodejme, že další analytická řešení pro další typy okrajových podmínek, pro jiný počet dimenzí 

a jiné typy souřadnicových systémů jsou uvedena v [18]. Vlastnosti Besselových funkcí 
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a modifikovaných Besselových funkcí včetně jejich grafických závislostí a využití jsou přehledně 

uvedeny např. v [12], [13], [15], [46], [49] a [78], ryze aplikačně pak v [18]. 
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A.13 Matematické modelování – analytický přístup dle Eskilsona 

a Claessona 

Z hlediska analytického přístupu (dle Eskilsona a Claessona) relací (7.105) a (7.106) lze 

dle [17] s výhodou využít Laplaceovu transformaci, tedy při zadaných Dirichletových okrajových 

podmínkách pro přívod a pro zpátečku, tedy: 

 

���: ���,� = ���,�(�,�)= ���,�(�) při � = 0

���: ����,� = ����,�(�,�)= ����,�(�) při � = 0

���:
����,�(�,�)= ���,�(�,�)

����,�(�)= ���,�(�)
při � = ℎ�

 (A.92) 

 

Zobecněné tvary řešení relací (7.105) a (7.106) při uvažování okrajových podmínek v relaci 

(A.92) vypadají následovně, tedy dle [17]: 

pro přívod (IN, respektive IN 1 a při 0 ≤ � ≤ ℎ�) 

 

���,�(�,�)= ���,�(0,�)∙��(�)+ ����,�(0,�)∙��(�)+ � ��(�,�)∙��(� − �)∙d�

�

���

���,�(�,�)= ���,�(�)∙��(�)+ ����,�(�)∙��(�)+ � ��(�,�)∙��(� − �)∙d�

�

���

(K) (A.93) 

 

pro zpátečku (OUT, respektive OUT 1 a při 0 ≤ � ≤ ℎ�) 

 

����,�(�,�)= −���,�(0,�)∙��(�)+ ����,�(0,�)∙��(�)+ � ��(�,�)∙��(� − �)∙d�

�

���

����,�(�,�)= −���,�(�)∙��(�)+ ����,�(�)∙��(�)+ � ��(�,�)∙��(� − �)∙d�

�

���

(K) (A.94) 

 

Příslušné obecné funkce ��(�), ��(�), ��(�), ��(�) a ��(�) jsou dány následujícími relacemi, 

tedy dle [17]: 
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��(�)= [cosh(�∙�)− � ∙sinh(�∙�)]∙exp(� ∙�) (1)

��(�)=
���
�

∙sinh(�∙�)∙exp(� ∙�) (1)

��(�)= [cosh(� ∙�)+ � ∙sinh(�∙�)]∙exp(� ∙�) (1)

��(�)= ��� ∙cosh(� ∙�)− �� ∙�� +
�� ∙���

�
� ∙sinh(�∙�)�∙exp(� ∙�) (m ��)

��(�)= ��� ∙cosh(�∙�)+ �� ∙�� +
�� ∙���

�
� ∙sinh(�∙�)�∙exp(� ∙�) (m ��)

 (A.95) 

 

při vyjádření jednotlivých konstant [v návaznosti na relace (7.105), (7.106) a (A.95)] 
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(m ��)

� =
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2
(m ��)
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�� + ��

2
�
�

+ ��� ∙(�� + ��) (m ��)

� =
1

�
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�� + ��

2
+ ���� (1)

 (A.96) 

 

Dodejme, že bude-li platit, že ��(�,�)≡ konst., pak lze relace (A.93) a (A.94) řešit analyticky, 

tedy pro funkci ��(� − �) v integrandu relace (A.93) a v K: 
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 (A.97) 

 

Analogicky dle relace (A.97) lze také pro funkci ��(� − �) v integrandu relace (A.94) nalézt 

analytické řešení, tedy v K: 
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 (A.98) 

 

Je zřejmé, že analytický přístup dle Eskilsona a Claessona, obecně popsaný v relacích 

(A.92) až (A.98) a v [17], zohledňuje řadu faktorů (tj. obecnou konfiguraci trubek, parametry 

teplonosného média, tepelné odpory mezi jednotlivými trubkami a mezi jednotlivými trubkami 

a stěnou vrtu, vliv z-ové souřadnice, teplotní distribuce blížící se stacionárnímu stavu), působících 

při lokálních teplotních procesech uvnitř vrtu. 

Bude-li platit, že ��(�,�)= �(�,�), pak nelze relace (A.93) a (A.94) řešit analyticky, nýbrž 

dle [17] numericky a v K: 
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� ��(�,�)∙��(� − �)∙d�

�

���

≈

≈ �
��,����.���,����.,�� + ��,����.���,����.,��

2
∙����;��,����.,��,����.�

����.∈
∈���,����.,��,����.�

= �
�����,����.,�� + �����,����.,��

2
∙����;��,����.,��,����.�

����.∈
∈���,����.,��,����.�

(K) (A.99) 

 

Dodejme, že dle [17] relace (A.99) popisuje prostorovou diskretizaci vertikální souřadnice 

(v tomto případě se jedná o z-ovou souřadnici) ve formě spodního uzlu ��,����. (v m) a horního uzlu 

��,����. (v m); ����;��,����.,��,����.� a ����;��,����.,��,����.� pak značí analytické funkce, založené 

na integrálech v relacích (A.93) a (A.94) s integračním mezemi od ��,����. do ��,����.. Jinými slovy se 

dle [17] jedná o numerickou aproximaci funkce teploty na stěně vrtu ��(�,�) (v K), a to v uzlových 

bodech v čase � (v s). 
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A.14 Matematické modelování – numerický přístup (koncepce) 

Časová diskretizace 

Diskretizace času (angl. Temporal Discretization) se provádí ve formách časových period 

a časových kroků, tedy dle [1]: 

 

 Časová perioda – jedná se o časový úsek v průběhu simulace, během něhož dojde ke změně 

nějakého parametru nebo k vyvolání nějakého vzruchu. Takovou změnou mohou být 

například změny teplot či tepelných toků na okrajových podmínkách, změny v odběrech tepla 

apod. 

 Časový krok – volba časového kroku je kritická, protože časová diskretizace silně ovlivňuje 

numerický výpočet. V ideálním případě je žádoucí používat krátké časové úseky, aby 

numerické řešení lépe aproximovalo parciální diferenciální rovnici, respektive reálné chování 

systému. Součástí každého transientního modelu by proto mělo být testování citlivosti modelu 

na délku časového kroku. 

 

Z numerického hlediska je žádoucí mít co nejkratší časový krok; z praktického hlediska by měl 

být časový úsek co nejdelší. Jistým kompromisem je proto postupně se prodlužující délka časového 

kroku, kdy je na začátku simulace vyvolán nějaký vzruch (např. čerpání), jehož odezva je 

nejvýraznější právě na začátku a s postupem času dochází k celkovému ustálení systému. Opětovné 

zkrácení časového kroku v průběhu simulace je doporučeno, kdykoli dojde k vyvolání nového 

vzruchu. [1] Tímto způsobem je zajištěno sledování dynamiky daného procesu. 

Dodejme, že dle [1] pokročilé modely umožňují adaptivní volbu časových kroků modelu, a to 

automaticky na základě požadované přesnosti numerického výpočtu. 

 

Návrh sítě 

Návrh sítě závisí přirozeně na výběru metody numerického výpočtu. Při modelování transportu 

tepla jsou používány zejména následující numerické metody, tedy dle [1] a [17]: 

 

 metoda konečných rozdílů  Finite Difference Method  (FDM), 

 metoda konečných prvků  Finite Element Method   (FEM), 

 metoda konečných objemů  Finite Volume Method   (FVM), 

 metoda hraničních prvků  Boundary Element Method  (BEM), 

 metoda spekrálních prvků  Spectral Element Method  (SEM). 

 

Nejběžněji používané jsou metoda konečných rozdílů (MKR; Finite Difference Method; FDM) 

a často používaná metoda konečných prvků (MKP; Finite Element Method; FEM). Počítačový 

program řeší soustavu algebraických rovnic generovaných aproximací parciálních diferenciálních 

rovnic (PDR; Partial Differential Equation; PDE), zahrnující řídicí rovnice, okrajové podmínky 

a počáteční podmínky. [1] Metoda MKR patří k nejstarším numerickým metodám, vedle této metody 

se dnes již rozvíjejí pokročilejší metody typu MKP. 

Ačkoliv výsledkem obou uvedených numerických metod je soustava algebraických rovnic, 

existuje však zásadní rozdíl ve filozofii obou metod, tedy dle [1]: 
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 MKR – počítá hodnotu teploty (či jiné řešené složky) v uzlu, která je současně průměrnou 

hodnotou teploty v blocích obklopujících uzel. Výsledkem tudíž není žádná představa o změně 

teplot mezi uzly. Řešení parciálních diferenciálních rovnic aproximuje použitím ekvivalentů 

konečných rozdílů (neboli diferencí). Principiálně jde u MKR o nahrazení parciálních derivací 

(přítomných v základních řídicích rovnicích) algebraickými výrazy, vyjadřujícími podíl 

konečných rozdílů závislé a nezávislé proměnné. 

 MKP – přesně definuje variace teploty v prvku interpolační (neboli bázovou) funkcí. Hladina 

je sice počítána v uzlech, ale je definována spojitě v celé oblasti tzv. bázovou funkcí. 

Diferenciální rovnice aproximuje na základě variačního přístupu (např. minimalizací 

energetického funkcionálu). Jedná se tak o zobecnění Ritzovy metody využívající speciální 

funkce. Vytvořená soustava algebraických rovnic může být vyjádřena ve formě tzv. maticové 

rovnice. 

 

Obecně bloky sítě konečných rozdílů musí být pravoúhlé, zatímco konečné prvky umožňují 

větší flexibilitu v návrhu sítě. Dvojdimenzionální síť může být v tomto případě tvořena trojúhelníky 

či čtyřúhelníky a počet uzlů závisí na typu bázové funkce [1]. 

Dodejme, že dle [1] pro vyšší stabilitu MKR se tzv. explicitní metoda řešení (tj. pouze 

jedna neznámá hodnota výpočetního intervalu řešení) nahrazuje metodou implicitní při použití 

interpolačního parametru pro konečné a mezilehlé body výpočetního časového intervalu. 

Výběr numerické metody je tedy dle [1] závislý na charakteru řešeného problému a preferencích 

uživatele. Obecně je snazší vytvořit výpočetní síť konečných rozdílů, naproti tomu konečné prvky lépe 

aproximují nepravidelné hranice oblasti, čímž jsou vhodnější i pro simulaci vnitřních hranic (tj. zlomy, 

bodové zdroje a propady; viz také příloha A.15). 

 

Orientace sítě 

Orientace sítě by měla vzhledem k významu konvekce tepla v relaci (7.56) odpovídat hlavním 

směrům tenzoru hydraulické vodivosti �  (v m ∙ s-1) obsahující tenzorové složky ve formě součinitelů 

hydraulické vodivosti v dané prostorové souřadnici (tj. �� , ��  a ��) dle [1]; je uvažován kartézský 

souřadnicový systém. 

Někdy to ovšem není orientace konvekce tepla v hlavním směru žádoucí. Dle [1] se jedná 

především o takové případy, kdy modelované prostředí vykazuje monoklinální úklon modelovaných 

vrstev. Do určité míry se sice dá předpokládat, že úklon vrstev je natolik malý (tudíž je možno 

považovat tento úklon za kolineární s vertikální osou), nicméně v některých případech je nutno zapsat 

řídící rovnici do takového tvaru, aby zahrnovala nediagonální komponenty tenzoru hydraulické 

vodivosti, což je možné aplikovat pouze u vybraných modelů konečných prvků (viz výše). 

Pro modely konečných rozdílů (viz výše) je nutno při orientaci sítě rovněž uvážit kritérium 

minimalizace prvků/buněk, nacházejících se mimo modelovanou oblast (tj. mimo doménu problému), 

a tudíž z hlediska modelu identifikovaných jako neaktivní. Naproti tomu modely konečných prvků 

toto kritérium nepotřebují, protože tvar sítě se přesně přizpůsobí hranicím modelové domény [1]. 

 

Prostorová diskretizace 

Volba rozměrů jednotlivých prvků/buněk je při návrhu sítě kritickým krokem (viz výše). 

Rozměry prvků se proto volí s ohledem na očekávaný průběh teplot, proměnlivost hydraulických 
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a tepelných vlastností kolektoru a konečně také s ohledem na lokalizaci a rozsah jevů, které jsou 

simulovány. 

Při určování rozměrů prvků proti sobě jdou dva protichůdné aspekty, tedy dle [1]: 

 

 první aspekt – vyžaduje mít co nejhustší síť s ohledem na přesnost výsledku, 

 druhý aspekt – vyžaduje mít síť co nejřidší s ohledem na rychlost běhu výpočtu. 

 

Kompromisní řešení tohoto střetu spočívá dle [1] v teleskopickém zahuštění sítě v místech, kde 

je vyžadován co nejpřesnější výstup numerického modelu. Při použití této metody by měl být rovněž 

dodržen maximální násobek (v nárůstu velikosti mezi sousedními prvky) činící hodnotu 1,5 

(tj. sousední větší prvek je větší maximálně 1,5krát oproti prvku menšímu). 

 

Kalibrace modelu 

Při transformaci reálného systému do koncepčního a nakonec do matematického modelu je 

popsán simulovaný systém řadou parametrů (např. součinitel tepelné vodivosti prostředí, tepelná 

kapacita horniny apod.). Jejich hodnoty musí být stanoveny s využitím identifikačních technik, někdy 

nazývaných jako řešení inverzní úlohy (viz oddíl 7.4.2); v praktických aplikacích se však častěji 

používá pojem kalibrace modelu [1]. 

Kalibraci model představuje systematickou úpravu vybraných parametrů modelu pro dosažení 

lepší shody simulované veličiny (tj. model) s naměřenými hodnotami (tj. realita). Vedle koeficientů 

(parametrů) modelu musí být identifikovány také okrajové podmínky. V principu jedinou možností 

stanovení těchto parametrů je zkoumání chování reálného systému v minulosti s cílem shromáždit 

informace o počátečních podmínkách, reakci systému na zásah (např. odběr tepla) ve formě 

pozorování časové a prostorové distribuce stavových proměnných (např. teplot, hladin apod.). 

Simulace této reakce na matematickém modelu by měla být teoreticky shodná s pozorováním 

na reálném systému. Kalibrace modelu tedy v podstatě představuje hledání takového souboru 

parametrů modelu, který minimalizuje rozdíly mezi modelem a realitou – viz relace (A.100) – 

srovnáním výstupních stavových proměnných simulovaných a pozorovaných (např. teplot). 

Je tedy zřejmé, že kalibrace modelu představuje dle [1] časově náročný proces ladění vstupních 

parametrů modelu včetně typu a parametrů okrajových podmínek, což v konečném důsledku vede 

k přijatelné shodě mezi pozorováním (často pak měřením) simulované veličiny (tj. teploty, tepelné 

toky) a modelem vypočtenou hodnotou těchto veličin. 

V případě transientního modelu se jedná o shodu režimních měření a simulovaných veličin, kdy 

je k dispozici řada metod pro hodnocení shody (tj. kvantitativních a kvalitativních). K nejběžnějším 

patří výpočet reziduálů (tj. rozdíl měřené a simulované hodnoty, viz [17]) a jejich prostorového 

rozložení [1]. 

 

Automatické optimalizační metody 

Výhodou využití automatických optimalizačních metod je skutečnost, že jejich výstupem je 

vedle optimalizovaných parametrů modelu též soubor statistických údajů, využitelných dle [1] 

k hodnocení citlivosti modelu a jeho nejistot. 

Další možností, jak lze dokladovat dle [1] úroveň kalibrace modelu, jsou statistické hodnoty 

odvozené z RMS chyby; tato chyba je stanovena dle následující relace pro střední kvadratickou chybu 

(Root Mean Square Error; RMSE), tedy (speciálně pro teplotní data): 



Příloha A: Matematický aparát 

309 
 

 

RMSE = �
1

�
∙� (��− ��)�

�

�� �

≡ �E[(��− ��)�] (K)

⇓

RMSE = �
1

�
∙� �������� − ����������

�
�

���

(K)

RMSE = �
1

�
∙� �������� − ���������

�
�

�

���

(°C)

 (A.100) 

 

Dodejme, že statistický parametr RMSE byl prakticky použit např. při hodnocení parametrizace 

z naměřených teplotních dat (tj. realita; ��������� v K, respektive ��������� v °C) v rámci I. SED 

na lokalitě Ovčárna pod Pradědem, viz Tabulka 7.9 v pododdíle 7.5.4.2, nebo také při procesu fitování 

dat v testu hledání počáteční (neovlivněné) teploty, viz pododdíl 7.5.4.3 a přílohy D.8 až D.11. 

Z praktického hlediska a dle [1] je ve všech případech výsledná varianta řešení 

jednou z možností a nejistoty jednotlivých vstupních dat je tak nutno pečlivě vážit, proto kalibrace 

modelu vyžaduje vstup zkušeného odborníka, který předkládané řešení limituje odborným odhadem 

rozsahu vstupních parametrů. 

 

Citlivostní analýza modelu 

Kalibrovaný model je ovlivněn nejistotami vyplývajícími z nemožnosti definovat přesnou 

prostorovou a časovou distribuci parametrů modelu. Nevýznamná je i nejistota zvoleného 

konceptuálního modelu (tj. jakým způsobem tento model skutečně věrohodně reprezentuje reálný 

systém). K nejistotám modelových parametrů přispívají i možné chyby měření stavových veličin 

pro kalibraci modelu. [1] 

 

Problematika citlivostní analýzy 

Citlivostní analýza je prováděna právě proto, aby bylo možnost hodnotit dopady nejistot 

na kalibrovaný model. Citlivostní analýza udává efekt vlivu změny parametrů modelu na simulované 

stavové veličiny [1]. Zjednodušeně řečeno: vyšší citlivost modelu vůči určitému parametru 

(zatíženému nejistotou určení) vede ke zvýšení nejistot modelových výsledků. 

V rámci zpracování modelů transportu tepla proto jsou využívány metody citlivostních analýz 

pro evaluaci informační hodnoty dat, strategie hodnocení dat pro identifikování měření, dominující 

kalibraci modelu, a predikce [1]. Na základě výstupů citlivostních parametrů by mělo být možno 

navrhnout situování kalibračních cílů, jež zvýší spolehlivost prediktivních aplikací modelu. 
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Problematika citlivostí 

Metody analýzy citlivosti jsou využívány pro hodnocení váhy informace, jež pozorování 

poskytují pro estimaci hodnot parametrů – tyto metody jsou dle [1] nazývány jako Fit-independent 

Statistics. Vypočítané statistické hodnoty nejsou závislé na shodě měřených a simulovaných dat 

(resp. reziduálech), neboť tyto nejsou pro výpočet použity; pouze citlivosti a váhy vstupují do daných 

výpočtů. 

Citlivosti jsou počítány jako rozdíly simulovaných veličin (tj. teploty, tepelné toky) 

vzhledem k vstupním parametrům. Citlivosti indikují změnu simulované veličiny při změně parametru 

dělenou hodnotou změny parametru. Zatímco vstupní parametry jsou posuzovány individuálně, 

citlivosti nevyjadřují vztahy při současné změně více parametrů a jsou tak využívány pro hodnocení 

významu pozorování pro odhad hodnoty parametru, tj. citlivosti mohou vhodně konkretizovat nutný 

doplňkový průzkum. [1] 

Je-li využita matice vah pozorování, je možno stanovit tzv. bezrozměrné škálované citlivosti 

(Dimensionless Scaled Sensitivities; DSS). Pozorování s vysokou hodnotou DSS s největší 

pravděpodobností mohou poskytnout více informací pro odhad parametru DSS; také mohou být 

využity pro srovnání vlivu různých parametrů na výslednou hodnotu simulované veličiny [1]. 

Tzv. kompozitní škálované citlivosti (Composite Scaled Sensitivities; CSS) odrážejí celkovou 

informaci danou pozorováním pro odhad jednoho parametru [1]. Dodejme, že jsou kalkulovány 

pro každý parametr s využitím DSS a mohou být stanoveny pro některá nebo všechna pozorování. 

Další podstatnou informaci pro kalibraci modelu poskytují koeficienty korelace parametrů 

(Parameter Correlation Coefficients; PCC), jež jsou využívány ve spojení s CSS parametry. Tato 

informace je významná zejména při použití metod automatické kalibrace [1], jež limituje s ohledem 

na volbu inverzně odhadovaných vstupních parametrů (viz také oddíl 7.4.2). 

 

Verifikace a validace modelu 

Dalšími důležitými procesy při modelování jsou verifikace a validace (tj. zhodnocení) modelu, 

která by měla předcházet využití modelu pro prediktivní účely (tj. předpovědi). [1] 

V této souvislosti je nutno uvést, že v literatuře – např. v [17], [20], [21], [37], [79] – jsou tyto 

pojmy používány poměrně nejednotně, přičemž dle [1]: 

 

 Verifikace – je obecně chápána jako kontrola, zda byl výsledný produkt (typicky model 

vytvořený v nějakém softwarovém nástroji či prostředí) vytvořen správným způsobem a zda 

byly příslušné teoretické principy a algoritmy vhodně implementovány. 

 Validace – představuje vyšší stupeň kontroly v situaci, kdy je prověřována shoda modelu 

s reprezentací reálného světa z hlediska zamýšleného použití. Validace modelu je tedy 

prováděna pro daný reálný systém (např. pro danou modelovanou lokalitu). 

 

Verifikace 

Z praktického hlediska lze proces verifikace chápat jako srovnání numerického a analytického 

řešení pro jednoduché případy (viz např. pododdíl 7.4.1.1), pro které existuje analytické řešení řídicích 

rovnic. Úspěšná verifikace numerického řešení opravňuje k předpokladu, že řešení není významně 

zatíženo chybami numerické aproximace. U řady rozšířených komerčních modelovacích systémů je 

dle [1] tato verifikace metodicky zdokumentována. 
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Validace 

Z praktického hlediska lze proces validace chápat jako ověření souborů parametrů získaných 

kalibrací modelu většinou za využití jiné série dat. Pokud má být model použit pro prediktivní 

modelování, je nezbytné provést validaci modelu [1], založenou na porovnání reality a simulace. 

Dodejme, že dle [1] realita je např. popsána daným hydraulickým či tepelným podnětem 

a známou odezvou systému. Simulace je pak prováděna nad částí dat známých v okamžiku 

předpokládaného provádění predikce. Validace tedy ověřuje, zdali lze daný matematický model využít 

v praxi. 
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A.15 Matematické modelování – řešení přenosu tepla v BHE 

V rámci konceptualizace přestupu tepla v BHE je problematika – také v návaznosti 

na konfigurace BHE v rámci metodických realizací TRT experimentů (viz kapitola 7 a příloha D) – 

vymezena pouze na konfiguraci 1-U a konfiguraci 2-U, tedy dle [1]: 

 

 Konfigurace 1-U – teplo vedou 2 komponenty trubice svým průřezem a tepelná výměna se 

provádí prostřednictvím povrchu trubic. Teplo radiálně přestupuje do/z injektážní směsi 

(tj. sektory g,1 až g,2); tyto injektážní zóny umožňují přestup tepla přímo vůči okolnímu 

horninovému prostředí; viz také Obrázek 7.6, Obrázek 7.7, Obrázek 7.10, Obrázek 7.11. 

 Konfigurace 2-U – teplo vedou 4 komponenty trubice svým průřezem a tepelná výměna se 

provádí prostřednictvím povrchu trubic. Teplo radiálně přestupuje do/z injektážní směsi 

(tj. sektory g,1 až g,4); tyto injektážní zóny umožňují přestup tepla přímo vůči okolnímu 

horninovému prostředí; viz také Obrázek 7.8, Obrázek 7.9. 

 

Dodejme, že dle [1] v obou případech k přestupu tepla mezi jednotlivými trubicemi nedochází 

vlivem přenosu tepla mezi injektážní směsí a okolním horninovým prostředím. Přirozeně lze očekávat, 

že konfiguraci 1-U a její matematický popis získáme zjednodušením schematizace konfigurace 2-U, 

tj. provedeme redukci počtu komponent z 8 komponent (u konfigurace 2-U) na 4 komponenty 

(u konfigurace 1-U). 

BHE představuje systém typu GSHP closed-loop (viz pododdíl 1.5.1.1), v němž teplonosná 

kapalina či teplonosné médium (angl. Refrigerant nebo Fluid) cirkuluje rychlostí � (v m ∙ s-1), 

v relacích (A.101) až (A.104) definovaná a uvažována pro n-rozměrný prostor vektorem rychlostního 

pole � (v m ∙ s-1) a ztotožněními �� ≡ �� (v kg ∙ m-3) a �� ≡ �� (v J ∙ kg-1 ∙ K-1). 

 

Konfigurace 2-U – teplonosné médium a injektážní směs 

U konfigurace 1-U rovnice přenosu respektují Cauchyho okrajovou podmínku (viz 

pododdíl 1.4.3.4) platí pro všechny 4 komponenty, tj. 2 komponenty pro teplonosné médium 

a 2 komponenty pro injektážní směs. [1] 

Analogicky u konfigurace 2-U rovnice přenosu respektují Cauchyho okrajovou podmínku (viz 

pododdíl 1.4.3.4) platí pro všech 8 komponent, tj. 4 komponenty pro teplonosné médium 

a 4 komponenty pro injektážní směs, tedy dle symboliky v [1]: 

pro teplonosné médium [teplota ���,�(�,�) v K] 

�

��
��� ∙��∙���,��+ ∇��� ∙�� ∙� ∙���,�� − ∇��� ∙∇���,�� = ���,� v Ω��,� ≡ V��,�

��: ��,���,�
(�,�)= −Φ �,�,��

(���)
∙���,�(�,�)− ���,�(�,�)� na Γ��,� ≡ S��,�

 (A.101) 

 

pro teplonosné médium [teplota ���,�(�,�) v K] 

�

��
��� ∙��∙���,��+ ∇��� ∙�� ∙� ∙���,�� − ∇��� ∙∇���,�� = ���,� v Ω��,� ≡ V��,�

��: ��,���,�
(�,�)= −Φ �,�,��

(���)
∙���,�(�,�)− ���,�(�,�)� na Γ��,� ≡ S��,�

 (A.102) 
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pro teplonosné médium [teplota ����,�(�,�) v K] 
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 (A.103) 

 

pro teplonosné médium [teplota ����,�(�,�) v K] 

�

��
��� ∙��∙����,��+ ∇��� ∙�� ∙� ∙����,�� − ∇��� ∙∇����,�� =

= ����,�
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(���)
∙���,�(�,�)− ����,�(�,�)� na Γ���,� ≡ S���,�

 (A.104) 

 

pro injektážní směs [teplota ��,�(�,�) v K] 

�

��
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 (A.105) 

 

pro injektážní směs [teplota ��,�(�,�) v K] 

�
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pro injektážní směs [teplota ��,�(�,�) v K] 

�
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pro injektážní směs [teplota ��,�(�,�) v K] 

�

��
��� ∙�� ∙�� ∙��,��+ ∇��� ∙�� ∙∇��,�� = ��,� v Ω�,� ≡ V�,�

��:

��,��,�
(�,�)= −Φ �,�

(���)
∙���(�,�)− ��,�(�,�)� −

−Φ �,�,���
(���)

∙�����,�(�,�)− ��,�(�,�)� −

− Φ �,�,�
(���)

∙���,�(�,�)− ��,�(�,�)� −

− Φ �,�,�
(���)

∙���,�(�,�)− ��,�(�,�)� −

−Φ �,�,�
(���)

∙���,�(�,�)− ��,�(�,�)�

na Γ�,� ≡ S�,�

 (A.108) 

 

Dodejme, že v [17] jsou rovněž uvedeny obecné zápisy pro výše uvedené relace, tedy: 

pro teplonosné médium [teploty ���,�(�,�), ����,�(�,�), ���,�(�,�), ����,�(�,�) v K] 

�

��
{�� ∙�� ∙��}+ ∇(�� ∙�� ∙� ∙��)− ∇(�� ∙∇��)= �� v Ω� ≡ V�

��: ��,��
(�,�)= −[�� ∙∇��]∙� na Γ� ≡ S�

� = {IN,1;OUT,1;IN,2;OUT,2}≡ {IN1;OUT1;IN2;OUT2}

 (A.109) 

 

pro injektážní směs [teploty ��,�(�,�), ��,�(�,�), ��,�(�,�), ��,�(�,�) v K] 
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�

��
��� ∙�� ∙�� ∙���+ ∇��� ∙�� ∙∇��� = �� v Ω� ≡ V�

��: ��,��
(�,�)= − ��� ∙∇��� ∙� na Γ� ≡ S�

� = {g,1;g,2;g,3;g,4}≡ {g1;g2;g3;g4}

 (A.110) 

kde (pro konfiguraci 2-U) 

 ��  k-tý objem. tepel. propad (tj. ztráta, odběr)/objem. tepel. zdroj (W ∙ m-3), 

 ���,� objem. tepel. propad/objem. tepel. zdroj pro přívod IN 1  (W ∙ m-3), 

 ���,� objem. tepel. propad/objem. tepel. zdroj pro přívod IN 2  (W ∙ m-3), 

 ����,� objem. tepel. propad/objem. tepel. zdroj pro zpátečku OUT 1 (W ∙ m-3), 

 ����,� objem. tepel. propad/objem. tepel. zdroj pro zpátečku OUT 2 (W ∙ m-3), 

 ��,� objem. tepel. propad/objem. tepel. zdroj pro injektážní směs (W ∙ m-3), 

 ��,� objem. tepel. propad/objem. tepel. zdroj pro injektážní směs (W ∙ m-3), 

 ��,� objem. tepel. propad/objem. tepel. zdroj pro injektážní směs (W ∙ m-3), 

 ��,� objem. tepel. propad/objem. tepel. zdroj pro injektážní směs (W ∙ m-3), 

 � termodynamická teplota     (K), 

 �� k-tá funkce termodynamické teploty    (K), 

 ���,� funkce termodynamické teploty na přívodu IN 1  (K), 

 ���,� funkce termodynamické teploty na přívodu IN 2  (K), 

 ����,� funkce termodynamické teploty na zpátečce OUT 1  (K), 

 ����,� funkce termodynamické teploty na zpátečce OUT 2  (K), 

 ∇�� gradient k-té termodynamické teploty    (K ∙ m-1), 

 �� měrná tepelná kapacita pevné fáze (např. půda; při konst. tlaku) (J ∙ kg-1 ∙ K-1), 

 �� měrná tepelná kapacita teplonosného média (při konst. tlaku) (J ∙ kg-1 ∙ K-1), 

 � normálový vektor      (1), 

 ��,��
 hustota tepel. toku kolmá na okraj domény (Cauchyho BC) (W ∙ m-2), 

 � spojitý čas neboli časová souřadnice    (s), 

 � vektor rychlostního pole     (m ∙ s-1), 

 � vektor prostorových koordinátů čili souřadnic   (m), 

 �� tenzor tepelné hydrodynamické disperze injektážní směsi (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 �� tenzor tepelné hydrodynamické disperze teplonosného média (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 Φ �,�,��
(���)

 součinitel přestupu tepla (médium/injektáž) na přívodu IN (W ∙ m-2 ∙ K-1), 

 Φ �,�,���
(���)

součinitel přestupu tepla (médium/injektáž) na zpátéčce OUT (W ∙ m-2 ∙ K-1), 

 Φ �,�,�
(���)

 součinitel přestupu tepla (injektáž/injektáž)   (W ∙ m-2 ∙ K-1), 

 Φ �,�,�
(���)

 součinitel přestupu tepla (injektáž/injektáž)   (W ∙ m-2 ∙ K-1), 

 Φ �,�
(���)

 součinitel přestupu tepla (injektáž/horninové prostředí)  (W ∙ m-2 ∙ K-1), 

 �� objemová pórovitost injektážní směsi    (1), 

 �� součinitel tepelné vodivosti injektážní směsi   (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 �� hustota injektážní směsi      (kg ∙ m-3), 

 �� hustota teplonosného média     (kg ∙ m-3). 
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V případě součinitelů tepelného odporu (v K ∙ m ∙ W-1) je analytický přístup pro obě výše 

uvedené konfigurace BHE (tj. konfigurace 1-U a konfigurace 2-U) uveden v pododdíle 7.4.1.2 a také 

v [17] a [21]. Dle [1] jsou tepelné odpory v BHE určovány z fyzikálních, materiálových 

a geometrických charakteristik jednotlivých instalací. Příslušné tepelné odpory mezi trubicemi 

a injektážními zónami jsou způsobeny advekcí v U-trubici, tepelnou vodivostí materiálu stěny U-

trubice (zvlášť pro vstup a pro výstup), tepelnými odpory mezi injektážemi zónami (v prostoru 

mezi injektážní směsí a horninovým prostředím). 

V případě součinitelů přestupu tepla (v W ∙ m-2 ∙ K-1) uvažujeme dle [1] jejich inverzi 

vůči součinitelům tepelného odporu při uvažování reciprocity vůči sumě součinitelů tepelného odporu 

působících na specifické výměnné plochy (proto v W ∙ m-2 ∙ K-1, nikoliv v W ∙ m-1 ∙ K-1) 

mezi jednotlivými komponentami v dané konfiguraci BHE. 

 

Konfigurace 2-U – součinitele přestupu tepla a součinitele tepelného odporu 

Relace pro vyjádření součinitelů přestupu tepla pro jednotlivá rozhraní jsou následující, tedy 

dle [1], [17] a [21]: 

pro rozhraní teplonosné médium/injektážní směs (vstup; IN) 

Φ �,�,��(���)
≡ Φ �,�,��

(���)
=

1

��,�,��(���)
∙���

(W ∙m �� ∙K��) (A.111) 

 

pro rozhraní teplonosné médium/injektážní směs (výstup; OUT) 

Φ �,�,���(���)
≡ Φ �,�,���

(���)
=

1

��,�,���(���)
∙����

(W ∙m �� ∙K��) (A.112) 

 

pro rozhraní injektážní směs/injektážní směs 

Φ �,�,�(���)
≡ Φ �,�,�

(���)
=

1

��,�,�(���)
∙��,�

(W ∙m �� ∙K��) (A.113) 

 

pro rozhraní injektážní směs/injektážní směs 

Φ �,�,�(���)
≡ Φ �,�,�

(���)
=

1

��,�,�(���)
∙��,�

(W ∙m �� ∙K��) (A.114) 

 

pro rozhraní injektážní směs/horninový masiv 

Φ �,�(���)
≡ Φ �,�

(���)
=

1

��,�(���)
∙��,�

(W ∙m �� ∙K��) (A.115) 

 

kde (pro konfiguraci 2-U) 

 ��,�,��(���)
 součinitel tepel. odporu mezi teplonos. médiem a injektáž. směsí (přívody), 

 ��,�,���(���)
 součinitel tepel. odporu mezi teplonos. médiem a injektáž. směsí (zpátečky), 

 ��,�(���)
 součinitel tepel. odporu mezi injektážní směsí a horninovým prostředím, 
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 ��,�,�(���)
 součinitel tepel. odporu injektážní směsi mezi teplotami ��,�, ��,�, ��,�, ��,�, 

 ��,�,�(���)
 součinitel tepel. odporu injektážní směsi mezi teplotami ��,�, ��,� a ��,�, ��,�, 

 ��,�  termodynamická teplota injektážní směsi na přívodu IN 1  (K), 

 ��,�  termodynamická teplota injektážní směsi na zpátečce OUT 2  (K), 

 ��,�  termodynamická teplota injektážní směsi na zpátečce OUT 1  (K), 

 ��,�  termodynamická teplota injektážní směsi na přívodu IN 2  (K), 

 ���  měrný výměnný povrch na přívodech     (m), 

 ����  měrný výměnný povrch na zpátečkách     (m), 

 ��,�  měrný výměnný povrch injektážní směsi    (m), 

 ��,�  měrný výměnný povrch injektážní směsi    (m), 

 ��,�  měrný výměnný povrch mezi injektáž. směsí a horninovým prostředím (m). 

 

Součinitel tepelného odporu mezi U-trubicemi a injektovanými zónami je dán následující 

superpozicí (s uvažováním advektivního proudění teplonosného média v U-trubicích kolektoru), tedy 

dle [1]: 

pro obě sestupné větve kolektoru (vstup; IN) 

��,�,��(���)
≡ ��,�,��

(���)
= ����.,�

(���)
+ ����.,��

(���)
+ ����.�

(���) (K ∙m ∙W ��)

����.,�
(���)

=
1

�� � ∙��∙π
≡

1

�� � ∙�� ∙π
(K ∙m ∙W ��)

����.,��

(���)
=

ln�
��,�
��,�

�

2 ∙π ∙�(� ),�
=

ln���,�� − ln���,��

2 ∙π ∙�(� ),�

(K ∙m ∙W ��)

����.�

(���)
= �(���)∙��

(���) (K ∙m ∙W ��)

� = {IN,1;IN,2}

 (A.116) 

 

pro obě vzestupné větve kolektoru (výstup; OUT) 

��,�,���(���)
≡ ��,�,���

(���)
= ����.,�

(���)
+ ����.,��

(���)
+ ����.�

(���) (K ∙m ∙W ��)

����.,�
(���)

=
1

�� � ∙��∙π
≡

1

�� � ∙�� ∙π
(K ∙m ∙W ��)

����.�

(���)
= �(���)∙��

(���) (K ∙m ∙W ��)

� = {OUT,1;OUT,2}

 (A.117) 

 

a dále [v návaznosti na zavedenou symboliku a Obrázek 7.8] 
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�(���) =

ln

⎝

⎛
���

� + 4 ∙��
�

2 ∙√2 ∙��

⎠

⎞

ln�
��

2 ∙��
�

=

ln

⎝

⎛
�4 ∙��

� + 8∙��
�

4 ∙√2 ∙��
⎠

⎞

ln�
��

2 ∙��
�

(1)

��
(���)

=

arccosh�
��
� + ��

� − 2 ∙����,�
�

2 ∙�� ∙��
�

2 ∙π ∙��
∙

∙��� − �� ∙
√2 ∙����,�

��
+ �� ∙

2 ∙����,�
�

��
� �

(K ∙m ∙W ��)

�� = 3,098 (1)

�� = 4,432 (1)

�� = 2,364 (1)

�� =
1

4
∙� ��,� = 2 ∙�� (m )

�� = 2 ∙�� (m )

�= √2 ∙����,� (m )

� = {IN,1;OUT,1;IN,2;OUT,2}

 (A.118) 

 

Dodejme, že výpočty a hodnoty dílčích Nusseltových čísel �� � 

pro � = {IN,1;OUT,1;IN,2;OUT,2} se liší v závislosti na typu proudění (tj. laminární a turbulentní), 

respektive na hodnotě Reynoldova čísla ��� – viz také relace (7.64) až (7.67) a relace (7.69) a (7.70) 

v pododdíle 7.3.1.1 anebo relace (7.110) v pododdíle 7.5.4.1 –, pro jehož výpočet jsou v [1] uvedeny 

příslušné relace. 

Využitím relací (A.116) až (A.117) lze vyjádřit součinitel tepelného odporu na rozhraní 

mezi injektážní směsí a horninovým prostředím, tedy dle [1]: 

 

��,�
(���)

= �1 − �(���)� ∙��
(���) (K ∙m ∙W ��)

��,�
(���)

= ��
(���)

− ����.�

(���) (K ∙m ∙W ��)

 (A.119) 

 

Ke kompletaci výpočtových relací pro konfiguraci 2-U chybí 2 výpočty součinitele tepelných 

odporů na rozhraní mezi jednotlivými injektážními zónami, respektive obvodové tepelné odpory 

a diagonální tepelné odpory (viz Obrázek 7.9), tedy dle [1]: 

pro rozhraní injektážní směs/injektážní směs (obvodové tepelné odpory) 
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��,�,�(���)
≡ ��,�,�

(���)
=

2 ∙��,�
(���)

∙���,�,�
(���)

− 2 ∙�(���)∙��
(���)

�

2 ∙��,�
(���)

− ��,�,�
(���)

+ 2 ∙�(���)∙��
(���)

(K ∙m ∙W ��)

��,�,�
(���)

=

arccosh�
�� − ��

�

��
� �

2 ∙π ∙��
(K ∙m ∙W ��)

 (A.120) 

 

pro rozhraní injektážní směs/injektážní směs (diagonální tepelné odpory) 

��,�,�(���)
≡ ��,�,�

(���)
=

2 ∙��,�
(���)

∙���,�,�
(���)

− 2 ∙�(���)∙��
(���)

�

2 ∙��,�
(���)

− ��,�,�
(���)

+ 2 ∙�(���)∙��
(���)

(K ∙m ∙W ��)

��,�,�
(���)

=

arccosh�
2 ∙�� − ��

�

��
� �

2 ∙π ∙��
(K ∙m ∙W ��)

 (A.121) 

 

Pro úplnost je třeba dodat, že z praktického hlediska lze doporučit specifikaci součinitelů 

tepelných odporů přímým měřením při konkrétní instalaci, respektive realizaci TRT testu 

v metodickém rámci TRT experimentu (viz také podkapitola 7.5). 

 

  



Příloha A: Matematický aparát 

320 
 

A.16 Matematické modelování – provozně-ekonomická optimalizace 

BHE (FEFLOW) 

Motivace 

Optimalizační úlohy se – dle [1], [14], [16] – zabývají výběrem „nejlepších řešení“ z dané 

množiny „možných řešení“, která jsou získána v případě optimalizace provozu BHE analytickým 

či numerickým modelem transportu tepla v horninovém prostředí. 

 

Teoretická formulace problému 

Matematicky můžeme optimalizační úlohu formulovat jako nalezení prvku �∗ ∈ M  takového, že 

pro libovolný prvek � ∈ M  platí následující, tedy dle [1]: 

 

�(�∗)≤ �(�) ∀� ∈ M  (A.122) 

 

kde 

 M   množina přípustných řešení, 

 �:M ⟶ ℝ  minimalizovaná (též účelová, cílová nebo kriteriální) funkce. 

 

Výše uvedená optimalizační úloha v relaci (A.122) se nazývá úlohou tzv. globální optimalizace. 

V rámci řešení této problematiky je uvažována jednodušší úloha ve formě tzv. lokální optimalizace, 

spočívající v nalezení lokálního minima, tj. prvku �∗ ∈ M  takového, že pro libovolný prvek � ∈ M  

platí následující, tedy dle [1]: 

 

�(�∗)≤ �(�) ∀� ∈ M ∩ �(�∗) (A.123) 

 

kde 

 M   množina přípustných řešení, 

 �(�∗)  nějaké okolí bodu (prvku) �∗, 

 �:M ⟶ ℝ  minimalizovaná (též účelová, cílová nebo kriteriální) funkce. 

 

Problém optimalizace se skládá z následujících stavebních bloků, tedy dle [1]: 

 

 blok Optimizer  optimalizér, 

 blok Evaluator  evaluátor neboli posuzovatel optimalizačního procesu, 

 blok Objective Functions účelové neboli kriteriální funkce, 

 blok Indicators  indikátory průběhu optimalizačního procesu, 

 blok Constrains  vstupní podmínky pro optimalizační proces, 

 blok Stop Criteria  podmínky ukončení optimalizačního procesu, 

 blok Optimal Policy  výstupní optimalizovaná veličina. 
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Dodejme, že všechny výše uvedené bloky jsou v [1] popsány, přičemž zvláštní pozornost je 

věnována simplexovému optimalizéru (tj. princip simplexové metody, strategie výběru prvky 

z množiny na základě reflexe, kontrakce a mutace, dílčí fáze simplexového algoritmu a parametry 

tohoto algoritmu). Zcela korektně (z matematického hlediska a se všemi souvislostmi) je simplexová 

metoda v teorii tzv. lineárního programování popsána v [14]. 

 

Využití komponenty OPTIM 

Pro úlohu ekonomické optimalizace provozních parametrů BHE byla v rámci výzkumného 

projektu (viz dedikace projektu) vyvinuta komponenta OPTIM. Jedná se dynamicky linkovanou 

knihovnu (Dynamic-link Library; DLL), primárně zaměřenou na řešení optimalizačních problémů 

různými metodami. 

Pro běh této komponenty byly použity další komponenty prostředí MIKE Customised, které 

představuje DHI DSS systém pro komunikaci běhů modelů s databázovým prostředím a které je 

využitelné k uchovávání informací o jednotlivých modelových bězích, přenosu optimalizovaných 

parametrů do konfiguračních souborů modelu a řízení spouštění požadovaných simulací. 

Komponenta OPTIM byla vytvořena v integrovaném vývojovém prostředí (Integrated 

Development Environment; IDE) Microsoft Visual Studio 2008/Microsoft Visual Studio 2010 

(programovací jazyk: C#; platforma: .NET Framework 3.0) a komunikuje pomocí COM rozhraní. 

Zdrojový kód komponenty OPTIM je rozdělen na následující části, tedy dle [1]: 

 

 funkce jádra pro algoritmus optimalizačního procesu, 

 pomocné nástroje pro přípravu výsledků modelu pro vyčíslení účelové funkce, 

 pomocné nástroje pro konfigurace nastavení optimalizačního procesu. 

 

 

Tab. A.3  Komponenta OPTIM – označení a popis svých klíčových (tj. projektů), dle [1] 

Projekt Popis 

OPTIM.Optimization výpočetní jádro 

OPTIM.Optimization.ModelResultStatistics nástroje pro agregaci modelových výstupů 

OPTIM.Optimization.DataAccess nástroje pro nastavení optimalizace 

OPTIM.Optimization.XMLInputBridge 
nástroje pro ukládání nastavení optimalizace 
ve formátu XML 

OPTIM.Optimization.UnitTest testy a příklady 
 

Optimalizace parametrů BHE 

V předcházejícím textu je uveden popis stručný komponenty OPTIM v aplikaci 

pro vyhodnocování nákladů spojených s provozními podmínkami BHE. Systém je vytvořen 

v prostředí DHI DSS MIKE Customised a využívá možnost interaktivních zásahů uživatele 

do konfigurace výpočtů. 
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Obr. A.9  Numerický model – síť prostorové diskretizace pro šestiúhelníkovou strukturu 

(výška: 150 m; šířka: 100 m) kolem 1 BHE; prostředí FEFLOW, dle [1] 

 

V [1] je z praktického hlediska prezentována technicko-ekonomická optimalizace provozu BHE 

ve formě analýzy ekonomických nákladů jeho provozu při zachování požadovaných parametrů 

teplotního pole pro 1 vrt (viz Obr. A.9). V obecněji pojatém případě, tj. při nasazení systému na pole 

více vrtů (např. polygon vrtů), využívaných jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo, se nabízí širší 

spektrum optimalizace provozních parametrů, spočívajících v evaluaci možností kombinace 

jednotlivých vrtů, a to včetně ekonomiky nákladů na jejich realizaci i na provoz. 

 

 

Obr. A.10  Numerický model – souhrn geometrických, materiálových a tepelných konstant a veličin 

pro simulovaný BHE (geometrie: konfigurace 2-U; počet trubek: 4 trubky) a teplonosné médium; 

prostředí FEFLOW, dle [1] 

 

Schéma konfigurace 2-U (viz Obr. A.10) s náležitým popisem je rovněž zmíněno 

v odstavci 7.4.1.2.2 (viz Obrázek 7.8). 
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Tab. A.4 sumarizuje hodnoty geometrických, materiálových a tepelných konstant a veličin 

pro uvedený numerický model (viz Obr. A.10) s respektováním již zavedené symboliky v kapitole 7. 

 

Tab. A.4  Numerický model – souhrn geometrických, materiálových a tepelných konstant a veličin 

pro simulovaný BHE (geometrie: konfigurace 2-U; počet trubek: 4 trubky) a teplonosné médium 

s respektováním již zavedené symboliky v kapitole 7; prostředí FEFLOW, dle [1] 

Numerický model – souhrn geometrických, materiálových a tepelných konstant a veličin 

název veličiny či 

vlastnosti (anglicky) 
označení veličiny hodnota 

jednotka 

(odvozená) 

BHE Geometry konfigurace 2-U Double U-shape ---------- 

Borehole Diameter �� 150 · 10-3 m 

Pipe Distance ����,� 40 · 10-3 m 

Inlet Pipe Diameter �� = ���,��,� = ��,��,�� 32 · 10-3 m 

Inlet Pipe Wall 

Thickness 
���,� = ���,� 2,9 · 10-3 m 

Outlet Pipe Diameter �� = ���,���,� = ��,���,�� 32 · 10-3 m 

Inlet Pipe Wall 

Thickness 
����,� = ����,� 2,9 · 10-3 m 

Refrigerant Volumetric 

Heat Capacity 
�� ∙�� ≡ �� ∙�� 4,0 · 106 J · m-3 · K-1 

Refrigerant Thermal 

Conductivity 
�� ≡ �� 0,4800 W · m-1 · K-1 

Refrigerant Dynamic 

Viscosity 
�� ≡ �� 520 · 10-6 Pa · s 

Refrigerant Density �� ≡ �� 1,052 · 103 kg · m-3 

Computation Method ---------- 
Quasi-stationary 

(Eskilson & Claesson) 
---------- 

Inlet Pipe Thermal 

Conductivity 
���,� = ���,� 0,4200 W · m-1 · K-1 

Outlet Pipe Thermal 

Conductivity 
����,� = ����,� 0,4200 W · m-1 · K-1 

Grout Volume Thermal 

Conductivity 
�� 1,0000 W · m-1 · K-1 

Pipes-in to Grout ��,�,��
(���)

 0,1440 K · m · W-1 

Pipes-out to Grout ��,�,���
(���)

 0,1440 K · m · W-1 

Grout to Grout (1) ��,�,�
(���)

 0,1201 K · m · W-1 

Grout to Grout (2) ��,�,�
(���)

 0,4134 K · m · W-1 

Grout to Soil ��,�
(���)

 0,3283 K · m · W-1 

 



Příloha A: Matematický aparát 

324 
 

Stanovení a sestavení účelové funkce 

K simulaci vývoje teplotního pole příslušného BHE je dle [1] použit numerický model, 

vytvořený v prostředí FEFLOW. Praktická ukázka se týká problému definovaného pro 1 vrt napojený 

na tepelné čerpadlo a umístěný ve středu šestiúhelníkové sítě, a to včetně definice počátečních 

podmínek rozložení teploty v horninovém masivu a ostatních parametrů. 

Z technických důvodů byl tento model zaregistrován do systému DHI DSS MIKE Customised 

s instalovanou komponentou OPTIM (viz výše). Při registraci jsou k optimalizační úloze připojeny 

vstupní modelové parametry, tedy dle [1]: 

 

 nominální hloubka vrtu   Depth  ℎ�   (m), 

 celkový objem. průtok oběh. čerpadla FlowRate �̇��
   (m3 ∙ d-1), 

 teplota na přívodu (IN; časová řada) TempIn ��� = ���(��)  (°C), 

 teplota na přívodu (OUT; časová řada) TempOut ���� = ����(��) (°C). 

 

Je třeba zmínit, že po každém modelovém běhu byly do systému DHI DSS MIKE Customised 

importovány nové časové řady teplot ��� (v °C) a ���� (v °C). [1] 

Příslušná účelová funkce je definována jako lineární kombinace nákladů na realizaci vrtu, 

nákladů potřebných k provozu kompresoru tepelného čerpadla za 20 let provozu a nákladů na energii 

k pohonu oběhového čerpadla za 20 let provozu, tedy dle [1]: 

 

� = �� ∙Depth+ �� ∙(TempRef − TempOut)+ �� ∙FlowRate (Kč)

� = �� ∙ℎ� + �� ∙(����.− ����)+ �� ∙�̇��
(Kč)

� = 1000∙ℎ� + 2500 ∙(����.− ����)+ 400 ∙�̇��
(Kč)

��= [��;��;��;����.]= [1000;2500;400;35]

 (A.124) 

 

kde 

 ��  jednotkové náklady na vrtné práce    (Kč ∙ m-1), 

 ��  jednotkové náklady na provoz kompresoru tepelného čerpadla (Kč ∙ °C-1), 

 ��  jednotkové náklady na pohon oběhového čerpadla  (Kč ∙ m-3 ∙ d), 

 ����.  referenční teplota (např. teplota topné vody v OS)  (°C). 

 

Pro úplnost dodejme, že při hledání minima účelové funkce � (v Kč) musí být zadáno omezení 

teploty teplonosného média na vstupu, tj. platí omezující podmínka ��� = ���(��)≥ 0. Zkratka OS 

značí otopnou soustavu. Cena 1 000 Kč za 1 odvrtaný metr je zmíněna také v pododdíle 1.5.1.2, a to 

v souvislosti s investičními náklady na pořízení BHE, respektive svislého vrtaného výměníku tepla 

dle [3]. 
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Průběh optimalizačního procesu 

 

Tab. A.5 sumarizuje průběh optimalizačního procesu při zadaných vstupních parametrech 

v relaci (A.124). 

 

Tab. A.5  Optimalizační proces – průběh optimalizace při zadaných vstupních modelových 

parametrech s vyznačením množiny průběžných nejlepších výsledků optimalizace, dle [1] 

Iterace Výstupní optimalizované parametry (OUT) 
Účelová 
funkce 

� ℎ� ����.− ���� �̇��
 ��� � 

(1) (m) (°C) (m3 · d-1) (°C) (Kč) 

1 90,00 34,48 25,00 + 0,52 186 195,97 

2 127,36 33,90 18,17 + 1,10 219 379,83 

3 57,39 46,93 8,32 - 11,93 24 142 530,66 

4 58,07 39,83 27,39 - 4,83 25 614 054,78 

5 133,92 30,02 40,23 + 4,98 225 058,94 

6 83,44 67,70 2,94 - 32,70 36 707 653,15 

7 121,30 31,58 30,91 + 3,42 212 615,65 

8 83,94 34,53 37,74 + 0,47 185 350,37 

9 89,32 49,50 5,94 - 14,50 25 418 060,53 

10 88,13 33,85 46,33 + 1,15 191 275,53 

11 52,64 40,40 31,83 - 5,40 59 422 544,49 

12 104,14 32,48 31,14 + 2,52 197 800,81 

13 85,81 36,88 16,40 - 1,88 5 435 120,12 

14 87,55 34,19 38,85 + 0,81 188 573,16 

15 67,35 36,78 45,45 - 1,78 8 428 333,73 

16 94,94 32,80 34,72 + 2,20 190 830,73 

17 79,00 35,27 28,02 - 0,27 928 465,76 

18 90,95 34,20 33,04 + 0,80 189 663,93 

19 86,59 34,71 30,81 + 0,29 185 703,38 

20 80,53 34,62 43,55 + 0,38 184 491,99 

21 75,09 34,39 41,81 + 0,61 177 791,13 

22 68,08 36,19 46,50 - 1,19 5 877 740,21 

23 82,68 34,45 40,76 + 0,55 185 107,32 

24 72,94 35,88 44,59 - 0,88 6 481 127,46 

25 80,25 34,70 41,72 + 0,30 183 687,62 

26 76,84 33,65 47,53 + 1,35 179 980,54 

27 71,99 37,10 21,37 - 2,10 5123 792,14 

28 71,68 35,79 47,62 - 0,79 6 180 820,26 

29 78,11 33,99 43,19 + 1,01 180 359,33 

30 73,83 35,38 46,14 - 0,38 3 481 063,98 

31 77,04 33,87 43,93 + 1,13 179 276,72 

32 75,29 34,59 38,21 + 0,41 177 039,82 

33 68,38 36,10 48,33 - 1,10 5 428 519,75 

34 74,03 35,11 32,12 - 0,11 624 707,57 

35 71,59 35,99 42,19 - 0,99 7 379 204,81 

36 78,30 33,99 43,21 + 1,01 180 555,17 

37 73,83 34,50 42,53 + 0,50 177 086,87 
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Iterace Výstupní optimalizované parametry (OUT) 
Účelová 
funkce 

� ℎ� ����.− ���� �̇��
 ��� � 

(1) (m) (°C) (m3 · d-1) (°C) (Kč) 

38 74,18 34,49 42,83 + 0,51 177 524,82 

39 70,97 36,03 41,43 - 1,03 7 678 401,85 

40 75,52 35,50 43,31 - 0,50 4 532 048,15 

41 73,62 34,52 39,45 + 0,48 175 685,48 

42 75,07 35,04 35,13 - 0,04 326 733,81 

43 74,14 35,54 40,68 - 0,54 3 779 642,77 

44 70,74 34,83 40,95 + 0,17 174 201,58 

45 70,17 36,65 37,57 - 1,65 9 477 806,06 

46 73,18 36,03 41,52 - 1,03 7 680 634,81 

47 68,73 36,28 29,44 - 1,28 3 171 521,46 

48 69,06 36,41 42,19 - 1,41 7 527 721,25 

49 73,73 34,53 39,20 + 0,47 175 738,14 

50 78,61 33,58 49,21 + 1,42 182 239,51 

51 70,74 34,83 40,95 + 0,17 174 201,58 
 

Z průběhu optimalizačního procesu (viz Tab. A.5) jsou zřejmé počáteční hodnoty (tj. při �= 1) 

a koncové hodnoty (tj. při �= 51) výstupních optimalizovaných parametrů při zadaných hodnotách 

vstupních parametrů, tedy dle [1]: 

 

��= [��;��;��;����.]= [1000;2500;400;35]

�= 1:

��� = �ℎ�;����.− ����;�̇��
;���� = [90,00;34,48;25,00;0,52]

� = 186195,87	Kč

�= 51:

��� = �ℎ�;����.− ����;�̇��
;���� = [70,74;34,83;40,95;0,17]

� = 174201,58	Kč

 (A.125) 

 

Čas optimalizačního procesu činí �������������= 3516,9	s≅ 0,9769	h. 

 

Výsledky optimalizačního procesu 

Oproti počátečnímu odhadu – viz relace (A.125) při �= 1 s částkou 186 195,87 Kč – došlo 

ke změně výstupních parametrů. Tato varianta, respektující výsledky optimalizačního procesu, se 

ukazuje jako dostatečná k zabezpečení výkonu 1 BHE ve výši 4 kW při zachování podmínek 

minimální teploty teplonosného média ve vrtu na 0 °C (při ��� ≥ 0). Současně je tato kombinace 

nejlevnější variantou s částkou 174 201,58 Kč. 

Změna teplotního rozdílu odpovídá rychlejšímu čerpání oběhového čerpadla – viz relace 

(A.125) nebo Tab. A.5. Potvrzuje se při daném nastavení tepelných charakteristik horninového masivu 

také empirické pravidlo, že k zabezpečení 1 kW výkonu je potřeba přibližně 15m vrt, přičemž prvních 

10 m je ovlivněno sezónními teplotami na povrchu, což je zmíněno a diskutováno také v [5], 

respektive v přípovrchové zóně. Výsledek se bude dle [1] samozřejmě měnit podle součinitele tepelné 
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vodivosti horniny v okolí vrtu; rovněž případný vliv proudění podzemní vody lze tímto systémem 

simulovat. 

 

 

Obr. A.11  Výsledky optimalizace – stav modelu po ukončení optimalizačního procesu 

bez pomoci komponenty OPTIM a při zadaných vstupních modelových parametrech, a (dvouroční 

běh), b (půlroční běh); prostředí FEFLOW, dle [1] 

 

Z výsledku této optimalizace bez použití komponenty OPTIM (viz Obr. A.11) je zřejmé, že 

teplotní rozdíl mezi teplotními křivkami (tj. BHE Temperature in coby teplejší přívod 

a BHE Temperature out coby chladnější zpátečka; bráno pro periodu nabíjení vrtu) činí v celém 

dvouročním běhu simulace okolo 5 °C. 
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Obr. A.12  Výsledky optimalizace – stav modelu po ukončení optimalizačního procesu 

s pomocí komponenty OPTIM a při zadaných vstupních modelových parametrech, kde a (dvouroční 

běh), b (půlroční běh); prostředí FEFLOW, dle [1] 

 

Z výsledku této optimalizace s použitím komponenty OPTIM (viz Obr. A.12) je zřejmé, že 

teplotní rozdíl mezi teplotními křivkami (tj. BHE Temperature in coby teplejší přívod 

a BHE Temperature out coby chladnější zpátečka; bráno pro periodu nabíjení vrtu) činí v celém 

dvouročním běhu simulace okolo 2,5 °C. 

 

  



Příloha A: Matematický aparát 

329 
 

A.17 Matematické modelování – vstupní data simulace (EED) 

Dle oddílu 7.5.5 zahrnuje simulace pomocí softwarového nástroje EED 3.16 základní 

algoritmus tohoto softwarového nástroje vycházející z analytického řešení pomocí tzv. g-funkcí (viz 

oddíl 7.4.1), definovanými pomocí numerického modelování a vyjadřujícími vztah mezi hloubkami 

vrtů a jejich rozmístěním. 

Program pracuje se vstupními daty, která se týkají vnější teploty, tepelných požadavků 

vytápěného objektu, horninového prostředí, vystrojení vrtů, teplonosné kapaliny a jejího proudění 

v primárním okruhu. Celková metráž, rozmístění a hloubky vrtů, případně teplota teplonosné kapaliny 

kolektoru představují výstupy této evaluace, dostupné ve formách tabulek a grafů s možnostmi exportu 

do tabulkových kalkulátorů a další práce s nimi podle potřeby (viz také oddíl 7.5.5). 

Základní údaje, které je potřeba shromáždit před začátkem přípravy simulace 

pomocí nástroje EED, jsou následující, tedy dle [1]: 

 

 profil horninovým prostředím do požadované hloubky – jedná se o geologický profil zájmové 

lokality, 

 průměrná roční teplota na povrchu – informace dodává ČHMÚ, 

 počet možných vrtů BHE – bráno z hlediska plošné výměry pozemku, 

 prostorová dislokace vrtů – může jít o plánek umístění vrtů v ploše kolem objektu, 

 rozteč mezi jednotlivými vrty, 

 způsob vystrojení BHE – v tomto případě se jedná o konfiguraci 1-U a konfiguraci 2-U, 

 průměr vrtů, 

 průměr U-trubice, 

 tloušťka stěny U-trubice, 

 tepelná vodivost materiálu U-trubice – z praktického hlediska stačí typ trubice, neboť 

pro nejvíce používané typy U-trubice jsou hodnoty známy, 

 osová vzdálenost U-trubic – jedná se vzdálenost mezi studenou větví a teplou větví, 

 tepelná vodivost injektážní směsi – z praktického hlediska stačí typ trubice, neboť pro nejvíce 

používané typy injektáží jsou hodnoty známy, 

 typ teplonosné kapaliny, její hydraulické vlastnosti a bod jejího tuhnutí – z praktického 

hlediska jsou pro řadu typů hodnoty známy, 

 požadovaný odběr tepla na topení – z praktického hlediska lze uvažovat také odběr 

po jednotlivých měsících, pokud se nejedná o běžný případ, kde se vychází ze standardní 

křivky, 

 požadovaný odběr tepla na přípravu teplé vody – z praktického hlediska lze uvažovat také 

odběr po jednotlivých měsících, pokud se nejedná o běžný případ, kde se vychází 

ze standardní křivky, 

 množství tepla nutné akumulovat v BHE v době přebytku tepla, 

 potenciální špičkové odběry tepla pro oba případy – jedná se o topení a přípravu teplé vody, 
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 podíl bivalentního zdroje a jeho využívání. 

 

Z výše uvedených základních údajů pro tvorbu simulace pomocí nástroje EED je zřejmé, že jejich 

zobecněná kategorizace je následující, tedy: 

 

 informace o zájmové lokalitě, 

 informace o vrtech 

 informace o BHE, 

 informace o odběrech tepla. 

 

V případě nástroje EED má takováto komplexnost vstupních informací nevýhodu v tom, že 

musí být zadány všechny tyto kategorie; nelze tak separátně simulovat jednotlivé procesy 

(např. režimy pouze samotného BHE bez uvažování informací o odběrech tepla daného objektu, 

respektive v dané instalaci). 

Srovnáme-li obsah informací o vrtech a o BHE (v rámci nástroje EED) s obsahem informací 

o vrtech a o BHE (v rámci prostředí FEFLOW; viz Obr. A.10 a Tab. A.4), pak zjistíme, že jsou stejné 

povahy. 

V [1] je tato problematika diskutována nejen na obecném příkladě, ale také na konkrétní 

případové studii pro lokalitu Ovčárna pod Pradědem (viz oddíl 7.5.5 a příloha D.7). 
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A.18 Matematické modelování – 3D model jímání tepla (COMSOL) 

Motivace 

Tato příloha stručně popisuje praktickou aplikaci teoretických předpokladů (uvedených 

v oddíle 7.4.2 a v příloze A.14) při tvorbě numerického modelu, v tomto případě procesu jímání tepla 

na důlním odvalu Hedvika. 

Dle [80] je efektivita vrtaných výměníků tepla pro geotermální účely závislá nejen 

na materiálových parametrech, ale také na jejich návrhu. V současnosti se nejčastěji využívají 

dvě paralelně uspořádané dvojice trubek (tj. konfigurace 2-U), uložené do vysoce konduktivní výplně 

(tj. injektážní směs); jiná návrhová metoda počítá s trubkou uvnitř jiné trubky (tj. koaxiální 

konfigurace CXC a CXA, uvedené v [17] a [21]). Dodejme, že úplné analytické a numerické 

matematické popisy pro konfiguraci 1-U, konfiguraci 2-U a koaxiální konfiguraci lze nalézt rovněž 

v [17] a [21]. 

V tomto článku jsou uvedeny celkem čtyři v COMSOLu řešené modelové konfigurace, tedy 

dle [80]: 

 

 I. model (Double U) – konfigurace 2-U, tj. 2 vstupy a 2 výstupy, z důvodu axiální symetrie je 

řešena jedna polovina celého modelu, 

 II. model (Coaxial) – koaxiální konfigurace, tj. 1 vnitřní vstup a 1 vnější výstup, z důvodu 

axiální symetrie je explicitně řešena jedna šestina celého modelu (v návaznosti na následující 

modely), 

 III. model (Terra6) – tj. 1 vnitřní vstup a 6 vnějších výstupů, z důvodu axiální symetrie je 

řešena jedna šestina celého modelu (tj. jedna šestina vstupu a jeden výstup), 

 IV. model (Terra12) – tj. 1 vnitřní vstup a 12 vnějších výstupů, z důvodu axiální symetrie je 

řešena jedna šestina celého modelu (tj. jedna šestina vstupu a dva výstupy). 

 

Z hlediska matematického popisu je v [5] a [80] pro šíření tepla konvekcí ve vrtu uveden 

výpočet Nusseltova čísla (viz pododdíl 1.4.2.2) �� = �(��,��) dle tzv. Churchillovy-Bernsteinovy 

korelace, tedy: 

 

�� = �(��,��)= 0,3 +
0,62 ∙��� �⁄ ∙���,�

�1 + �
0,4
��

�
� �⁄

�

�,�� + �1 + �
��

28200
�
� �⁄

�

�,�

(1)
 (A.126) 

 

Výsledná efektivní hodnota součinitele tepelné vodivosti ���. (v W ∙ m-1 ∙ K-1) je závislá nejen 

na hodnotě součinitele tepelné vodivosti materiálu trubky, ale také na střední hodnotě rychlosti 

proudění teplonosného média v trubce. 

Implementace všech čtyř modelů v [80] je realizována v nástroji COMSOL Multiphysics 4.2. 

Tyto modely jsou řešeny ve třech dimenzích s možností přidání nehomogenních toků. Z důvodu 

úspory výpočetního času a paměťových prostředků jsou modely řešeny symetricky (tj. díky axiální 

symetrii, viz výše) a s uvažováním numerických zjednodušení. Ve fyzikách [Physical Model; 

implementace v objektu Heat Transfer (ht)] těchto modelů jsou obsaženy tyto tři dílčí úlohy, 

tedy: 
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 heat transfer in porous media – je uvažováno homogenní podloží bez okolních toků, 

v němž je šíření tepla popsáno Fourierovou rovnicí vedení tepla; viz pododdíl 1.4.3.2, 

 heat transfer in solids – je uvažováno pro samotný vrt, 

 heat transfer in fluids – je uvažována voda s teplotně závislými fyzikálními 

parametry. 

 

V závěru jsou diskutovány přínosy nekonvenčních modelů Terra6 a Terra12 ve srovnání 

s konvenčními modelovými konfiguracemi Double U a Coaxial. 

V [61] je v COMSOLu řešen a ve článku poté diskutován vliv nekonečné délky (v z-ové 

souřadnici) na evaluaci povrchové teploty svislého vrtaného výměníku tepla. Jsou porovnávány 

dva 2D modely svislého vrtaného výměníku tepla, tedy: 

 

 radiální model – doména problému je reprezentována v radiálním řezu dané geometrie, 

 axiální model – doména problému je reprezentována v axiálním řezu dané geometrie a 

s uvažováním délky výměníku v z-ové souřadnici. 

 

V obou případech je BHE uvažován coby otvor vystavený vlivu konstantního tepelného toku. 

Případné nesrovnalosti týkající se teploty v okrajové podmínce jsou vyšetřovány jako funkce času. 

Bezrozměrná korelace je navržena k odhadnutí chyby, způsobené zanedbáním délky výměníku. 

COMSOL byl v tomto případě využit pro simulaci chování obou navržených 2D modelů při uvažování 

různých hodnot součinitele tepelného vodivosti a tepelné difuzivity zeminy (nebo horniny) 

a při předepsané hodnotě tepelného toku a délce výměníku. 

V [81] je popsáno několik prvních matematických modelů proudění ve vrtu (tj. excentrický 

nerotující tok, koncentrický rotující tok, recirkulační heterogenní tok), řešících speciální typy 

problémů v návaznosti na technologii vrtání a vytvoření horizontálních a vychýlených vrtaných 

výměníků tepla. Jedná se o první knihu svého druhu zabývající se touto problematikou s využitím 

technik nenáročného počítačového modelování v konfiguraci s IBM PC-XT, matematickými 

koprocesory, kódem v jazyce FORTRAN s minimálními paměťovými nároky a bez nutnosti využití 

speciálního HW a/nebo grafického SW. Oproti COMSOLu, kde lze model vytvořit ve třech 

dimenzích, jsou v tomto případě všechny předložené grafické výstupy (v textovém editoru s ASCII 

znaky) řešeny ve dvou dimenzích a ve vrstevnících24. 

 

Úvod 

Dle [23] představuje telemetrický systém lokalizovaný a nainstalovaný na haldě Hedvika 

(rozkládající se na hranici mezi městskou čtvrtí Ostrava-Radvanice a obcí Petřvald u Karviné; 

274 m n. m.) do jisté míry unikátní reálnou technologii, v níž jsou měřeny teploty a koncentrace 

toxických plynů (tj. metan čili CH4 a oxid uhelnatý čili CO). Z hlediska vytváření (zjednodušeného) 

matematického modelu je primárně diskutován dvojdimenzionální model (tj. 2D model) – vytvořený 

v prostředí COMSOL Multiphysics (verze 4.3; sestavení 151) – systému „pershing“, kdy bylo zároveň 

nutno optimalizovat velikosti objemových tepelných zdrojů v daném 2D modelu, a to na základě 

minimalizace účelové funkce zahrnující optimalizační kritérium, reálně naměřená data, data z modelu 

                                                   
24 S jistou nadsázkou by se dalo říci, že se jedná o jistou formu tzv. ASCII artu. V tomto případě však tyto 
jednoduše řešené výstupy mají značnou vypovídací schopnost. 
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a klíčovou výměnu dat pomocí nástroje LiveLink for MATLAB (tj. mezi 2D modelem v COMSOLu 

a uživatelskou implementací optimalizačního algoritmu v MATLABu). 

Dodejme, že dle [23] tento optimalizační proces byl aplikován nejen pro studii ve stacionárním 

stavu (angl. Stationary Study; úloha v ustáleném stavu), ale také pro transientní studii (angl. Time-

dependent Study; časově závislá úloha). 

 

Cíle řešení 

Cíl řešení této problematiky spočívaly ve vyřešení těchto obecnějších i konkrétnějších 

problémů, tedy dle [23]: 

 

 popis stávající technologie (tj. systém „pershing“) a následná plošná (2D) a/nebo prostorová 

(3D) transformace a implementace těchto informací do matematického (comsolovského) 

modelu, 

 návrh a implementace optimalizační úlohy do matlabovského kódu a comsolovského modelu, 

 technické řešení propojení COMSOLu a MATLABu pomocí nástroje LiveLink for MATLAB, 

 evaluace výsledků optimalizační úlohy a následná validace vytvořeného matematického 

modelu s modelem reálných na základě naměřených dat. 

 

Dodejme, že v dalším výkladu se zaměříme pouze na první podúkol. 

 

Popis technologie 

Dodejme, že v tomto případě hraje již zmíněný popis zkoumané technologie signifikantní roli, 

neboť právě podle něj lze uvažovat další aspekty při procesu vytváření matematického modelu 

ve dvou nebo ve třech dimenzích, přičemž: 

 

 první fáze řešení – kladla důraz na vytvoření modelu, který by dokázal do jisté míry splnit 

požadavky na konfiguraci (např. z geometrického hlediska) a chování (např. z metrologického 

hlediska, tj. teploty odpovídající reálnému měření) reálného teplotního pole na haldě Hedvika, 

 druhá fáze řešení – kladla důraz na konstrukci a implementaci optimalizační úlohy nejen 

v ustáleném stavu (tj. stacionární model), ale také v časově závislé úloze (tj. transientní 

model), k níž jsou reálná data k dispozici. 

 

Pro ověření matematického modelu a získání relevantních dat pro řešenou problematiku 

modelování a predikci termických dějů byla v průběhu roku 2012 navržena, realizována a instalována 

technologie pro jímání tepla z míst zasaženého termickým dějem. Technologie experimentálně 

navrženého jímače tepla je rozdělena na následující části, tedy dle [23]: 

 

 První část – je tvořena samotným jímačem tepla (neboli systém „pershing“; název „Pershing 

200“), primárně sloužící pro odvod tepla z haldy (tj. má haldu průběžně ochlazovat), je tvořen 

válcovou nádobou o průměru 260 mm. Tento válec je pomocí přepážek rozdělen na 4 stejně 

velké komory, jejichž délka činí 1 m. Uprostřed válce je umístěna trubka, jíž proudí 

teplonosné médium ze sekundární (chladicí) části do spodní komory. Mezi jednotlivými 

komorami jsou umístěny ocelové přepážky, které mají na okrajích otvor pro proudění ohřátéto 
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média směrem nahoru (tj. zpět do chladicího sekundárního okruhu). V místě těchto otvorů 

jsou nainstalovány platinové odporové snímače teploty typu Pt100 (viz příloha B.4); jedná se 

o zdroj potřebných teplotních dat do vytvořeného matematického modelu této technologie. 

Další teplotní snímače umístěny na vstupu (angl. Inlet) do válce a na výstupu (angl. Outlet) 

z válce. Dodejme, že celý tento válec je nainstalován do hloubky 5 m (pod úrovní terénu), a to 

v místě termického děje. 

 Druhá část – je tvořena sekundárním okruhem, který má za úkol ochladit teplonosné médium, 

respektive mu teplo odejmout. V navržené technologii se proces ochlazování provádí 

přes venkovní ventilátor (systém „sahara“). Prakticky se jedná o to, že médium proudí 

z výměníku pomocí sekundárního oběhového čerpadla do chladiče a následně se ochlazené 

vrací zpět a dále do jímače tepla. 

 

Dodejme, že teplonosné médium – propylénglykol (sumární vzorec C3H8O2; též 1,2-

dihydroxypropan nebo methylenethylenglykol) – proudí z jímače tepla přes primární okruh (poháněný 

oběhovým čerpadlem pro tento okruh) do výměníku tepla. [23] 

K získání poznatků o ochlazování termicky aktivní části haldy (případně lze uvažovat také směr 

šíření termického děje) jsou kolem jímače instalována ve dvou délkových úrovních 

a třech hloubkových úrovních (tj. hloubky - 2,5 m, - 3,5 m a - 4,5 m) další teplotní čidla – celkem 

24 platinových odporových snímačů teploty typu Pt100 (viz přílohy B.3 a B.4). [23] 

 

Vstupní parametry modelu 

V reálném systému svislého vrtaného výměníku tepla máme k dispozici minimálně 

1 kolektorovou smyčku (tj. 1 vstup do smyčky a 1 výstup ze smyčky; konfigurace 1-U), jíž protéká 

teplonosné médium odebírající teplo okolnímu horninovému masivu. Jinými slovy koncepce tohoto 

modelu počítá s tím, že okolní horninový masiv představuje zdroj tepla (pro nějž uvažujeme kladné 

znaménko; teplo je generováno) a proudící teplonosné médium pak spotřebič tepla (pro nějž 

uvažujeme záporné znaménko; teplo je zdroji odnímáno čili spotřebováno). V takto postaveném 

modelu jsou rovněž uvažována některá zjednodušení, např. dle [23]: 

 

 redukce kolektoru – pouze jedna trubka se stanovenou počáteční teplotou (na rozhraní vstup 

do kolektoru/výstup z kolektoru) ve stanovené hloubce, 

 geometrie kolektoru – jak již bylo zmíněno, v praxi není kolektor po celé své délce zcela 

svislý, neboť se deformuje a odklání od svislice25; v modelu nejsou tyto aspekty uvažovány 

a kolektor (respektive systém „pershing“) je tudíž považován za svislý v celé své délce. 

 

Tab. A.6 sumarizuje v rámci konceptuálního modelu jeho globálně definované parametry 

ve formách topných výkonů objemových tepelných zdrojů a jejich implementaci v COMSOLu. 

 

  

                                                   
25 Z tohoto důvodu se realizují tzv. inklinometrická měření křivosti vrtů, popsaná a vyhodnocená pro MVP v [8] 
a jmenovitě v přílohách G.6, G.7 a G.10. 
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Tab. A.6  Matematický model – globálně definované parametry modelu ve formách topných výkonů 

tepelných zdrojů a jejich implementace v COMSOLu (tj. domény, cílové objekty a jejich parametry), 

dle [23] 

Topné výkony tepelných zdrojů Implementace v COMSOLu 

označení hodnota jednotka domény cílový objekt parametr 

�̇� - 10,0 W 3 Heat Source 1 Heat Source1 

�̇� - 10,0 W 4 a 7 Heat Source 2 Heat Source2 

�̇� - 15,0 W 5 a 8 Heat Source 3 Heat Source3 

�̇� - 20,0 W 6 a 9 Heat Source 4 Heat Source4 

�̇� ≡ �̇����� + 76,0 W 1 a 11 Heat Source 5 QZdroj 

 

Konceptualizace modelu 

Z geometrického hlediska je zřejmé, že rozsahy tepelných zdrojů musí být ohraničeny 

tzv. doménami (angl. Domains), viz Tab. A.6. Pokud navíc s výhodou uvažujeme v geometrii modelu 

tzv. axiální symetrii (angl. Axial Symmetry), pak lze počet domén redukovat na polovinu; totéž by 

platilo také v případě tzv. okrajů domén (angl. Boundaries), na nichž jsou dle potřeby předepsány 

okrajové podmínky I. až III. druhu (viz pododdíl 1.4.3.4). 

Na základě daných hodnot topných výkonů a charakteru předložených modelů lze 

z koncepčního hlediska formulovat problémy k řešení, tedy dle [23] a [53]: 

 

 interpretace hodnoty parametru Qzdroj v 2D modelu – jestliže se jedná o objemový 

tepelný zdroj, potřebujeme přirozeně 3 rozměry (tj. délka, šířka, výška); v řezu máme 

na základě zvolené geometrie k dispozici pouze 2 rozměry (tj. délka, šířka) – je nutné vhodně 

zvolit třetí rozměr, 

 interpretace jednotky parametru Qzdroj v 2D modelu – známe-li hodnotu ve wattech 

(W), chceme ji na základě objemu v 2D modelu transformovat na jednotku watt na metr 

krychlový (W · m-3), 

 interpretace hodnoty parametru Qzdroj v 3D modelu – jestliže se jedná o objemový topný 

zdroj, potřebujeme přirozeně 3 rozměry (tj. délka, šířka, výška); v prostoru máme na základě 

zvolené geometrie modelové domény k dispozici všechny tři rozměry – problém se redukuje 

pouze na správný výpočet objemu dané domény, 

 interpretace jednotky parametru Qzdroj v 3D modelu – známe-li hodnotu ve wattech 

(W), chceme ji na základě objemu v 3D modelu transformovat na jednotku watt na metr 

krychlový (W · m-3). 

 

Dodejme, že v [23] jsou na základě geometrie jímače tepla kalkulovány objemy příslušných 

dílčích domén v 2D modelu a následně také ve 3D modelu. Zároveň je uvažována axiální symetrie 

modelové domény (viz Obr. A.13). 

Obr. A.13 zobrazuje lokace jednotlivých částí předloženého 2D modelu jímače tepla 

na odvalu Hedvika. 
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Obr. A.13  2D konceptuální model – lokace domén a jejich označení a materiálů, tepelné zdroje, 

počáteční hodnota termodynamické teploty a zvolený souřadnicový systém (rovina xz); upraveno 

dle [23] a [53], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Řídicí rovnice – horninové prostředí 

Obecné tvary výsledné nehomogenní (uvažujeme vnitřní zdroje tepla) PDE pro přenos tepla 

v pevných látkách (viz pododdíl 1.4.3.2) jsou dány následujícími relacemi ve tvaru s diferenciálním 

operátorem (v tomto případě Hamiltonova operátoru nabla), tedy: 

pro tepelný zdroj s totálním topným výkonem (v W; parametr Ptot; 3D model, transientní úloha) 

� ∙�� ∙
��

��
+ � ∙�� ∙� ∙∇� = ∇ ∙(� ∙∇�)+ � (W ∙m ��)

� ≡ �̇� =
����
�

(W ∙m ��)

� = [��,��,��] (m ∙s��)

� ≡ �(�,�)= �(�,�,�,�) (K)

 (A.127) 

 

pro obecný objemový tepelný zdroj (v W · m-3; 3D model, transientní úloha) 
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� ∙�� ∙
��

��
+ � ∙�� ∙� ∙∇� = ∇ ∙(� ∙∇�)+ � (W ∙m ��)

� ≡ �̇� (W ∙m ��)

� = [��,��,��] (m ∙s��)

� ≡ �(�,�)= �(�,�,�,�) (K)

 (A.128) 

 

pro tepelný zdroj s totálním topným výkonem (v W; parametr Ptot; 3D model, stacionární úloha) 

� ∙�� ∙� ∙∇� = ∇ ∙(� ∙∇�)+ � (W ∙m ��)

� ≡ �̇� =
����
�

(W ∙m ��)

� = [��,��,��] (m ∙s��)

� ≡ �(�)= �(�,�,�) (K)

 (A.129) 

 

pro obecný objemový tepelný zdroj (v W · m-3; 3D model, stacionární úloha) 

� ∙�� ∙� ∙∇� = ∇ ∙(� ∙∇�)+ � (W ∙m ��)

� ≡ �̇� (W ∙m ��)

� = [��,��,��] (m ∙s��)

� ≡ �(�)= �(�,�,�) (K)

 (A.130) 

 

Dodejme, že ve všech modelech uvažujeme izotropní součinitel tepelné vodivosti, tj. � ≡ �� =

�� = �� (v W ∙ m-1 ∙ K-1), respektive izotropní tepelnou difuzivitu, tj. � ≡ �� = �� = �� (v m2 ∙ s-1). 

Přirozeně formálními přepisy relací (A.127) až (A.130) dostáváme známé tvary pro nehomogenní 

parciální diferenciální rovnice pro vedení tepla, přičemž v návaznosti na relaci (A.127) lze formálně 

(a v návaznosti na symboliku v [18]) psát následující, tedy: 
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� ∙�� ∙�
��

��
+ � ∙∇�� = ∇ ∙(� ∙∇�)+ �̇� (W ∙m ��)

� ∙�� ∙�
��

��
+ � ∙grad(�)� = � ∙div(∇�)+ ∇� ∙grad(�)+ �̇�

� ∙�� ∙�
��

��
+ � ∙∇�� = � ∙∇ ∙∇� + ∇� ∙∇� + �̇�

� ∙�� ∙�
��

��
+ � ∙∇�� = � ∙Δ� + ∇� ∙∇� + �̇�

��: � ∙�� ∙
��

��
+ � ∙�� ∙(�� ∙�+ �� ∙�+ �� ∙�)∙�

��

��
∙�+

��

��
∙�+

��

��
∙��

��: � ∙�
���

���
+

���

���
+

���

���
�+ 0 + �̇�

��

��
+ ��� ∙

��

��
+ �� ∙

��

��
+ �� ∙

��

��
� =

�

� ∙��
∙�

���

���
+

���

���
+

���

���
�+

1

� ∙��
∙�̇�

��

��
+ ��� ∙

��

��
+ �� ∙

��

��
+ �� ∙

��

��
� = � ∙�

���

���
+

���

���
+

���

���
�+

�̇�

� ∙��

�� + ��� ∙�� + �� ∙�� + �� ∙���= L�,�[�]+ Φ (K ∙s��)

� = [�,�,�] (m )

� = [��,��,��] (m ∙s��)

� ≡ �(�,�)= �(�,�,�,�) (K)

Φ ≡ Φ (�,�)= Φ (�,�,�,�) (K ∙s��)

 (A.131) 

 

Dodejme, že redukcí počtu dimenzí (např. v z-ové ose pro rovinu xy) a/nebo uvažováním 

stacionární úlohy (tj. při �� ≡ 0) v relaci (A.131) lze dle [23] popsat: 

 

 stacionární 3D model – v návaznosti na relaci (A.128), 

 transientní 2D model – v návaznosti na relaci (A.129), 

 stacionární 2D model – v návaznosti na relaci (A.130). 

 

Řídicí rovnice – ocelová trubka 

V systému „pershing“ jsou všechny záporné tepelné zdroje (tj. domény 3, 4 a 7, 5 a 8, 6 a 9; viz 

Tab. A.6) ohraničeny ocelovou trubkou, tvořící rozhraní mezi propylénglykolem coby teplonosným 

médiem a pískem coby přechodovou vrstvou mezi ocelovou trubkou a okolním horninovým 

prostředím. Tato trubka je v modelu implementována v objektu Trubka hranice, zahrnující 

okrajová rozhraní 7 a 29 (pro doménu 3), 9 a 31 (pro domény 4 a 7), 11 a 32 (pro domény 5 a 8), 

13 a 33 (pro domény 6 a 9). 

Tab. A.7 sumarizuje základní fyzikální vlastnosti strukturované oceli, použité na trubku (v níž 

jsou umístěny teplotní snímače); viz také [64]. 
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Tab. A.7  Matematický model – hodnoty vybraných materiálových vlastností strukturální oceli, 

použité v systému „pershing“, dle [23] a [64] 

Ocelová trubka – vlastnosti 

označení hodnota jednotka význam 

�� ≡ ����� 475,0 J · kg-1 · K-1 měrná tepelná kapacita oceli 

�� ≡ ����� 44,5 W · m
-1

 · K
-1

 součinitel tepelné vodivosti oceli 

�� ≡ ����� 7850,0 kg · m
-3

 hustota oceli 

�� ≡ ����� 0,01 m tloušťka stěny (defaultní hodnota) oceli 

 

Zobecněný tvar výsledné nehomogenní parciální diferenciální rovnice pro přenos tepla 

ve vysoce konduktivních vrstvách (Highly Conductive Layers; HCL) – v tomto případě v ocelové 

trubce (tj. systém „pershing“) dle [23] – je dán relací ve tvaru diferenciálních operátorů (v tomto 

případě Hamiltonova operátoru nabla) s Neumannovou okrajovou podmínkou (viz Tabulka 7.1, kde 

dle symboliky V ≡ Ω značí konkrétní doménu a �V ≡ �Ω , případně S≡ Γ, značí její konkrétní okraj, 

na němž je předepsána konkrétní okrajová podmínka), tedy: 

 

���:

−�"� = �"�� − �"� + �� ∙�̇�

− �"� = �� ∙�� ∙�� ∙
��

��
+ ∇��� ∙(−�� ∙�� ∙∇����)

(W ∙m ��)

��: −� ∙�"= − �� ∙�� ∙�� ∙
��

��
− ∇��� ∙(− �� ∙�� ∙∇����) na	∂V

 (A.132) 

 

kde 

 �̇�  interní objemový tepelný zdroj dané vrstvy   (W ∙ m-3), 

 �(�,�)  funkce termodynam. teploty v transient. modelu (při � ∈ ℝ � ) (K), 

 �(�)  funkce termodynam. teploty ve stacionár. modelu (při � ∈ ℝ � ) (K), 

 ��  měrná tepelná kapacita dané vrstvy    (J · kg-1 · K-1), 

 ��  tloušťka dané vrstvy      (m), 

 �  normálový vektor      (1), 

 �"  vektor hustoty tepelného toku     (W ∙ m-2), 

 �"� ≡ �"�  tepelný tok proudící z dané vrstvy do domény   (W ∙ m-2), 

 �"�  tepelný tok skrze vrchní a spodní čelní plochy dané vrstvy (W ∙ m-2), 

 �"�� ≡ �"��  tepelný tok proudící z okolí do dané vrstvy   (W ∙ m-2), 

 �  spojitý čas neboli časová souřadnice    (s), 

 ∇���  Hamiltonův operátor nabla (promítnutý na rovinu dané vrstvy) (m-1), 

 �� ��⁄ ≡ �� první parciální derivace funkce termodynam. teploty dle času (K ∙ s-1), 

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

 ��  hustota dané vrstvy      (kg ∙ m-3). 

 

Dodejme, že na okraji 17 (doména 3; implementace v cílovém objektu Heat Source 1) je 

u 2D modelu formulována počáteční podmínka (viz pododdíl 1.4.3.3) ve formě vstupní teploty 

(defaultně v K, uživatelsky v °C), tedy: 
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�= ��: �(�,��)= �(�) v V��,�� = V� ∪ S��
� ∈ S��

�= 0: � = �(�)≡ �� = ���,��	�

 (A.133) 

 

Dodejme, že v grafických výstupech, tj. viz Obr. A.14 pro 2D model a Obr. A.15 pro 3D model, 

je počáteční podmínka v relaci (A.133) znázorněna v barevné škále úplně dole; obecně se jedná 

o počáteční hodnotu této škály, a to bez ohledu na její orientaci či pozici vůči danému grafu. 

 

Výstupní parametry modelu 

Z výpočtů objemových tepelných zdrojů v obou modelech je zřejmé a očekávané, že přepočtené 

hodnoty objemových tepelných výkonů v 3D modelu jsou rozdílné oproti přepočteným hodnotám 

objemových tepelných výkonů v 2D modelu, neboť v obou modelech pracujeme s jinými objemy 

domén. Tab. A.8 sumarizuje všechny přepočtené hodnoty objemových tepelných výkonů 

v obou modelech. 

 

Tab. A.8  2D model a 3D model – srovnání nominálních hodnot totálních tepelných výkonů (vstupní 

parametry) a přepočtené hodnoty objemových tepelných výkonů (výstupní parametry) 

v obou modelech, dle [23] 

2D model a 3D model – srovnání tepelných výkonů 

Nominální hodnoty 2D model 3D model Poměry 

označení 
�̇ �̇� ≡ �̇���

 �̇� ≡ �̇���  �̇���
�̇���

�  �̇���
�̇���

�  

(W) (W · m-3) (W · m-3) (1) (1) 

�̇� - 10 - 46,7290 - 82,4853 1,7652 0,5665 

�̇� - 10 - 47,8469 - 82,8046 1,7306 0,5778 

�̇� - 15 - 71,7703 - 124,2069 1,7306 0,5778 

�̇� - 20 - 95,6938 - 165,6093 1,7306 0,5778 

�̇� ≡ �̇����� + 76 + 3,9583 + 0,3702 0,0935 10,6923 

 

Obr. A.14 zobrazuje stacionární řešení (v posledním časovém řezu) v 2D modelu (svislý vrtaný 

výměník tepla s uvažováním tepelného zdroje vlivem engodenního hoření) ve formě rozložení 

termodynamické teploty (v rozsahu od 293,15 K do 391,58 K; v řezu yz) při zadaných nominálních 

hodnotách tepelných výkonů (v W) všech uvažovaných tepelných zdrojů, tedy dle [23]: 
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Obr. A.14  2D model – stacionární řešení pro rozložení teplotního pole v 2D modelu (Qzdroj, 

v rozsahu od 293,15 K do 391,58 K, orientace yz) při nominálních hodnotách tepelných výkonů (v W) 

všech tepelných zdrojů; zpracovaný výstup z prostředí COMSOL Multiphysics 4.3; dle [23] a [53], 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Obr. A.15 zobrazuje stacionární řešení v 3D modelu při přepočítaných hodnotách tepelných 

výkonů všech uvažovaných tepelných zdrojů, tedy dle [23]: 

 

 

Obr. A.15  3D model – stacionární řešení ve formě rozložení teplotního pole v 3D modelu (Surface, 

v rozsahu od 293,15 K do 391,17 K, orientace yz, řez v rovině yz se spodní legendou teplotní škály) 

při přepočtených hodnotách objemových tepelných výkonů (v W ∙ m-3, 4 desetinná místa) 

všech tepelných zdrojů; zpracovaný výstup z prostředí COMSOL Multiphysics 4.3; dle [23] a [53] 

autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. A.16 zobrazuje stacionární řešení v 3D modelu při přepočítaných hodnotách tepelných 

výkonů všech uvažovaných tepelných zdrojů, tedy dle [23]: 

 

 

Obr. A.16  3D model – stacionární řešení ve formě rozložení teplotního pole v 3D modelu 

(Isosurface, v rozsahu od 298,05 K do 386,27 K, orientace yz, řez v rovině yz) celkového tepelného 

toku (Arrow Volume, směrové šipky) při přepočtených hodnotách objemových tepelných výkonů 

(v W ∙ m-3, 4 desetinná místa) všech tepelných zdrojů; zpracovaný výstup z prostředí 

COMSOL Multiphysics 4.3; dle [23] a [53], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Zhodnocení 

Koncepce modelu počítá s tím, že okolní horninové prostředí (přesněji vrstvená rekultivační 

zemina) představuje zdroj tepla (pro nějž uvažujeme kladné znaménko; teplo je generováno) 

a proudící teplonosné médium pak spotřebič tepla (pro nějž uvažujeme záporné znaménko; teplo je 

zdroji odnímáno čili spotřebováno). 

Z této idey následně vychází zjednodušení ve formě redukce kolektoru na jedinou trubku 

s 4 zápornými tepelnými zdroji, jejichž nominální hodnoty (v W) byly odhadnuty na základě 

dlouhodobě měřeného teplotního profilu, týkajícího se vývoje Celsiových teplot v jednotlivých 

komorách systému „pershing“. Zároveň toto měření tvoří v evaluačních bodech základ optimalizační 

úlohy s použitím nástroje LiveLink for MATLAB, jejíž průběh je detailně diskutován v [23]. 

Dodejme, že z umístění evaluačních bodů A, B, C a D je zřejmé, že se nacházejí vždy 

uprostřed vůči příslušné domény se záporným objemovým tepelným zdrojem. Pokud bychom měli 

k dispozici měřené údaje o teplotách na rozhraních mezi jednotlivými doménami se zápornými 

objemovými tepelnými zdroji, vstupní teplotě, výstupní teplotě a měřený údaj o objemovém průtoku 

teplonosného média, pak lze na základě kalorimetrické rovnice tyto objemové tepelné zdroje spočítat. 
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Obr. A.13 zobrazuje konceptuální 2D model, obsahující: 

 

 lokaci domén v 2D modelu – výčet všech domén (s příslušným popisem) v předloženém 2D 

modelu, 

 tepelné zdroje – hodnoty všech kladných a záporných topných výkonů (v W), 

 materiály vybraných domén – výčet použitých materiálů v předloženém 2D modelu 

(propylénglykol, strukturovaná ocel, písek a zemina), 

 systém souřadnic – je volen na základě 3D modelu, kde uvažujeme kartézský souřadnicový 

systém, a promítá zvolený řez v rovině xz, tudíž v tomto případě y-ová souřadnice představuje 

kýžený třetí rozměr ve formě jednotkové délky (na přepočet nominálních topných výkonů 

na objemy daných domén to však nemá žádný vliv, neboť se jedná pouze o formální záměnu 

souřadnic y a z), 

 ostatní údaje – zvolené souřadnice jsou kartézské a čtvercové (tj. základní cejchovaný rozměr 

činí 1 metr, tj. 1 metr čtverečný pro čtvercovou plochu), měřítko při zobrazení obrázku v plné 

velikosti představuje 3 centimetry na 1 metr cejchovaného rozměru (poměry stran 

jednotlivých domén odpovídají daným poměrům geometrie 2D modelu). 

 

Z hlediska chápání významů tepelných zdrojů uveďme, že COMSOL implicitně pracuje 

s objemovým tepelným zdrojem (v W · m-3) bez ohledu na zvolený rozměr problému; v případě 3D 

modelu je tato problematika nejpřehlednější. Volíme-li totální tepelné výkony v relaci (A.134) 

nebo objemové tepelné výkony v relaci (A.135) u 2D modelu, nelze tyto zdroje pro 3D model 

přepočítat přímo přes obsahy a objemy jednotlivých domén, neboť kýžený třetí rozměr není implicitně 

k dispozici. Tento předpoklad by neplatil pouze v případě, kdybychom uvažovali axiální symetrii 

v doménách obou modelů, tedy dle [20] a v návaznosti na relace (A.127) až (A.131): 

pro tepelný zdroj s totálním topným výkonem (parametr Ptot při známém objemu domény) 

� ∙�����
(�∙���∙���)

∙(�� + � ∙∇�)����� ����
(�∙���)

= ∇ ∙(� ∙∇�)���� ���
(� ∙���)

+ ��
(� ∙���)

� =
����
�

≡ �̇� (W ∙m ��) (A.134) 

 

pro obecný tepelný zdroj (uživatelsky definovaná hodnota při neznámém objemu domény) 

� ∙�����
(�∙���∙���)

∙(�� + � ∙∇�)����� ����
(�∙���)

= ∇ ∙(� ∙∇�)���� ���
(� ∙���)

+��
(� ∙���)

� ≡ �̇� (W ∙m ��) (A.135) 

 

Z charakteru řídicí rovnice pro ocelovou trubku (systém „pershing“) – viz relace (A.132) – 

plyne, že popisuje vysoce konduktivní vrstvu, přes kterou přechází teplo z horninového prostředí 

do teplonosného média, odvádějíc jej do systému „sahara“; z matematického hlediska je pro tento 

proces uvažována okrajová podmínka dle Neumanna (tj. okrajová podmínka II. druhu, viz 

pododdíl 1.4.3.4 a Tabulka 7.1). Z tohoto poznatku vyplývá koncepce celého modelu; přepočet 

objemů domén tepelných zdrojů pouze napomáhá z 2D modelu jednoduchým způsobem 

(i při výhodném uvažování axiální symetrie) vytvořit 3D model. 

Z výše uvedených nominálního chování 2D modelu – viz Obr. A.14 – je zřejmé, že hodnoty 

všech přepočtených objemových tepelných zdrojů (v W ∙ m-3, viz Obr. A.15) poskytují stejné řešení 

jako v případě hodnot nominálních tepelných výkonů (v W, viz Obr. A.13 a Tab. A.6). Tímto 

způsobem byl potvrzen předpoklad, že i v případě 3D modelu – v [23] je tento důkaz proveden 

pro obě varianty 2D modelů (tj. nominální i přepočtenou) – opravdu stačí vhodně zvolit třetí rozměr 
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pro výpočet objemu domén, v nichž se tepelné zdroje nacházejí. Dodejme, že řez v rovině yz 

poukazuje na srovnání s 2D modelem (viz Obr. A.15). 

Z výše uvedených výstupů – viz Obr. A.16 – je patrný směr tepelného proudění z „generátoru“ 

tepla do „spotřebiče“ tepla, tj. směrem z domény 1 (parametr Qzdroj) 

do domén 2 a 3 (parametr HeatSource1), 4 (parametr HeatSource2), 5 (parametr HeatSource3) 

a 6 (parametr HeatSource4). 
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B Normalizace platinových odporových snímačů teploty 

B.1 Vybrané požadavky normy ČSN IEC 751 

Norma ČSN IEC 751 rovněž předepisuje metodiku zkoušek (tj. druh zkoušek a charakter 

zkoumaných faktorů) platinových odporových snímačů teploty, a to dle [38]: 

 

 kusové zkoušky: 

izolační odpor, 

tolerance odporu. 

 typové zkoušky: 

izolační odpor, 

přesnost odporu, 

čas teplotní odezvy, 

všeobecné požadavky na zkoušky – proudící vzduch, proudící voda, 

samozahřívání, 

chyba ponoření, 

termoelektrický účinek mezní teploty, 

účinek tepelných cyklů, 

zkouška pádem, 

tlaková zkouška, 

vibrační zkouška. 

 

Norma ČSN IEC 751 rovněž předepisuje, co všechno musí výrobce snímače na základě zkoušek 

poskytnout, tedy dle [38]: 

 

 hloubka ponoření, 

 čas teplotní odezvy, 

 samozahřívání, 

 ohmický odpor vnitřních vodičů. 

 

B.2 Vybrané související normy a technické předpisy 

Vybrané platné normy související s problematikou odporových snímačů teploty jsou následující, 

tedy dle [35]: 

 

 ČSN 25 8005 (1989; 25 8005): Názvosloví z oboru měření teploty, < platná norma >, 

 ČSN 25 8010 (1989, A; 25 8010): Směrnice pro měření teplot v průmyslu, < platná norma >, 
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 ČSN EN 50014 (1998; 33 0370): Nevýbušná elektrická zařízení. Všeobecné požadavky, 

< neplatná norma >, nahrazena normou ČSN EN 60079-0 (2010, ed. 3; 332320): Výbušné 

atmosféry – Část 0: Zařízení. Všeobecné požadavky, 

 ČSN EN 50018 (2001, ed. 3; 33 0372): Nevýbušná elektrická zařízení. Pevný závěr „d“, 

< neplatná norma >, nahrazena normou ČSN EN 60079-1 (2008, ed. 2; 332320): Výbušné 

atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“, 

 ČSN EN 50020 (1996, ed. 3; 33 0380): Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrová 

bezpečnost „i“, < neplatná norma >, nahrazena normou ČSN EN 60079-11 (2012, ed. 2; 

332320): Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“, 

 DIN 43760 (1987): Elektrische Temperaturaufnehmer. Grundwerte der Nickel-

Messwiderstände für Widerstansthermometer. 

 

Vybrané platné technické předpisy metrologické (TPM) související s problematikou 

odporových snímačů teploty jsou následující, tedy dle [35]: 

 

 TPM 3040-95: Schéma návaznosti měřidel teploty, 

 TPM 3340-94: Platinové odporové snímače teploty. Sekundární etalony. Technické 

požadavky, 

 TPM 3341-94: Platinové odporové snímače teploty. Sekundární etalony. Metody zkoušení 

při ověřování, 

 TPM 3342-94: Platinové odporové snímače teploty. Metody zkoušení při ověřování – 

kalibraci, 

 TPM 3721-93: Elektrické měřiče tepla. Technické požadavky. (Název ve slovenštině: 

Elektrické merače tepla. Technické požiadavky), 

 TPM 3722-93: Elektrické měřiče tepla. Metody zkoušení při ověřování. (Název ve slovenštině: 

Elektrické merače tepla. Metódy skúšenia pri overovaní). 

 

Dodejme, že TPM 3342-94 nahrazuje starší normu ČSN 25 8307 (1984; 258307): Provozní 

odporové snímače teploty. Metody ověřování. (Název ve slovenštině: Prevádzkové odporové snímače 

teploty. Metódy overovania; název v angličtině: Industrial resistance temperature sensors. Methods 

of verification). 

 

B.3 Odporové snímače teploty 

Dle [36] odporové snímače teploty využívají změnu odporu různých materiálů v závislosti 

na teplotě ve formě teplotní závislosti nebo teplotní charakteristiky. Z hledisek charakteru jednotlivých 

materiálů a průběhu jejich teplotních závislostí (viz Obr. B.3) lze odporové snímače teploty rozdělit 

následovně, tedy dle [36]: 
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 odporové snímače teploty – bráno v užším smyslu slova; snímače využívající teplotní 

závislosti kovů (např. čisté kovy – platina, nikl, měď – a jejich slitiny), 

 termistory – snímače využívající teplotní závislosti polovodičů (např. oxidy kovů a jiné 

materiály – speciální skla). 

 

Výhody a nevýhody odporových snímačů teploty 
Výhody odporových snímačů teploty jsou následující, tedy dle [36]: 

 

 nejvyšší dosažitelná přesnost měření – platí pro široký rozsah teplot (tj. oblasti nízkých 

a středních teplot), 

 možnost volby tvaru měřicího odporu – zhotovení ve formách válce, trubky, sítě, knoflíku 

(tj. nízkého válce), bodového snímače, 

 vysoká citlivost měření – možnosti měření změn v řádech tisícin stupně, 

 necitlivost vůči rušivým vlivům – možnosti volby úrovně signálu a jeho unifikace 

a linearizace (viz příloha B.4), 

 automatizace měření – možnosti připojení odporových snímačů k vyhodnocovacím 

jednotkám (např. měřicí ústředny, dataloggery, PLC, PC). 

 

Nevýhody odporových snímačů teploty jsou následující, tedy: 

 

 menší odolnost odporových snímačů vůči vibracím, 

 nutnost použít zdroj konstantního proudu (viz příloha B.4), 

 snížení úrovně signálu při poruše, 

 investiční náklady. 

 

Zdroje chyb 
Dle [36] má na správnost údaje odporového snímače teploty vliv celá řada faktorů, tedy: 

 

 chyba zabudování snímače – lze zde zahrnout také vliv ponoru (tj. odvod tepla stonkem 

snímače), vliv přestupu tepla z měřeného prostředí do snímače, vliv proudění média a vliv stěn 

potrubí, 

 nestabilita měřicího odporu – vliv stárnutí, vliv fluktuace, 

 zahřátí měřicího odporu – vliv Jouleova tepla při průchodu elektrického proudu vodičem, 

 odpor vnitřního vedení snímače, 

 ostatní chyby – vliv nesprávně nastaveného odporu spojovacího vedení (u dvouvodičového 

zapojení; viz Obr. B.1 v příloze B.4), vliv nesprávného vyhodnocovacího přístroje, vliv 

malého izolačního odporu snímače, vliv spojovacího vedení. 

 

Pro úplnost dodejme, že dle [36] pro zajištění správnosti měření pomocí termistorů platí odlišné 

podmínky než v případě odporových snímačů teploty. Dlouhodobá stabilita termistorů je sice nižší, ale 

odchylky jednotlivých termistorů jsou větší. Podobně jako odporové snímače tepla jsou i termistory 

citlivé na ohřátí Jouleovým teplem; u staších typů termistorů se dosti projevoval také vliv 
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přechodového odporu vývodů. Z metrologického hlediska je problematika termistorů také diskutována 

v [37]. 

 

Stanovená měřidla 

Tyto snímače jsou určené k tzv. fakturačnímu (obchodnímu) měření – např. předávané teplo, 

odebírané teplo, zemní plyn, technické kapaliny apod. – a musí mít nejen typovou zkoušku ČMI 

(Český metrologický institut), ale také musí být vyhlášeny ve věstníku ÚNMZ (Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) jako tzv. stanovená měřidla, pro něž se v daném 

věstníku uvádí i doba platnosti jejich ověření, tj. doba, po které je nutné je opět předložit k následnému 

(opakovanému) ověření na pracovišti ČMI nebo v akreditovaném státním středisku metrologické 

služky (SMS). [35] 

Stanovená měřidla s metodickými pokyny jsou následující, tedy dle [35]: 

 

 Párované odporové snímače teploty pro měření průtoku tepla předávaného vodou – mají 

párované ověřené provedení a musí po technické stránce vyhovovat požadavkům technického 

předpisu metrologického TPM 3721-93 s ověřením dle TPM 3722-93, přičemž se nejčastěji 

používají snímače se jmenovitým odporem 100 Ω nebo 500 Ω; dle normy ČSN IEC 751 

mohou být použity pouze snímače v toleranční třídě A nebo B a shoda charakteristik 

obou snímačů (v páru) musí v celém svém teplotním rozsahu vyhovovat třídě přesnosti 4, 

popř. 5 dle TPM 3721-93; doba platnosti tohoto ověření bývá obvykle stanovena na 4 roky. 

 Odporové snímače teploty pro měření průtoku tepla předávaného parou – tyto snímače 

se užívají v nepárovém ověřeném provedení, přičemž po technické stránce musí vyhovovat 

požadavkům normy ČSN IEC 751 a musí být ověřena dle TPM 3342-94; používají se snímače 

pro vstupní páru a pro parní kondenzát. 

 Odporové snímače teploty pro obchodní měření plynu – tyto snímače se využívají 

v nepárovém ověřeném provedení, přičemž po technické stránce musí vyhovovat požadavkům 

normy ČSN IEC 751 a musí být ověřeny dle TPM 3342-94. 

 Odporové snímače teploty pro obchodní měření technických kapalin – tyto snímače se 

využívají v nepárovém ověřeném provedení, přičemž po technické stránce musí vyhovovat 

požadavkům normy ČSN IEC 751 a musí být ověřeny dle TPM 3342-94; toto měření je 

významné z hlediska poměrně značných objemových změn technických kapalin (např. benzín, 

motorová nafta, topné oleje apod.). 

 

Stanovená měřidla musí být před svým prvním uvedením do provozu a po úředně stanovené 

době jejich platnosti znovu (tj. následně, opakovaně) ověřena. U většiny ostatních již používaných 

nebo nových odporových snímačů teploty lze přesnost měření kalibrací zvýšit. Stručné popisy 

obou metodik jsou následující, tedy dle [35]: 

 

 Ověřování odporových snímačů teploty – provádí se obvykle srovnávací (komparační) 

metodou, a to na schválených pracovištích a za pomoci odporových etalonových teploměrů 

v olejových, fluidních nebo vzdušných lázních, které jsou k tomu účelu schváleny ČMI; 

vlastní vyhodnocování se provádí digitálními multimetry (Digital Multimeter; DMM) 

nebo ověřenými střídavými odporovými můstky; pokud snímače ověření vyhoví, jsou 

opatřeny tzv. ověřovací značkou s roční platností. 
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 Kalibrace odporových snímačů teploty – v případě nestanovených měřidel se obvykle 

kalibrují metodami s analogickými verifikačními postupy, přičemž je nutno upozornit na to, že 

ne všechny odporové snímače teploty lze kalibrovat, zejména pak u snímačů s krátkým 

stonkem, dvouvodičovými vnitřním vedením (dvojité vedení) apod.; naproti tomu výměnné 

měřicí vložky s přírubkou, svorkovnicí a čtyřvodičovým vedením jsou ke kalibraci velice 

vhodné. 

 

Speciální měřidla 
Speciální odporové snímače teploty mohou být následující, např. dle [35]: 

 

 odporové snímače teploty pro prostředí s nebezpečím výbuchu, 

 odporové snímače teploty s dvouvodičovým převodníkem v hlavici, 

 odporové snímače teploty s napojeným kabelem, 

 další typy. 

 

V případě prostředí s nebezpečím výbuchu lze aplikaci odporových snímačů řešit několika 

způsoby – např. provedením v tzv. pevném závěru EExd dle normy ČSN EN 60079-1; v jiskrově 

bezpečném prostředí pak provedením EExi dle normy ČSN EN 60079-11. Dodejme, že všeobecné 

podmínky jsou shrnuty v normě ČSN EN 60079-0. Obě uvedená provedení (EExd a EExi) musí být 

schválena FTZÚ (Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava-Radvanice, Státní zkušebna č. 210) 

[35]. 

V případě čidel s dvouvodičovým převodníkem v hlavici došlo v posledních letech v souvislosti 

se zaváděním řídicích systémů ke značnému rozšíření aplikací právě s těmito čidly, přičemž 

nejčastějším výstupním signálem bývá unifikovaný (stejnosměrný) proudový signál 

od + 4 mA do + 20 mA. Převodníky jsou dle [35] analogové nebo číslicové, z hlediska provedení 

bez galvanického oddělení nebo s galvanickým oddělením a z hlediska distribuce dat s komunikací 

nebo bez ní. Starší analogové převodníky s pevně nastaveným rozsahem jsou postupně nahrazovány 

číslicovými programovatelnými převodníky, které díky své univerzálnosti umožňují použití jednoho 

typu převodníku jak pro odporové, tak i pro termoelektrické snímače teploty. Takovýto převodník lze 

jednoduše konfigurovat přímo za běhu, tedy bez nutnosti odpojování, a výhodně linearizovat výstupní 

charakteristiku nejen pro platinové odporové snímače Pt100 a jiné, ale také pro termočlánky (viz 

podkapitola 2.2). 

Zároveň se také u snímačů teploty uplatnily dvouvodičové převodníky s protokolem HART, 

zpracovávající unifikovaný proudový signál od 4 mA do 20 mA a umožňující digitální přenos dat 

s přístroji nebo s měřicími procesy [35]. Proces „komunikace“ probíhá přes proudovou smyčku, a to 

bez interakce s výstupním signálem, což umožňuje použití analogového signálu pro řízení 

a digitálního signálu pro monitorování procesu nebo pro náročnější výpočty. Zároveň je možno 

výhodně pracovat s dalšími dostupnými údaji z procesu měření, diagnostiky a údržby. Z toho plyne, že 

analogový signál nese informace pouze směrem z procesu, naproti tomu komunikace umožňuje 

duplexní (obousměrný) provoz. Ve směru ke snímači se jedná hlavně o změnu rozsahu a další 

nastavení převodníku. Z hlediska ceny jsou tyto převodníky náročnější, a tudíž se používají ve spojení 

s řídicími členy nebo systémy. V případě snímačů s dvouvodičovým převodníkem (zvláště pak 

ve spojení s řídicími systémy) je nutné upozornit na fakt, že řadě implementačních problémů 

(např. malý izolační odpor) lze předejít nasazením převodníků s galvanickým oddělením. 

V případě odporových snímačů teploty s napojeným kabelem zde můžeme z aplikačního 

hlediska zahrnout např. snímače chladírenské, ložiskové, pro potravinářské stroje, potravinářské 
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vpichovací, příložné apod. [35] V případě dalších typů lze rovněž uvažovat např. snímače prostorové, 

s volnými vývody, s konektorem apod. 
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B.4 Platinové odporové snímače teploty 

Norma ČSN EN 60751 a související normalizace 

Pro provozní platinové snímače teploty je důležitá tzv. zaměnitelnost, tj. možnost vybírat 

a následně sestavovat měřicí obvody ze snímačů a převodníků tak, aby bylo možné měřit s chybami 

v určitých tolerancích bez nutnosti ověřovat přesnosti daného kanálu (např. při výměně snímače). 

Z tohoto důvodu byly národními normami určeny základní parametry platinových měřicích odporů 

a přípustných odchylek (např. normy ČSN 356720 nebo ČSN 258306). V rámci harmonizace norem se 

platinové měřicí odpory dělí dle normy ČSN IEC 751 (či normy ČSN 258340: Průmyslové platinové 

odporové snímače teploty; zavedena v červenci 1994, zrušena k 1. 8. 2011) na dvě třídy tolerance, 

viz relace (B.11) a (B.12) a [38]; viz také Tab. B.1. 

Dle [38] se norma ČSN IEC 751 zabývá pouze platinovými snímači, přičemž požadavky 

a zkoušky popisuje přesněji (včetně doporučených zkušebních zařízení), a uvádí i další možné zdroje 

chyb měření, které norma ČSN 258306 neuvažovala (tj. termíny jako samozahřívání, termoelektrické 

napětí, hloubka ponoření, tepelné cykly). Dodejme, že od 1. 8. 2011 byla norma ČSN IEC 751 

nahrazena normou ČSN EN 6075126: Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové snímače 

teploty, stanovující dle [39] požadavky a vztah teplota/odpor pro platinová odporová čidla 

a pro průmyslové platinové odporové teploměry, jejichž elektrický odpor je definován funkcí teploty, 

vztahující se k ITS-90; norma samozřejmě pokrývá rezistory a teploměry ve všech částech teplotního 

rozsahu od minus 200 °C do plus 850 °C, a to s čtyřmi různými třídami tolerance, které mohou 

pokrývat omezené teplotní rozsahy [40], viz relace (B.10) a (B.13). Oproti normě ČSN IEC 751 

obsahuje řadu změn, tedy dle [39]: 

 

 třídy tolerance dle nového schématu, 

 zahrnutí přejímací zkoušky tolerancí, 

 zkouška hystereze, 

 změny v jednotlivých zkouškách, 

 zrušení příloh. 

 

Jak již bylo zmíněno, norma ČSN 258340 – zmíněná v [38] – specifikuje požadavky 

na průmyslové platinové odporové snímače teploty, jejichž odpor je definovanou funkcí teploty; 

norma zahrnuje snímače teploty vhodné pro celý rozsah nebo část rozsahu teplot 

od minus 200 °C až do plus 850 °C se dvěma třídami tolerancí. Zabývá se hlavně zapouzdřenými 

prvky vhodnými k ponořování do média, jehož teplota se dá měřit. Rovněž jsou zde popsány způsoby 

zkoušení za účelem zjištění shody s touto normou a příslušné přístroje. 

Norma ČSN 258340 definuje platinový odporový snímač teploty jako zařízení citlivé na teplotu, 

pozůstávající z teplotního odporového čidla uvnitř mechanického ochranného pouzdra, vnitřních 

vedení a vnějších svorek umožňujících připojení měřicího přístroje; mohou být přidány také 

připevňovací prostředky nebo přístrojové hlavice. Dle [37] lze odporové snímače teploty rozdělit 

dle jejich aplikačních možností do následujících kategorií, tedy: 

 

 standardní platinové odporové snímače teploty – jedná se o snímače určené pro měření 

s nízkou úrovní nejistoty; angl. Standard Platinum Resistance Thermometers (SPRTs), 

                                                   
26 Tato norma byla vydána dne 1. 5. 2009, v platnost vstoupila dne 1. 6. 2009 a v rámci českých technických 
norem vstoupila v platnost dne 1. 8. 2011, kdy plně nahradila normu ČSN IEC 751. Dodejme, že 
norma ČSN EN 60751 nebyla – s výjimkou názvu normy a národní předmluvy – přeložena do českého jazyka. 
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 průmyslové platinové odporové snímače teploty – jedná se o snímače určené pro praktická 

laboratorní měření a pro průmyslová měření; angl. Industrial Platinum Resistance 

Thermometers (IPRTs), 

 sekundární standardní platinové odporové snímače teploty – jedná se o snímače navržené 

pro laboratorní prostředí a limitované určenými teplotními rozsahy, a to při požadavku 

provádění měření s nízkou úrovní nejistoty; angl. Secondary Standard Platinum Resistance 

Thermometers (SSPRTs). 

 

Norma definuje následující polynomiální funkce27 mezi teplotním odporem ��  (v Ω) 

a Celsiovou teplotou � (v °C), tedy dle [10], [35] a [37]: 

pro teplotní rozsah od - 200 °C do 0 °C (tj. od 73,15 K do 273,15 K)28 

�� = ��(�)= �� ∙[1 + � ∙� + � ∙�� + � ∙(� − 100)∙��] (Ω)
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 (B.1) 

 

pro teplotní rozsah od 0 °C do + 850 °C (tj. od 273,15 K do 1123,15 K)29 

�� = ��(�)= �� ∙[1 + � ∙� + � ∙��] (Ω)
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 (B.2) 

 

                                                   
27 Analogicky u termistorů (konkrétně pak u negistorů; NTC) existují pro konverzi mezi teplotním odporem 
a převrácenou hodnotou termodynamické teploty tzv. standardní forma Steinhartovy-Hartovy rovnice 
a tzv. rozšířená forma Steinhartovy-Hartovy rovnice. Hodnoty přímých koeficientů (konverze typu teplotní 
odpor/převrácená hodnota termodynamické teploty) a inverzních koeficientů (konverze typu převrácená hodnota 
termodynamické teploty/teplotní odpor) jsou známy a jednotlivé závislosti pro konkrétní typ termočlánku 
podrobně tabelovány. Závislost teplotního odporu na termodynamické teplotě (a také na Celsiově teplotě) 
u termistorů je na rozdíl od platinových odporových snímačů teploty nelineární. 
28 V [10] je tento rozsah určen od bodu kyslíku při teplotě - 182,97 °C (90,18 K) do 0 °C (273,15 K). 
29 V [10] je tento rozsah určen od 0 °C (273,15 K) do bodu tání antimonu při teplotě + 630,74 °C (903,89 K). 
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při (daných hodnotách přepočtových konstant Callendarovy-Van Dusenovy rovnice)30 

��	�����:
� = 3,9083∙10��	°C�� > 0

� = −5,7750∙10��	°C�� < 0

� = − 4,1830∙10���	°C�� < 0

����:

� = 3,9080∙10��	°C�� > 0

� = − 5,8000∙10��	°C�� < 0

� = −4,2700∙10���	°C�� < 0

� = 3,9270∙10��	°C�� > 0

����:

� = 3,9850∙10��	°C�� > 0

� = −5,8500 ∙10��	°C�� < 0

� = − 4,2700∙10���	°C�� < 0

� = 3,8500∙10��	°C�� > 0

 (B.3) 

 

Dodejme, že dle [37] je relace (B.1) známá také jako tzv. Callendarova-Van Dusenova rovnice, 

která se stala základem již nahrazených teplotních stupnic IPTS-27, IPTS-48 a IPTS-68. Na základě 

relace (B.2) zřejmě platí, že pro � ≥ 0 platí, že přepočtová konstanta � ≡ 0. Rovněž dodejme, že 

dle [37] je relace (B.2) známá také jako tzv. Callendarova rovnice. 

K relaci (B.2) lze jednoduše najít inverzní rovnici ve formě závislosti teploty na odporu, tedy: 

 

�� = �� ∙[1 + � ∙� + � ∙��]⇒ � ∙�� + � ∙� + �1 −
��

��
� = 0 (B.4) 

 

z toho (kořeny kvadratické rovnice) 

��,� =
−� ± √�

2 ∙�
=
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2 ∙�
(°C) (B.5) 

 

a dále (při přiřazení symbolických konstant k přepočtovým konstantám) 
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2 ∙�
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�

2 ∙�
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��
��

�

2 ∙�
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 (B.6) 

 

Znaménko diskriminantu �  (v °C-2) pochopitelně rozhoduje o počtu a o charakteru kořenů relací 

(B.5) a (B.6); v tomto případě bude diskriminant vždy kladný, tudíž dostáváme dva různé reálné 

kořeny, tedy: 

 

�� = ��(��)= −
�

2 ∙�
+

��� − 4 ∙� ∙�1 −
��
��

�

2 ∙�
(°C)

 (B.7) 

 

a 

                                                   
30 V [10] se konstanty � a � určují změřením teplotního odporu na bodu páry (tj. + 100 °C či 373,15 K) 
a na bodu síry (tj. + 444,60 °C či 717,75 K); konstanta � se vypočte z hodnoty teplotního odporu, změřeného 
na bodu kyslíku (tj. - 182,97 °C). Uvedené hodnoty konstant odpovídají normě ČSN EN 60751. 
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 (B.8) 

 

kde 

 � přepočtová konstanta       (°C-1), 

 �  přepočtová konstanta       (°C-2), 

 � přepočtová konstanta       (°C-4), 

 �  diskriminant při � = �� − 4 ∙� ∙�    (1), 

 �� teplotní odpor při � = 0	°C      (Ω), 

 ��  teplotně závislý odpor při obecné formulaci �� = �(�)  (Ω), 

 � termodynamická teplota     (K), 

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

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

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

 � Celsiova teplota při obecné formulaci � = �(��)  (°C). 

 

Předpokládáme-li, že Celsiova teplota � (v °C) se vzrůstajícím teplotním odporem ��  (v Ω) 

také roste a zároveň platí � = 0	°C při �� = �� (v Ω), pak závislost teploty na odporu reprezentuje 

relace (B.7). Dodejme, že pro tabelování závislostí teploty na odporu a případnou grafickou 

reprezentaci se využívá tohoto předpisu, tedy dle relace (B.7): 

 

�� = �� �
��

��
� = −

�

2 ∙�
+

��� − 4 ∙� ∙�1 −
��
��

�

2 ∙�
(°C)

 (B.9) 

 

Závislost odporu na teplotě (základní či nominální hodnoty) a dovolené odchylky (tolerance) 

platinových odporových snímačů teploty pro průmyslové odporové snímače teploty definuje dle [38] 

norma ČSN IEC 751, která se se svými změnami (změny 1 a A2) ztotožňuje s normou EN 60751. 

Základní hodnoty odporu uvedené ve změně 1 odpovídaly Mezinárodní praktické teplotní stupnici 

z roku 1968 (The International Practical Temperature Scale of 1968; IPTS-68), ve změně A2 již 

odpovídají výše uvedené Mezinárodní teplotní stupnici z roku 1990 (The International Temperature 

Scale of 1990; ITS-90; viz příloha B.5). Norma ČSN IEC 751 zahrnuje pouze tyto aspekty, tedy 

dle [38]: 

 

 základní odpor – označení �� = 100	Ω , 

 poměr odporů – označení ���� =
����

��
= 1,3850. 

 

Dle [35] standardní hodnota odporu snímače typu Pt100 při teplotě 0 °C činí 100 Ω; kromě 

tohoto typu existují také snímače typů Pt200 (tj. �� = 200	Ω), Pt500 (tj. �� = 500	Ω), 

Pt1000 (tj. �� = 1000	Ω) a Pt2000 (tj. �� = 2000	Ω), u nichž je však nutné hodnotu základního 

odporu vynásobit koeficientem 10-2, respektive podělit 100, viz relace (B.1) a (B.2). 

Tolerance je definována maximální povolenou teplotní odchylkou od nominální hodnoty 

teplotně závislého odporu [40]. V případě dovolených odchylek v °C u platinových odporových 
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snímačů platí v závislosti na dané třídě tolerance a na zvoleném teplotním rozsahu31 

dle normy ČSN EN 60751 následující relace, tedy dle [37] a [39]: 

pro třídu tolerance typu AA (v °C) 

±[0,100+ 0,0017∙|�|] (B.10) 

 

pro třídu tolerance typu A (v °C) 

±[0,150 + 0,0020 ∙|�|] (B.11) 

 

pro třídu tolerance typu B (v °C) 

±[0,300+ 0,0050 ∙|�|] (B.12) 

 

pro třídu tolerance typu C (v °C) 

±[0,600+ 0,0100∙|�|] (B.13) 

 

kde 

 |�| absolutní hodnota Celsiovy teploty (bez ohledu na znaménko) (°C). 

 

Dodejme, že dle výrobce se zákazníkem se sice mohou dohodnout také na jiných tolerančních 

třídách (než ty, které jsou v normě ČSN EN 60751 uvedeny), ale doporučuje se, aby tyto speciální 

tolerance byly navrženy jako násobky nebo díly toleranční třídy typu B, viz relace (B.12). Není 

dovoleno používat tyto speciální třídy bez uvedení příslušného teplotního rozsahu. [40] 

Pro úplnost dodejme, že dle [37] jsou třídy tolerance typu A a typu B definovány pro IPRT, viz 

relace (B.3). Úrovně teplotních neurčitostí dosažitelných pro IPRT se dle [37] obecně řádově pohybují 

od ± 0,01 °C do ± 0,20 °C, a to v teplotním rozsahu od 0 °C do + 300 °C. 

 

  

                                                   
31 Dle normy ČSN EN 60751 jsou příslušné teplotní rozsahy v °C uváděny nejen pro dané toleranční třídy 
u drátových (vinutých) rezistorů, ale také pro dané toleranční třídy u tenkovrstvých rezistorů. Platnost 
tolerančních tříd není přirozeně závislá na způsobu provedení daného rezistoru. 



Příloha B: Normalizace platinových odporových snímačů teploty 

356 
 

Tab. B.1  Závislost hodnot povolených odporových a teplotních odchylek na příslušném typu třídy 

tolerance platinového odporového snímače teploty typu Pt100, dle [38] a [39]  

Měřená teplota 
Dovolené odchylky 

třída tolerance typu A třída tolerance typu B 

(°C) ± (Ω) ± (°C) ± (Ω) ± (°C) 

- 200 0,24 0,55 0,56 1,30 

- 100 0,14 0,35 0,32 0,80 

0 0,06 0,15 0,12 0,30 

+ 100 0,13 0,35 0,30 0,80 

+ 200 0,20 0,55 0,48 1,30 

+ 300 0,27 0,75 0,64 1,80 

+ 400 0,33 0,95 0,79 2,30 

+ 500 0,38 1,15 0,93 2,80 

+ 600 0,43 1,35 1,06 3,30 

+ 650 0,46 1,45 1,13 3,60 

+ 700 -------- -------- 1,17 3,80 

+ 800 -------- -------- 1,28 4,30 

+ 850 -------- -------- 1,34 4,60 

 

Dodejme, že kromě těchto platinových odporových snímačů teploty se ve světě používají také 

snímače, mající jinou hodnotu poměru odporů (např. 1,3910)32 a tím pádem také jinou strmost 

charakteristiky. Tomu je třeba věnovat pozornost, zvláště pak při exportu odporových snímačů teploty 

ze zahraničí, a to buď v případě kusového zboží, nebo kompletního zařízení. Například niklová 

odporová čidla mají odporový poměr 1,6170, přičemž nejpoužívanější čidla mají poměr roven 1,6180 

a odpor roven 100 Ω (dle normy DIN 43760). Měděná odporová čidla, rozšířená např. na Ukrajině 

nebo v Ruské federaci, mají poměr 1,4260 při jmenovité hodnotě 50 Ω nebo 100 Ω (patří dle [35] 

k tzv. vinutým čidlům). 

Z hlediska konfigurace zapojení norma ČSN IEC 751 rozlišuje tato uspořádání 

(včetně doporučeného barevného značení vodičů), tedy dle [38]: 

 

 dvouvodičové    2 (2-Wire)  viz Obr. B.1 (vlevo), 

 třívodičové    3 (3-Wire)  viz Obr. B.1 (vpravo), 

 čtyřvodičové    4 (4-Wire)  viz Obr. B.2 (nahoře), 

 čtyřvodičové s pomocnou smyčkou 4C   viz Obr. B.2 (dole). 

 

  

                                                   
32 Podle [10] má být platina normálového odporového teploměru vyžíhána buď při teplotě ne nižší než + 450 °C, 
nebo má-li být použita při měření teploty nad + 450 °C, pak při teplotě vyšší, než je maximální teplota, kterou 
lze daným teploměrem měřit. Čistota platiny má být taková, aby poměr ���� byl větší než 1,3910. 
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Obr. B.1 zobrazuje schémata (pro jeden teplotně závislý odporový prvek) pro dvouvodičové 

zapojení (vlevo) a pro třívodičové zapojení (vpravo) s doporučeným barevným značením 

dle normy ČSN IEC 751, respektive normy ČSN EN 60751. 

 

  

Obr. B.1  Konfigurace zapojení platinových odporových snímačů teploty s doporučeným barevným 

značením přívodních vodičů dle ČSN EN 60751 – dvouvodičové zapojení (vlevo) a třívodičové 

zapojení (vpravo), dle [8], [38] a [39] 

 

Obr. B.2 zobrazuje schémata pro čtyřvodičové zapojení (nahoře) a pro čtyřvodičové zapojení 

s pomocnou smyčkou (dole) s doporučeným barevným značením dle normy ČSN IEC 751. 

 

 

 

Obr. B.2  Konfigurace zapojení platinových odporových snímačů teploty s doporučeným barevným 

značením přívodních vodičů dle ČSN IEC 751 – čtyřvodičové zapojení (nahoře) a čtyřvodičové 

zapojení s pomocnou smyčkou (dole), dle [8] a [38] 

 

Dodejme, že dle [40] z výše uvedených schémat zapojení norma ČSN EN 60751 neuvádí 

čtyřvodičové zapojení s pomocnou smyčkou. Norma [39] v této souvislosti rovněž přímo ukládá, že 

teploměry v toleranční třídě lepší než B (tj. hovoříme tak o třídách AA a A) musí být zapojeny 

třívodičově nebo čtyřvodičově. Z výše uvedených schémat se v dalším výkladu budeme zmiňovat 

právě o těchto zapojeních, jejichž svorky obvykle bývají označeny takto, tedy: 

 

 dvě vnější svorky (proudové; zdroj33 vnuceného34 konstantního proudu teplotně závislým 

prvkem): 

                                                   
33 Zdroj – angl. source. 
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Force (+) – označení FORCE HI nebo Force H, 

Force (-) – označení FORCE LO nebo Force L, 

Source (+) – označení SOURCE HI nebo Source H, 

Source (-) – označení SOURCE LO nebo Source L. 

 dvě vnitřní svorky (napěťové; snímání úbytku napětí na teplotně závislém prvku): 

Sense (+) – označení SENSE HI nebo Sense H, 

Sense (-) – označení SENSE LO nebo Sense L. 

 

Dodejme, že vnitřní napěťové svorky se nacházejí blíže měřenému objektu, v tomto případě 

teplotně závislému odporu. 

Stručná sumarizace vybraných požadavků na platinové odporové snímače teploty v rámci 

normy ČSN IEC 751 je uvedena v příloze B.1. Dodejme, že v [40] jsou detailněji uvedeny změny 

typových zkoušek a kusových zkoušek daných teploměrů dle normy ČSN EN 60751, kladoucí důraz 

na označení čidel těmito údaji, tedy dle [39]: 

 

 nominální odpor, 

 toleranční třída, 

 konfigurace vodičů, 

 teplotní rozsah měřené veličiny. 

 

Příklad označení může být následující (pro platinový odporový snímač teploty typu Pt100), tedy 

dle [39]: 

 

Pt100/A/3/−100/+200 (B.14) 

 

kde 

 Pt100 označení snímače teploty při �� = 100	Ω , 

 A toleranční třída, 

 3 konfigurace vodičů pro třívodičové měření, 

 − 100 minimální hodnota měřené teploty    (°C), 

 + 200 maximální hodnota měřené teploty    (°C). 

 

Dodejme, že norma jasně říká, že je-li v jednom pouzdře umístěn více než jeden snímací odpor, 

měl by výrobce uvádět náležité označení. Dle [39] norma ČSN EN 60751 v tomto ohledu předepisuje 

doporučené barevné značení vodičů u dvou zapojených rezistorů. Sumarizace vybraných souvisejících 

norem a technických předpisů je uvedena v příloze B.2. 

 

Nestanovená měřidla 

Odporové snímače teploty jsou založeny na principu změny elektrického odporu v závislosti 

na teplotě. V případě elektrických vodičů elektrický odpor s rostoucí teplotou roste; v případě 

polovodičů obvykle klesá. Odporové kovové teploměry jsou všeobecně určeny pro měření teplot 

                                                                                                                                                               
34 Vnucený – angl. forced; angl. to force znamená vnutit, přinutit. 
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v rozsahu od - 200 °C do + 1000 °C. K základním požadavkům na materiál odporových snímačů 

teploty patří tyto aspekty, tedy dle [35]: 

 

 dostatečně vysoká hodnota teplotního koeficientu odporu, 

 stálost teplotního koeficientu odporu, 

 minimální hodnota specifického odporu samotného vodiče. 

 

Pro poměrně malý teplotní rozsah od �� = 0	°C (tj. �� = 273,15	K) do �� = + 100	°C (tj. �� =

373,15	K) lze (při relativní přesnosti měření kolem 1 %) hodnotu teplotního koeficientu odporu kovu 

určit dle následující zobecněné relace, tedy: 

 

�(� = ��)= �(� = ��)∙[1 + � ∙(�� − ��)]

���
= ���

∙[1 + � ∙(�� − ��)]

��� = ��� ∙[1 + � ∙(�� − ��)]

(�� − ��)= (�� − ��)

�(� = ��)= �(� = ��)

�(� = ��)= �(� = ��)

 (B.15) 

 

z toho (teplotní koeficient odporu) 

� ≡ �� =
1

�� − ��
∙
�(� = ��)− �(� = ��)

�(� = ��)
=

1

�� − ��
∙
���

− ���

���

(°C��)

� ≡ �� =
1

�� − ��
∙
�(� = ��)− �(� = ��)

�(� = ��)
=

1

�� − ��
∙
��� − ���

���

(K��)

 (B.16) 

 

a dále (koeficient relativní změny odporu) 

���� ≡ �����
= �� ∙10� =

1

�� − ��
∙
���

− ���

���

∙10� (ppm ∙°C��)

���� ≡ �����
= �� ∙10� =

1

�� − ��
∙
��� − ���

���

∙10� (ppm ∙K��)

 (B.17) 

 

z toho (pro Pt100)35 

�������
=

1

�� − ��
∙
���

− ���

���

=
1

100− 0
∙
138,51 − 100

100
= 3,851 ∙10��	°C��

�������
=

1

�� − ��
∙
��� − ���

���

=
1

373,15 − 273,15
∙
138,51 − 100

100
= 3,851 ∙10��	K��

 (B.18) 

 

z toho (pro Pt100) 

                                                   
35 Dle [30] se tato hodnota liší od běžně používaného označení 3850 ppm. Tento rozdíl vznikl zpřesněním 
hodnoty v dodatku A2 normy ČSN IEC 751. 
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����������
= �������

∙10� = 3,851 ∙10�� ∙10� = 3851	ppm ∙°C��

����������
= �������

∙10� = 3,851 ∙10�� ∙10� = 3851	ppm ∙K��
 (B.19) 

 

kde 

 ��� teplotní odpor při termodyn. teplotě ��, tj. ��� ≡ ��   (Ω), 

 ��� teplotní odpor při termodyn. teplotě ��    (Ω), 

 ���
 teplotní odpor při Celsiově teplotě ��, tj. ���

≡ ��   (Ω), 

 ���
 teplotní odpor při Celsiově teplotě ��    (Ω), 

 �� termodynamická teplota na počátku teplotního rozsahu  (K), 

 �� termodynamická teplota na konci teplotního rozsahu  (K), 

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

 ���� (obecný) koeficient relativní změny odporu   (ppm · °C-1), 

 ���� (obecný) koeficient relativní změny odporu   (ppm · K-1), 

 �����
 koeficient relativní změny odporu při termodyn. teplotě  (ppm · K-1), 

 �����
 koeficient relativní změny odporu při Celsiově teplotě  (ppm · °C-1), 

 �� Celsiova teplota na počátku teplotního rozsahu   (°C), 

 �� Celsiova teplota na konci teplotního rozsahu   (°C). 

 

Dodejme, že pro větší rozsahy teplot platí nelineární rovnice v závislosti na použitém materiálu. 

Z těch kovových se při výrobě snímačů teploty uplatňuje především platina (Pt), pro méně náročné 

aplikace pak nikl (Ni), měď (Cu) a molybden (Mo). Platinu charakterizuje mimořádná chemická 

odolnost, stabilita parametrů, vysoká teplota tavení a známá technologie dosažení vysokého stupně 

čistoty – pro snímače teploty se dle [35] používá tzv. fyzikálně čistá platina s čistotou36 

od 99,93 % do 99,99 %. 

V případě niklu coby materiálu na realizaci odporových teploměrů se využívá teplotní rozsah 

od minus 60 °C do plus 150 °C, krátkodobě také do + 180 °C, neboť v teplotním rozmezí 

od + 300 °C do + 400°C vykazuje změny struktury způsobující nevratné změny odporu. Nikl však 

neodolává kyselinám a čpavku (amoniak, sumární vzorec NH3); jeho výhody (oproti platině) spočívají 

ve vyšším teplotním koeficientu odporu � a v nižší ceně, což obvykle bývá dle [35] rozhodující 

pro jeho praktické použití. 

Obr. B.3 zobrazuje dle [35] převodní charakteristiky odporových a polovodičových snímačů 

teploty, konkrétně pak platinový (Pt), niklový (Ni), pozistor (PTC) a negistor (NTC). Dominantní bod 

všech křivek je zřejmě dán následující souřadnicí, tedy: 

 

� = �� = 0	°C;	
��

��
= 1�= [0;1] (B.20) 

 

 

                                                   
36 Dle [30] se čistota platiny provozních teploměrů určuje na základě podmínky (uvedené v ITS-90) 
pro tzv. redukovaný odpor čili poměr ���� byl větší nebo roven hodnotě 1,385, čemuž odpovídá čistota použité 
platiny okolo 99,93 %. 



Příloha B: Normalizace platinových odporových snímačů teploty 

361 
 

 

Obr. B.3  Převodní charakteristiky odporových snímačů teploty – platinový (Pt; v teplotním 

rozsahu od - 200 °C do + 1000 °C) a niklový (Ni; v teplotním rozsahu od - 60 °C do + 200 °C) – 

a polovodičových snímačů teploty – pozistor (PTC) a negistor (NTC; v teplotním rozsahu 

od minus 80 °C do plus 200 °C), dle [35] 

 

Měřicí odporové články, tvořící základní konstrukční část snímače, se vyrábějí těmito 

technologiemi, tedy dle [35]: 

 

 drátková technologie – v současné době nejčastější řešení, 

 tenkovrstvá technologie, 

 hrubovrstvá technologie. 

 

Drátkový měřicí odpor je tvořen spirálově stočeným platinovým drátkem (průměr 

od 0,01 mm do 0,05 mm) zataveným do keramického anebo do skleněného tělíska. Jejich celkové 

uspořádání představují hlavně keramické nebo ploché měřicí články. V [35] je rovněž detailně 

popsána konstrukce těchto druhů měřicích odporů. 

V případě tenkovrstvé technologie jsou platinové snímače teploty vytvořeny na podkladu 

oxidu hlinitého (sumární vzorec Al2O3) – tzv. korundová keramika – za pomoci techniky napařování 

a iontového leptání dle [35]. 

Obr. B.4 zobrazuje dle [35] jednotlivé části tenkovrstvého odporového snímače teploty, kde 

tzv. pasivační vrstva představuje tenkou povrchovou vrstvičku chemické sloučeniny určené k ochraně 

před korozí. 
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Obr. B.4  Příklad tenkovrstvého odporového snímače teploty s popisem jeho částí, dle [35] 

 

U vinutých čidel je obvykle odporové vinutí uloženo buď v kapilárách válcových keramických 

nosných tělísek (kde je i určitým způsobem fixováno), nebo je navinuto na vnějším povrchu těchto 

tělísek (kde je pro zajištění fixace a ochrany přeskleno keramickým smaltem nebo skelnou pájkou). 

U vrstvových čidel je odporové vinutí zase nahrazeno odporovou vrstvou (Pt, Ni), nanesenou 

na nosné destičce (tzv. substrát) z korundové keramiky. K nanesení této vrstvy byly vyvinuty již 

zmíněné technologie, tedy dle [35]: 

 

 tlustovrstvá – starší technologie spočívající např. v nanášení platinové vrstvy ve formě pasty 

na korundový substrát sítotiskem, tepelné stabilizaci vrstvy, laserovým nastavením 

požadované hodnoty základního odporu, rozřezáním na jednotlivá čidla či připevněním 

vývodů, 

 tenkovrstvá – novější technologie spočívající v nanášení platinové vrstvy napráškováním 

nebo napařováním ve vakuu; předností těchto čidel (z hlediska použité technologie) bývá 

relativně nízká cena, poměrně vysoká otřesuvzdornost ve srovnání s vinutými snímači a široký 

sortiment typických jmenovitých hodnot (např. 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1 000 Ω, 2 000 Ω, 

10 000 Ω, 20 000 Ω). 

 

V [35] lze k jednotlivým typům odporových snímačů najít detailnější konstrukční popis. 

Připomeňme, že norma ČSN EN 60751 rozlišuje na základě typu konstrukce (tj. tenkovrstvé rezistory 

a drátové rezistory) nominální teplotní rozsahy měřené veličiny v jednotlivých tolerančních třídách 

[39]. 

 

Vyhodnocovací (měřicí) obvody odporových snímačů teploty 

Vyhodnocovací obvody odporových snímačů teploty jsou převážně představovány 

tzv. nevyváženými Wheatstoneovými můstky, přičemž měřicí odpor ��  (v Ω) je zapojen do jedné větve 

odporového můstku. Jeho změna vlivem teploty způsobí rozvážení můstku a následně změnu 

výstupního napětí �� (v V). Prakticky se používá buď dvouvodičové (2-Wire), nebo třívodičové (3-

Wire) připojení snímače k vyhodnocovacímu obvodu; při přesných měřeních teploty (pod hodnotu 

0,5 %) je vhodné využít tzv. čtyřvodičové (4-Wire) připojení. 

Obr. B.5 zobrazuje dle [35] schémata zapojení platinového odporového snímače teploty typu 

Pt100 v tzv. Wheatstoneově můstku. 
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Obr. B.5  Schémata zapojení platinového odporového snímače teploty typu Pt100 ve Wheatstoneově 

můstku – dvouvodičové zapojení (vlevo) a třívodičové zapojení (vpravo), dle [35] 

 

Význam jednotlivých symbolů uvedených ve schématech je následující, tedy: 

 

 ��� stejnosměrný (a konstantní) napájecí proud    (A), 

 ��� stejnosměrné napájecí napětí      (V), 

 �� výstupní stejnosměrné napětí      (V), 

 �� sériový odpor při ��� = ��� ��⁄       (Ω), 

 �� odpor v můstku        (Ω), 

 �� odpor v můstku        (Ω), 

 �� odpor v můstku        (Ω), 

 �� odpor v můstku        (Ω), 

 ���  odpor měděného vedení       (Ω), 

 �� vyrovnávací (justážní) odpor      (Ω), 

 ��  teplotně závislý odpor při obecné formulaci �� = �(�)   (Ω), 

 � Celsiova teplota při obecné formulaci � = �(��)   (°C). 

 

Odpor přívodního vedení ����. (tj. skutečný odpor vedení ���  a vyrovnávacího odporu ��) je 

ještě ve výrobě při vyvažování můstku nastaven na hodnotu 20 Ω nebo 50 Ω, proto je nutné 

při montáži takto uspořádaných měřicích členů skutečný odpor měděného drátu vedení ���  (v Ω) 

doplnit na požadovanou hodnotu vyrovnávacího odporu �� (v Ω; při dvouvodičovém zapojení; 

při třívodičovém zapojení zase na stejnou hodnotu ve všech přívodních větvích tak, aby byly splněny 

pokyny výrobce). 

Při dvouvodičovém zapojení se uplatní nejen odpor přívodních vedení ����. (v Ω), ale 

především pak jeho změna vlivem okolní teploty při sledování výsledné změny odporu. Tato absolutní 

chyba měření může dosahovat hodnoty až ± 0,5 °C. Vlivem teplotní závislosti odporu ���  (v Ω) je 
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zřejmé, že dvouvodičové zapojení (viz Obr. B.1) je použitelné pouze pro kratší vzdálenosti a pro vyšší 

teploty (např. od - 20 °C do + 100 °C); pro větší vzdálenosti snímače od vyhodnocovacího přístroje 

(můstku) je nutné použít třívodičové připojení, potlačující vliv přívodních vedení, a to při požadované 

přesnosti měření okolo 1 % dle [35]. 

Při čtyřvodičovém zapojení odporového kovového snímače teploty se vliv odporu přívodních 

vedení neuplatní, a to za předpokladu, že vstupní odpor �� (v Ω) operačního zesilovače (OZ) bude 

vyhovovat následující podmínce, tedy dle [35]: 

 

�� > 10�	Ω  (B.21) 

 

Pak pro zapojení čtyřvodičového měřicího obvodu se zdrojem konstantního proudu ��� = konst. 

(v mA) a s pomocným zdrojem stejnosměrného napětí � (v V) platí relace: 

 

�� = ��� ∙����
− ∆���+ � = ��� ∙���

− ��� ∙Δ�� + � (V) (B.22) 

 

kde 

 ���
 počáteční hodnota odporu snímače teploty   (Ω). 

 

Jestliže platí relace � = ��� ∙���
 (v V), pak lze pomocí pomocného napětí � (v V) nastavit 

počátek stupnice v daném teplotní rozsahu, tedy: 

 

�� = ��� ∙�� (V) (B.23) 

 

Z uvedeného je zřejmé, že vyhodnocovacími zapojeními musí odporem ��  (v Ω) protékat 

měřicí proud, způsobující chybu měření vlivem ohřívaní snímače. Z toho důvodu výrobci udávají 

maximální přípustný proud pro konkrétní typ odporového snímače teploty – např. pro snímač typu 

Pt100 je to nejčastěji 10 mA (při teplotě 0 °C). Jestliže je však vyžadována chyba měření menší 

než 0,1 °C, nesmí být měřicí proud vyšší než 1 mA. Statická charakteristika odporového snímače typu 

Pt100 se dle [35] v teplotním rozsahu od 0 °C do + 100 °C chová lineárně (viz také Obr. B.3); 

při přísnějším požadavku na přesnost měření tento předpoklad neplatí. 

Dodejme, že problematika měření se všemi modifikacemi Wheatstoneova můstku je rovněž 

popsána v [37]. 

Obr. B.6 zobrazuje dle [35] schéma zapojení platinového odporového snímače teploty typu 

Pt100 ve čtyřvodičové konfiguraci s následným převodem výstupního napětí �� na výstupní 

unifikovaný proudový signál �� v rozsahu od 4 mA do 20 mA. Přirozeně lze místo snímače Pt100 

uvažovat Pt1000 či jakýkoliv jiný platinový odporový snímač teploty, neboť obecná metodika výpočtu 

je stejná. 
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Obr. B.6  Schéma zapojení platinového odporového snímače teploty typu Pt100 ve čtyřvodičovém 

zapojení a s následnými převody typů R/U (tj. odpor/napětí) a U/I (tj. napětí/proud), dle [35] 

 

V současné době se s výhodou pro vyhodnocení teploty z odporových snímačů používají 

tzv. aktivní můstky čili můstky zapojené v odporové síti operačního zesilovače (OZ), neboť se 

při takovémto zapojení neuplatňuje vliv přívodních vodičů na přesnost měření [35], [37]. 

Máme-li například k dispozici takovýto odporový snímač s implementovaným U/I převodník 

s již zmíněným proudovým výstupem v rozsahu od 4 mA do 20 mA (např. SENSIT P0120), lze 

z manuálu či z produktového katalogu vyčíst následující informace, tedy: 

 

 typ platinového odporové snímače teploty   Pt1000/3850 ppm, 

 konfigurace připojení odporové snímače   třívodičové (3-Wire), 

 absolutní přesnost měření     ± 0,4 °C, 

 rozsah měřené veličiny      (- 30 až + 80) °C, 

 rozsah výstupní veličiny     (4 až 20) mA, 

 proud přerušené proudové smyčky    větší než 24 mA, 

 proud zkratované proudové smyčky    menší než 3,5 mA, 

 pomocné napájení proudové smyčky    (+ 9 až + 30) V, typ. + 24 V, 

 příkon napájecího zdroje     (0,18 až 0,60) W, 

 závislost odporu přídavného rezistoru na napájecím napětí �� = �(���), 

 orientace proudové smyčky (tj. sériové řazení)   vstup (+), výstup (-), 

 konverzní rovnice mezi teplotou a proudem   � = �(�), 

 konverzní rovnice mezi proudem a teplotou   � = �(�), 

 vnější průměr přívodního vedení    (4 až 8) mm, 

 maximální průřez přívodního vedení    průřez 2,5 mm2, 

 maximální délka přívodního vedení    1200 m, 

 další parametry a instalační pokyny výrobce. 
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V případě konverzních rovnic uvažujeme vždy lineární závislosti, a to s posunem (neboli 

offsetem) na ose funkčních hodnot (tj. osa y). Je-li to nutné, lze proces konverze mezi veličinami 

rozdělit na části (hovoříme o tzv. dvoustupňové konverzi), tedy: 

 

 konverze odpor/napětí, 

 konverze napětí/proud. 

 

Dodejme, že ukázka praktického použití konverzních relací je uvedena v příloze B.6. 
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B.5 Mezinárodní teplotní stupnice z roku 1990 (ITS-90) 

Tato stupnice je okrajově zmíněna v podkapitole 2.1. Dle [82] je ITS-90 založena na těchto 

dvou typech údajů, tedy: 

 

 na definičních pevných bodech stupnice ITS-90, 

 na předepsaných metodách měření teplot v definovaných teplotních intervalech, které se 

vzájemně překrývají. 

 

Tab. B.2 sumarizuje všechny definiční pevné body Mezinárodní teplotní stupnice z roku 1990, 

tedy dle [82]. 

 

Tab. B.2  ITS-90 – definiční pevné body, hodnotově vyjádřené pro termodynamickou teplotu � (v K) 

a pro Celsiovu teplotu � (v °C), dle [82] 

Definiční pevné body Mezinárodní teplotní stupnice z roku 1990 

číslo referenční jev 
hodnoty teploty 

(K) (°C) 

1 tlak sytých par hélia (He) 3 až 5 - 270,15 až - 268,15 

2 
trojný bod rovnovážného vodíku 

(H2) 
13,8033 - 259,3467 

3 

tlak sytých par rovnovážného 

vodíku (H2) nebo héliový (He) 

plynový poměr 

17,0000 - 256,15 

4 
var rovnovážného vodíku (H2)nebo 

héliový (He) plynový poměr 
20,3000 - 252,85 

5 trojný bod neonu (Ne) 24,5561 - 248,5939 

6 trojný bod kyslíku (O2) 54,3584 - 218,7916 

7 trojný bod argonu (Ar) 83,8058 - 189,3442 

8 trojný bod rtuti (Hg) 234,3156 - 38,8344 

9 trojný bod vody (H2O) 273,1600 + 0,0100 

10 bod tání gallia (Ga) 302,9146 + 29,7646 

11 bod tuhnutí india (In) 429,7485 + 156,5985 

12 bod tuhnutí cínu (Sn) 505,0780 + 231,928 

13 bod tuhnutí zinku (Zn) 692,6770 + 419,5270 

14 bod tuhnutí hliníku (Al) 933,4730 + 660,3230 

15 bod tuhnutí stříbra (Ag) 1 234,9300 + 961,7800 

16 bod tuhnutí zlata (Au) 1 337,3300 + 1064,1800 

17 bod tuhnutí mědi (Cu) 1 357,7700 + 1084,6200 

 

Dodejme, že body tání a body tuhnutí jsou platné při tlaku 10 325 Pa. [82] 
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B.6 Ukázka použití konverzních relací – přepočet DC proud/teplota 

Známe-li rozsah pro vstupní (měřenou) veličinu (tj. teplota v °C) a rozsah pro výstupní veličinu 

(tj. elektrický proud v mA), je možno velmi jednoduše provést tzv. jednostupňovou konverzi přímo, 

tedy pro charakteristiku ve tvaru lineární rovnice, tedy � = �(�)= � ∙� + �� (v °C): 

osa x (meze pro elektrický proud) 

�� = 4	mA
�� = 20	mA

 (B.24) 

 

osa y (meze pro Celsiovu teplotu) 

�� = −30	°C
�� = + 80	°C

 (B.25) 

 

z toho (kladná směrnice přímky) 

� =
d�

d�
⇒ � =

�� − ��

�� − ��
=

80− (−30)

20 − 4
=

110

16
= 6,875	°C∙mA �� (B.26) 

 

a dále (proud �� při � = 0	°C) 

� =
�� − 0

�� − ��
=

��

�� − ��
⇒ − �� =

��

�
− ��

�� = �� −
��

�
= 20 −

80

6,875
≅ 8,3636	mA

 (B.27) 

 

a dále 

� = � ∙� + ��

0 = � ∙�� + �� ⇒ �� = − � ∙�� = − � ∙�� + ��
 (B.28) 

 

a dále 

�� = −� ∙�� + �� = − 6,875 ∙20 + 80 = −57,5	°C (B.29) 

 

z toho (výsledná lineární rovnice) 

� = �(�)= � ∙� + �� = �,���∙� − ��,���	 (°�) (B.30) 

 

Chceme-li získat také charakteristiku � = �(�), vyjádříme z relace (B.30) proměnnou �, tedy: 

 

� =
� − ��

�
=

� − (−��,�)

�,���
=

� + ��,�

�,���
(��)	 (B.31) 

 

Hodnotu odporu �� (v Ω) volíme v závislosti na příslušného grafu (respektive na doporučených 

mezích) a na dostupném napájecím napětí dle Ohmova zákona (viz také příloha C.5). 
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C Jednotky v soustavě SI 

C.1 Základní jednotky v soustavě SI 

Tab. C.1 sumarizuje základní veličiny (jejich pořadí je pevně dáno) a k nim příslušné jednotky 

platné v soustavě SI, tedy dle [83]. 

 

Tab. C.1  Základní jednotky soustavy SI – sumarizace označení a značky nejen pro danou veličinu 

a pro danou jednotku, ale také platná (aktuální) definice k dané veličině, dle [83] 

Základní veličina Základní jednotka 
Definice 

označení značka označení značka 

délka � metr m  viz Definice 1 

hmotnost � kilogram kg viz Definice 2 

čas � sekunda s viz Definice 3 

elektrický proud � ampér A viz Definice 4 

termodynamická 

teplota 
� kelvin K viz Definice 5 

látkové množství � mol mol viz Definice 6 

svítivost � kandela cd viz Definice 7 

 

Délka 
 

Definice 1 (délka; lat. longitudo):1 metr představuje délku dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu 

za dobu 1/299 792 458 s; 1983. [83], [84] a [DL21] 

 

jednotka: [�]= m 	

rozměr: D(�)= L

hodnota	redef.fyz.konstanty	(dle	CIPM): � = 299	792	458	m ∙s��

 (C.1) 

 

Redefinice 1: 1 metr představuje jednotku délky; jeho velikost je určena číselnou hodnotou rychlosti 

světla ve vakuu, která je rovna přesně 299 792 458, je-li vyjádřena v (základních) jednotkách (m ∙ s-1). 

[DL20] 

 

Hmotnost 
 

Definice 2 (hmotnost; lat. massa): 1 kilogram představuje hmotnost mezinárodního prototypu, 

uloženého v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy (BIPM) v Sèvres u Paříže (Francie); 1901. [83], 

[84] a [DL21] 
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jednotka: [�]= kg	

rozměr: D(�)= M

hodnota	redef.fyz.konstanty	(dle	CIPM): ℎ = 6,626	06X ∙10���	J ∙s

 (C.2) 

 

Redefinice 2: 1 kilogram představuje jednotku hmotnosti; jeho velikost je určena číselnou hodnotou 

Planckovy konstanty, která je rovna přesně 6,626 06X ∙ 10-34, je-li vyjádřena v (základních) jednotkách 

(m2 ∙ s-1 ∙ kg), což je ekvivalent jednotky (J ∙ s). [DL20] 

Symbol X značí dle [DL20] číslice, které budou stanoveny po evaluaci měření dané fyzikální 

konstanty (tj. nejlepší odhad a směrodatná odchylka měření pro vyjádření nejistot měření) a následně 

v příslušné redefinici přijaty. 

 

Čas 
 

Definice 3 (čas; lat. tempus): 1 sekunda představuje dobu trvání 9 192 631 770 period záření, které 

přísluší přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu cesia 133 (tj. 133Cs); 

1967. [83], [84] a [DL21] 

 

jednotka: [�]= s	

rozměr: D(�)= T

hodnota	redef.fyz.konstanty	(dle	CIPM): ∆�� ����� � = 9	192	631	770	Hz

 (C.3) 

 

Redefinice 3: 1 sekunda představuje jednotku času; její velikost je určena číselnou hodnotou 

frekvence záření atomu cesia 133 v klidu při teplotě absolutní nuly při přechodu 

mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu, která je rovna přesně 9 192 631 770, 

je-li vyjádřena v (základních) jednotkách (s-1), což je ekvivalent jednotky (Hz). [DL20] 

 

Elektrický proud 
 

Definice 4 (elektrický proud): 1 ampér představuje elektrický proud, který při stálem průchodu 

dvěma přímými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu 

ve vzdálenosti 1 m vyvová mezi nimi sílu 2 ∙ 10-7 N na 1 m délky; 1948. [83], [84] a [DL21] 

 

jednotka: [�]= A

rozměr: D(�)= I

hodnota	redef.fyz.konstanty	(dle	CIPM): � = 1,602	17X ∙10���	C

	 (C.4) 

 

Redefinice 4: 1 ampér představuje jednotku elektrického proudu; jeho hodnota je určena číselnou 

hodnotou elementárního náboje, která je rovna přesně 1,602 17X ∙ 10-19, je-li vyjádřena v (základních) 

jednotkách (s ∙ A), což je ekvivalent jednotky (C). [DL20] 
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Symbol X značí dle [DL20] číslice, které budou stanoveny po evaluaci měření dané fyzikální 

konstanty (tj. nejlepší odhad a směrodatná odchylka měření pro vyjádření nejistot měření) a následně 

v příslušné redefinici přijaty. 

 

Termodynamická teplota 
 

Definice 5 (termodynamická teplota): 1 kelvin je roven 1/273,16 termodynamické teploty trojného 

bodu vody; 1848. [83], [84] a [DL21] 

 

jednotka: [�]= K

rozměr: D(�)= Θ

hodnota	redef.fyz.konstanty	(dle	CIPM): � = 1,380	6X ∙10���	J ∙K��	

	 (C.5) 

 

Redefinice 5: 1 kelvin představuje jednotku termodynamické teploty; jeho velikost je určena číselnou 

hodnotou Boltzmannovy konstanty, která je rovna přesně 1,380 6X ∙ 10-23, je-li vyjádřena 

v (základních) jednotkách (m2 ∙ kg ∙ s-2 ∙ K-1), což je ekvivalent jednotky (J ∙ K-1). [DL20] 

Symbol X značí dle [DL20] číslice, které budou stanoveny po evaluaci měření dané fyzikální 

konstanty (tj. nejlepší odhad a směrodatná odchylka měření pro vyjádření nejistot měření) a následně 

v příslušné redefinici přijaty. 

K jednotce kelvin dodejme, že až do roku 1967 byla jednotka termodynamické teploty udávána 

ve stupních Kelvina (tj. v °K); s tímto zápisem se v dnešní době lze setkat pouze ve starší literatuře, 

např. v [10]. 

 

Látkové množství 
 

Definice 6 (látkové množství): 1 mol představuje látkové množství soustavy, která obsahuje 

tolik elementárních entit, kolik je atomů v 0,012 kg nuklidu uhlíku 12 (tj. 12C
6; přesně); 1971. [83], 

[84] a [DL21] 

 

jednotka:	 [�]= mol	

rozměr: D(�)= N

hodnota	redef.fyz.konstanty	(dle	CIPM): �� = 6,022	14X ∙10��	mol��

 (C.6) 

 

Redefinice 6: 1 mol představuje jednotku látkového množství; jeho velikost je určena číselnou 

hodnotou Avogadrovy konstanty, která je rovna přesně 6,022 14X ∙ 1023, je-li vyjádřena v (základních) 

jednotkách (mol-1). [DL20] 

Symbol X značí dle [DL20] číslice, které budou stanoveny po evaluaci měření dané fyzikální 

konstanty (tj. nejlepší odhad a směrodatná odchylka měření pro vyjádření nejistot měření) a následně 

v příslušné redefinici přijaty. 

K této definici dodejme, že při udávání látkového množství je pak třeba tyto entity specifikovat, 

tj. atomy, molekuly, ionty. [84] 
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Svítivost 
 

Definice 7 (svítivost): 1 kandela představuje svítivost zdroje v daném směru, který vysílá 

monofrekvnenční záření o kmitočtu 540 ∙ 1012 Hz a který má v tomto směru zářivost 1/683 W ∙ sr-1; 

1979. [83], [84] a [DL21] 

 

jednotka: [�]= cd	

rozměr: D(�)= I

hodnota	redef.fyz.konstanty	(dle	CIPM): ��� = 683	cd∙sr∙W ��

 (C.7) 

 

Redefinice 7: 1 kandela představuje jednotku svítivosti; její velikost je určena číselnou hodnotou 

světelné účinnosti monochromatického zaření o frekvenci 540 ∙ 1012 Hz, která je rovna přesně 683, je-

li vyjádřena v jednotkách (m-2 ∙ kg-1 ∙ s3 ∙ cd ∙ sr), což je ekvivalent jednotky (cd ∙ sr ∙ W-1) 

nebo jednotky (lm ∙ W-1). [DL20] 

K této definici dodejme, že frekvence záření odpovídá světlu o vlnové délce 555 nm, na které je 

lidské oko nejcitlivější. Kandela totiž patří mezi tzv. fotometrické jednotky, jež popisují vnímání světla 

lidským okem. [84] 

 

Dodejme, že výše uvedené definice (viz Definice 1 až Definice 7) základních jednotek 

soustavy SI jsou platné. Nicméně Mezinárodní výbor pro míry a váhy (CIPM) navrhul již v roce 2011 

změnu těchto definic (hovoříme o tzv. redefinicích; viz Redefinice 1 až Redefinice 7), která mohla 

vejít v platnost po 25. zasedání Generální konference pro míry a váhy (CGPM), konaném 

od 18. 11. 2014 do 20. 11. 2014 ve Versailles (Francie), nebo případně později, přičemž: 

 

 Sada všech sedmi základních jednotek soustavy SI zůstane zachována v daném pořadí 

(tj. metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela; viz také Tab. C.1). 

 Stávající definice – definice základních jednotek soustavy SI není založena na číselné 

hodnotě příslušné fyzikální konstanty a interakce mezi jednotkami jsou následující, tedy 

dle [DL21]: 

o jednotka délky (1 m) – je závislá na definici jednotky času, 

o jednotka hmotnosti (1 kg) – je nezávislá na definicích ostatních jednotek, 

o jednotka času (1 s) – je nezávislá na definicích ostatních jednotek, 

o jednotka elektrického proudu (1 A) – je závislá na definicích jednotek času, délky 

a hmotnosti, 

o jednotka termodynamické teploty (1 K) – je nezávislá na definicích ostatních 

jednotek 

o jednotka látkového množství (1 mol) – je závislá na definici jednotky hmotnosti, 

o jednotka svítivosti (1 cd) – je závislá na definicích jednotek času, délky a hmotnosti. 

 

Stávající definice pro metr (viz Definice 1), sekundu (viz Definice 3), a kandelu (viz 

Definice 7) jsou považovány za dostačující, a tudíž se v rámci redefinice změní jen jejich 
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slovní formulace s ohledem na jednotný formát pro všechny základní jednotky soustavy SI 

(viz Redefinice 1 až Redefinice 7). 

Stávající definice pro kilogram (viz Definice 2), ampér (viz Definice 4), kelvin (viz 

Definice 5) a mol (viz Definice 6) budou redefinovány tak, aby byly svázány s příslušnou 

fyzikální konstantou (respektive její přesnou číselnou hodnotou), reflektující neměnnou 

vlastnost přírody (viz Redefinice 1 až Redefinice 7). 

V případě stávající definice je diagram vzájemných intrakcí mezi jednotkami dán 

sedmiramenným polygonem v pořadí kelvin-sekunda-metr-kilogram-kandela-mol-ampér 

(bráno při pravotočivé orientaci). 

 Nová definice – definice základních jednotek soustavy SI je založena na číselné hodnotě 

příslušné fyzikální konstanty a interakce mezi jednotkami jsou následující, tedy dle [DL20]: 

o jednotka délky (1 m) – je určena číselnou hodnotou rychlosti světla ve vakuu (viz 

Redefinice 1) a je rovněž závislá na definici jednotky času, 

o jednotka hmotnosti (1 kg) – je určena číselnou hodnotou Planckovy konstanty (viz 

Redefinice 2) a je rovněž závislá na definicích jednotek délky a času, 

o jednotka času (1 s) – je určena číselnou hodnotou frekvence záření atomu cesia 133 

v klidu při teplotě absolutní nuly při přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné 

struktury základního stavu (viz Redefinice 3) a je rovněž nezávislá na definicích 

ostatních jednotek, 

o jednotka elektrického proudu (1 A) – je určena číselnou hodnotou elementárního 

náboje (viz Redefinice 4) a je rovněž závislá na definici jednotky času, 

o jednotka termodynamické teploty (1 K) – je určena číselnou hodnotou 

Boltzmannovy konstanty (viz Redefinice 5) a je rovněž závislá na definicích jednotek 

délky, času a hmotnosti, 

o jednotka látkového množství (1 mol) – je určena číselnou hodnotou Avogadrovy 

konstanty (viz Redefinice 6) a je rovněž nezávislá na definicích ostatních jednotek, 

o jednotka svítivosti (1 cd) – je určena určena číselnou hodnotou světelné účinnosti 

monochromatického zaření o frekvenci 540 ∙ 1012 Hz (viz Redefinice 7) a je rovněž 

závislá na definicích jednotek délky, času a hmotnosti. 

 

V případě nové definice je diagram vzájemných intrakcí mezi jednotkami dán opět 

sedmiramenným polygonem v pořadí sekunda-mol-kilogram-kandela-kelvin-metr-ampér 

(bráno při pravotočivé orientaci). Z pohledu vzájemných interakcí mezi jednotkami toto 

pořadí lépe reflektuje skupiny zcela nezávislých jednotek (tj. sekunda, mol), mírně závislých 

jednotek (tj. metr a ampér v závislosti na sekundě) a zcela závislých jednotek (tj. kilogram 

v závislostech na metru a sekundě, kelvin a kandela v závislostech na metru, kilogramu 

a sekundě). 

 

Je přirozeně nutné, aby redefinice reflektovaly zpětnou kompatibilitu s ohledem na maximální 

dostupnou přesnost. Ideově jsou redefinice zformulovány s ohledem na explicitní uvedení fyzikální 

konstanty, jejíž číselná hodnota bude v redefinici fixována (viz Redefinice 1 až Redefinice 7). 
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C.2 Odvozené jednotky v soustavě SI 

Tab. C.2 sumarizuje doplňkové veličiny a k nim příslušné jednotky platné v soustavě SI, tedy 

dle [83]. 

 

Tab. C.2  Odvozené jednotky soustavy SI – sumarizace označení a značky nejen pro danou veličinu 

a pro danou jednotku, ale také platná definice k dané veličině, dle [83] 

Základní veličina Základní jednotka 
Definice 

označení značka označení značka 

rovinný úhel � radián rad viz Definice 8 

prostorový úhel Ω  steradián sr viz Definice 9 

 

Rovinný úhel 
 

Definice 8 (rovinný úhel):1 radián představuje středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, 

jako je poloměr kružnice. Jedná se o jednotkový úhel při měření v obloukové míře. [84] a [DL21] 

 

jednotka: [�]= rad	

rozměr: D(�)= φ
 (C.8) 

 

Dodejme, že dle [82] představuje 1 radián rovinný úhel sevřený dvěma poloměry, které vytínají 

na obvodu kruhu oblouk stejné délky, jako má poloměr. 

 

Prostorový úhel 
 

Definice 9 (prostorový úhel): 1 steradián představuje takový úhel u vrcholu kužele, který má s koulí 

o poloměru 1 m jako průnik plochu o obsahu 1 m2. Plný prostorový úhel má velikost 4 ∙π  sr. [84] a 

[DL21] 

 

jednotka: [Ω]= sr	

rozměr: D(Ω)= Ω

 (C.9) 

 

Dodejme, že dle [82] představuje 1 steradián prostorový úhel, vymezený kuželovou plochou 

s vrcholem ve středu koule, je roven 1 steradiánu, jestliže kuželová plocha vytíná na povrchu koule 

plochu s obsahem rovným druhé mocnině poloměru koule. 

Dle [83] je každá z odvozených jednotek odvozena z jednotek základních 

pomocí tzv. rozměrového součinu, v němž se vyskytují pouze mocniny rozměrů jednotek základních. 

Jelikož se rozměry špatně pamatují, má většina odvozených jednotek svůj vlastní název, čím 

rozlišujeme název jednotky a rozměr jednotky. 

V případě dalších povolených jednotek (tj. mimo soustavu SI) existuje jejich praktický význam, 

tudíž mohou být používány společně s jednotkami soustavy SI a jejich dekadickými násobky a díly. 

Mezi takové jednotky například patří, tedy dle [83]: 
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 jednotky času:   1 den (1 d), 1 hodina (1 h), 1 minuta (1 min), 

 jednotky rovinného úhlu: 1 stupeň (1°), 1 minuta (1’), 1 vteřina (1”), 

 jednotky plochy:  1 ar (1 a), 1 hektar (1 ha), 

 jednotky objemu:  1 litr (1 l či 1 L), 

 jednotky hmotnosti:  1 tuna (1 t), 

 jednotky teploty:  1 stupeň Celsia (1 °C), 

 jednotky energie:  1 elektronvolt (1 eV), 

 jednotky tlaku:  1 bar (1 bar), 

 ostatní jednotky. 

 

Dodejme, že úplný seznam těchto jednotek byl uveden v již neplatné normě ČSN ISO 1000: 

Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek. (Název 

v angličtině: SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units; viz 

publikace [DL6] v příloze J). 

Výse uvedená norma ČSN ISO 1000 byla postupně nahrazena normou ČSN ISO 80000 (viz 

publikace [DL7] až publikace [DL18] v příloze J). 

 

C.3 Předpony jednotek v soustavě SI 

Abychom se dle [82] vyhnuli používání malých nebo naopak velkých číselných hodnot, 

přidávají se v rámci soustavy SI ke koherentní soustavě ještě díly a násobky jednotek soustavy SI. 

Násobky a díly jednotek se obvykle tvoří s kvocientem 103; ve zvláštních případech lze užít také 

předpony a značky určující desítkový násobek nebo díl dané jednotky. 

Tab. C.3 sumarizuje označení předpon k jednotkám násobným a k jednotkám dílčím 

v soustavě SI, tedy dle [6], [10], [82]. 

 

Tab. C.3  Soustava SI – sumarizace označení předpon k jednotkám násobným (tj. kladné exponenty 

základu 10) a předpon k jednotkám dílčím (tj. záporné exponenty základu 10), dle [6], [10], [82] 

Předpony k jednotkám násobným Předpony k jednotkám dílčím 

značka název činitel značka název činitel 

Y yotta 1024 d deci 10-1 

Z zeta 1021 c centi 10-2 

E exa 1018 m  mili 10-3 

P peta 1015 μ mikro 10-6 

T tera 1012 n nano 10-9 

G giga 109 p piko 10-12 

M  mega 106 f femto 10-15 

k kilo 103 a atto 10-18 

h hekto 102 z zepto 10-21 

da deka 101 y yokto 10-24 
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V [10] je pro činitel 104 uveden název myria se značkou (ma). Předpona s názvem piko je v [10] 

také označena jako (μμ). 

 

C.4 Poznámka k zápisu veličin a jednotek 

Hodnota fyzikální veličiny je určena její číselnou hodnotou (respektive číslem vyjádřeným 

číslicí) a příslušnou jednotkou, tedy dle [83]: 

 

X = {X}∙[X] (C.10) 

 

z toho (číselná hodnota např. v hlavičkách sloupců tabulek) 

{X}=
X

[X]
 (C.11) 

 

kde 

 X označení (symbol) fyzikální veličiny, 

 {X} číselná hodnota, 

 [X] jednotka. 

 

Dodejme, že příklady správné typografie jsou uvedeny v relacích (C.1) až (C.9), kde se navíc 

rozměr dané fyzikální veličiny shoduje s názvem jednotky, neboť se jedná o základní jednotky 

soustavy SI. 

Naproti tomu vybrané klíčové tepelné a teplotní veličiny s příslušnými jednotkami (vyjádřenými 

nejen v základních jednotkách soustavy SI, ale také v odvozených jednotkách se samostatným 

názvem) jsou sumarizovány v oddíle 1.4.1 (viz Tabulka 1.2), kupříkladu dle terminologie v [83]: 

pro (součitel tepelné vodivosti při ������.≡ �) 

rovnice: ������.= �������.�∙�������.�

jednotka:

rozměr:

�������.� = m ∙kg∙s�� ∙K��

D�������.� = L∙M ∙T�� ∙Θ��

název: �������.� = W ∙m �� ∙K��

 (C.12) 

 

pro (součinitel tepelného odporu při ������.≡ �) 

rovnice: ������.= �������.�∙�������.�

jednotka:

rozměr:

�������.� = m �� ∙kg�� ∙s� ∙K

D�������.� = L�� ∙M �� ∙T� ∙Θ

název: �������.� = K ∙m ∙W ��

 (C.13) 
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Tím, že dle [10] dáváme označení veličiny do lomené závorky, naznačujeme, že za rovnítkem 

uvedený výraz je rozměrem její jednotky v dané soustavě jednotek (v tomto případě v soustavě SI). 

 

C.5 Analogie mezi teplotními, tepelnými a elektrickými veličinami 

Teplotní potenciál a elektrický potenciál 
 

Tab. C.4  Vybrané tepelné, teplotní a elektrické fyzikální veličiny – analogie mezi teplotním 

potenciálem, elektrickým potenciálem a mezi rozdílem teplotních potenciálů a rozdílem elektrických 

potenciálů v základních jednotkách soustavy SI a v odvozených jednotkách soustavy SI, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Analogie mezi teplotním a tepelnými veličinami a elektrickými veličinami v soustavě SI 

název veličiny označení veličiny 
jednotka 

(odvozená) 
jednotka (základní) 

teplotní potenciál 

(termodynamická 

teplota, Celsiova 

teplota) 

�������.(�,��)≡ �(�,��)

�������.(�)≡ �(�)

�������.(�,��)≡ �(�,��)

�������.(�)≡ �(�)

 K, °C K 

elektrický 

potenciál 

���.(�,��)≡ �(�,��)

���.(�)≡ �(�)
 V m � ∙kg∙s�� ∙A�� 

(absolutní) rozdíl 

teplotních 

potenciálů 

(teplotní 

diference) 

∆�������.(�)≡ ∆�(�)= ∆�(�)

∆�(�)= ∆�(�)
∆� = ∆�

∆� = �� − ��

∆� = �� − ��

 K, °C K 

(absolutní) rozdíl 

elektrických 

potenciálů 

(elektrické napětí) 

∆���.(�)≡ ∆�(�)

�(�)≡ ∆�(�)

� ≡ ∆�

� = �� − ��

 V m � ∙kg∙s�� ∙A�� 

 

Poznámky (viz také publikace [DL22] až [DL32] v příloze J): 

 

 teplotní potenciál v časově neproměnném teplotním poli odpovídá elektrickému potenciálu 

v časově neproměnném elektrickém poli (tzv. potenciálové pole), tj. platí, že �� ≡ konst. (v s), 

 teplotní diference v časově neproměnném teplotním poli odpovídá elektrickému napětí 

v časově neproměnném elektrickém poli (hovoříme o tzv. elektrostatickém poli), tj. platí, že 

�� ≡ konst. (v s), 
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 potenciál je skalární veličina nezávisle proměnného polohového vektoru � (v m) v n-

rozměném poli; např. z obecného n-rozměrného polohového vektoru � (v m) je trojrozměrný 

polohový vektor platný pro trojrozměrné potenciálové pole či teplotní pole v libovolných 

prostorových souřadnicích, 

 rozdíl potenciálů (teplotní nebo elektrický) je skalární veličina nezávisle proměnného 

polohového vektoru � (v m) v n-rozměném poli; např. z obecného n-rozměrného polohového 

vektoru � (v m) je trojrozměrný polohový vektor platný pro trojrozměrné potenciálové pole 

či teplotní pole v libovolných prostorových souřadnicích, 

 jednotka teplotního potenciálu je kelvin, tj. ��������.� = K, případně °C, tj. ��������.� = °C, 

a rozměr D��������.� = Θ, 

 jednotka teplotní diference je kelvin, tj. �∆�������.� = K, případně °C, tj. �∆�������.� = °C, 

a rozměr D��������.� = Θ, 

 jednotka elektrického potenciálu je volt, tj. [���.]= V, a rozměr D(���.)= L� ∙M ∙T�� ∙I��, 

 jednotka elektrického napětí je volt, tj. [∆���.]= V, a rozměr D(∆���.)= L� ∙M ∙T�� ∙I��, 

 podle interakcí mezi základními jednotkami soustavy SI nelze uvažovat následující rovnici, 

tj. m � ∙kg∙s�� ∙A�� = K, neboť jednotka kelvin je buď nezávislá na ostatních jednotkách 

(dle stávající definice; viz příloha C.1), nebo je závislá pouze na jednotkách délky, času 

a hmotnosti a určena číselnou hodnotou Boltzmannovy konstanty (dle nové definice; viz 

příloha C.1), 

 při �������.(�,��)= �������.(�)≡ konst. (v K) hovoříme o tzv. izotermické hladině 

či izotermické ploše, 

 při ���.(�,��)= ���.(�)≡ konst. (ve V) hovoříme o tzv. ekvipotenciální hladině 

či ekvipotenciální ploše. 
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Tepelný tok a elektrický proud 
 

Tab. C.5  Vybrané tepelné, teplotní a elektrické fyzikální veličiny – analogie mezi hustotou tepelného 

toku, hustotou elektrického proudu a mezi tepelným tokem a elektrickým proudem v základních 

jednotkách soustavy SI a v odvozených jednotkách soustavy SI, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Analogie mezi teplotním a tepelnými veličinami a elektrickými veličinami v soustavě SI 

název veličiny označení veličiny 
jednotka 

(odvozená) 
jednotka (základní) 

(plošná) hustota 

tepelného toku 

������.(�,�)≡ �"(�,�)

������.(�,��)= ������.(�)≡ �"(�)

�"(�)≡ �"

�"= ������.∙�������.

�"= −� ∙grad(�)= −� ∙∇�

 W ∙m �� kg∙s�� 

(plošná) hustota 

elektrického 

proudu 

���.(�,�)≡ �(�,�)

���.(�,��)= ���.(�)≡ �(�)

�(�)≡ �

�= ���.∙���.

�= −� ∙grad(�)= −�∙∇�

 A ∙m �� m �� ∙A 

tepelný tok 

������.(�)≡ �(�)=
d������.(�)

d�

d������.(�)

d�
= − ��"(�,�)∙� ∙d�

(�)

��"(�,�)∙� ∙d�

(�)

= 0

d������.(�)

d�
= 0: �(�)= �

�(�)= konst.≡ �

� = ��"(�)∙� ∙d�

(�)

 W = J ∙s�� m � ∙kg∙s�� 
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Analogie mezi teplotním a tepelnými veličinami a elektrickými veličinami v soustavě SI 

název veličiny označení veličiny 
jednotka 

(odvozená) 
jednotka (základní) 

elektrický proud 

���.(�)≡ �(�)=
d���.(�)

d�

d���.(�)

d�
= − ��(�,�)∙� ∙d�

(�)

��(�,�)∙� ∙d�

(�)

= 0

d���.(�)

d�
= 0: �(�)= �

�(�)= konst.≡ �

� = ��(�)∙� ∙d�

(�)

 A = C ∙s�� A 

 

Poznámky (viz také publikace [DL22] až [DL32] v příloze J): 

 

 plošná hustota tepelného toku ������. a plošná hustota elektrického proudu ���. jsou vektorové 

funkce, pro něž lze uvažovat souvislou oblast M , v níž je definováno tzv. nevírové pole, 

tj. rot�������.� = � či rot(���.)= �, neboť rotace gradientu představuje nulový vektor, tj. platí, 

že rot[−� ∙grad(�)]= ∇ × (−� ∙∇�)= (−�)∙∇ × (∇�)= (−�)∙∇ × (∇�)= (−�)∙

rot[grad(�)]= �, 

 jednotka plošné hustoty tepelného toku je watt na metr čtvereční, tj. �������.� = W ∙m ��, 

rozměr D�������.� = M ∙T�� a při ������.(�)= −������.∙�������.(�) neboli �"(�)= −� ∙

grad[�(�)] hovoříme o tzv. Fourierově zákoně (viz pododdíl 1.4.3.1) při ustáleném vedení 

tepla; viz také pododdíl 1.4.4.3, 

 relace � = ∬ �"(�)∙� ∙d�(�)
 (v W) představuje tzv. celkový tepelný tok (braný z plošné 

hustoty tepelného toku; skalární veličina) procházející orientovanou plochou o plošném 

obsahu � (v m2), kde část integrandu � ∙d� = d� (v m2) představuje vektorový element 

a prvek � ≡ �� (bezrozměrné) představuje jednotkový vektor ve směru normály k dané ploše 

v místě určení jejího elementu, 

o relace ∯ �"(�,�)∙� ∙d�(�)
 [v W; viz relace (C.15)] představuje Gaussovu větu 

v integrálním tvaru; v daném případě pak úbytek tepla za určitou dobu, 

tj. −
�������.(�)

��
= − lim∆�→ �

∆������.(�)

∆�
 (v W), v libovolném objemu ohraničeném danou 

plochou je přesně roven teplu, odneseném svými nosiči tepla za určitou dobu z daného 

objemu do okolního prostoru, 
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o relace ∯ �"(�,�)∙� ∙d�(�)
= 0 [v W; viz relace (C.16)] představuje tzv. stacionární 

vedení tepla, tj. −
�������.(�)

��
= 0 (v W), a tudíž lze psát �(�)= konst.≡ � (v W), 

o odvození a možné tvary pro relaci � = ∬ �"(�)∙� ∙d�(�)
 (v W) jsou následující, 

tedy: 

 

pro (vektor intenzity teplotního pole, plošný obsah a normálu v daném směru; v K · m) 

�������.(�)∙� = −grad[�(�)]∙� ∙� = �������.�
(�)∙�

�������.(�)∙� = �������.�
(�)∙� = −grad[�(�)]∙�

�������.(�)∙� ∙� = ��������.(�)�∙|�|∙cos(�)∙� = �������.(�)∙� ∙cos(�)

�������.(�)⊥ �: �������.(�)∙� ∙cos(�)= �������.(�)∙� ∙cos�
π

2
�= 0

�������.(�)∥ �: �������.(�)∙�∙cos(�)= �������.(�)∙� ∙cos(0)= �������.(�)∙�

 (C.14) 

 

pro (časově závislý tepelný tok; ve W) 

������.(�)= �������.(�,�)∙�������.(�)∙� ∙d�

(�)

������.(�)= − �������.(�,�)∙grad[�(�)]∙� ∙d�

(�)

������.(�)= − �������.(�,�)∙� ∙d�

(�)

=
d������.(�)

d�

�(�)= ��"(�,�)∙� ∙d�

(�)

= ��"(�,�)∙d�

(�)

= −
d������.(�)

d�

 (C.15) 

 

pro (časově nezávislý tepelný tok; ve W) 
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�(�)= ��"(�,�)∙� ∙d�

(�)

= ��"(�,�)∙d�

(�)

= konst.

� = ��"(�)∙� ∙d�

(�)

= ��"(�)∙d�

(�)

� = � �"(�)∙�� ∙d�

(�)

= � �"(�)∙d�

(�)

 (C.16) 

 

 jednotka plošné hustoty elektrického proudu je ampér na metr čtvereční, tj. [���.]= A ∙m ��, 

rozměr D(���.)= L�� ∙I a při ���.(�)= −���.∙���.(�) neboli �(�)= − �∙grad[�(�)] hovoříme 

o tzv. Ohmově zákoně v diferenciálním tvaru, 

 relace � = ∬ �(�)∙� ∙d�(�)
 (v A) představuje tzv. celkový elektrický proud (braný z plošné 

hustoty elektrického proudu; skalární veličina) procházející orientovanou plochou o plošném 

obsahu � (v m2), kde prvek � (bezrozměrné) představuje pole jednotkových normálových 

vektorů dané plochy, přičemž: 

o relace ∯ �(�,�)∙� ∙d�(�)
= −

����.(�)

��
 [v A; symbolicky viz relace (C.15)] vychází 

z principu kontinuity elektrického proudu a představuje Gaussovu větu v integrálním 

tvaru; v daném případě pak úbytek elektrického náboje za určitou dobu, tj. −
����.(�)

��
=

− lim∆�→ �
∆���.(�)

∆�
 (v A), v libovolném objemu ohraničeném danou plochou je přesně 

roven elektrickému náboji, odneseném svými nosiči elektrického náboje za určitou 

dobu z daného objemu do okolního prostoru, 

o relace ∯ �(�,�)∙� ∙d�(�)
= 0 [v A; symbolicky viz relace (C.16)] představuje 

tzv. stacionární vedení elektrického proudu, tj. −
����.(�)

��
= 0 (v A), a tudíž lze psát 

�(�)= konst.≡ � (v A), 

 podle interakcí mezi základními jednotkami soustavy SI lze uvažovat následující rovnici, 

tj. kg∙s�� = m �� ∙A (tj. rozměrově M ∙T�� = L�� ∙I), respektive m � ∙kg∙s�� = A 

(tj. rozměrově L� ∙M ∙T�� = I), neboť jednotka ampér je závislá na jednotkách délky, 

hmotnosti a času (dle stávající definice; viz příloha C.1), přičemž: 

o tepelný tok � – rozměr D(�)= L� ∙M ∙T�� a jednotka [�]= m � ∙kg∙s��, 

o elektrický proud � – rozměr D(�)= I a jednotka [�]= A. 
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Ostatní veličiny 
 

Tab. C.6  Vybrané tepelné, teplotní a elektrické fyzikální veličiny – analogie mezi odpory (tepelný, 

elektrický), měrnými odpory (tepelný, elektrický), vodivostmi (tepelná, elektrická), měrnými 

vodivostmi (tepelná, elektrická), kapacitami (tepelná, elektrická), měrnými kapacitami (tepelná, 

elektrická) a mezi teplem a elektrickým nábojem v základních jednotkách soustavy SI a v odvozených 

jednotkách soustavy SI, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Analogie mezi teplotním a tepelnými veličinami a elektrickými veličinami v soustavě SI 

název veličiny označení veličiny 
jednotka 

(odvozená) 
jednotka (základní) 

tepelný odpor 

(tepelná 

rezistance) 

������.

������.=
∆�

������.
=

∆�

�

 K ∙W �� m �� ∙kg�� ∙s� ∙K 

elektrický odpor 

(elektrická 

rezistance) 

���.≡ �

���.=
∆�

���.
=

�

�

 Ω = V ∙A�� 
(m �� ∙kg�� ∙s� ∙V)

m � ∙kg∙s�� ∙A��  

měrný tepelný 

odpor (součinitel 

tepelného odporu, 

tepelná insulance) 

������.≡ �

������.= ������.∙
�

�

������.=
∆�

�
∙
�

�

 K ∙W �� ∙m =
= K ∙m ∙W �� m �� ∙kg�� ∙s� ∙K 

měrný elektrický 

odpor (součinitel 

elektrického 

odporu, rezistivita) 

���.≡ �

���.= ���.∙
�

�

���.=
�

�
∙
�

�

 
Ω ∙m =

= V ∙A�� ∙m
=

= V ∙m ∙A��
 

(m �� ∙kg�� ∙s� ∙V)

m � ∙kg∙s�� ∙A��  

tepelná vodivost 

������.

������.=
1

������.
=

�

∆�

������.=
1

������.
∙
�

�
= ℎ ∙�

 W ∙K�� m � ∙kg∙s�� ∙K�� 

elektrická vodivost 

(konduktance) 

���.≡ �

���.=
1

���.
=

�

�

 Ω�� = S =
= A ∙V��

 
(m � ∙kg∙s�� ∙V��)

m �� ∙kg�� ∙s� ∙A�  

měrná tepelná 

vodivost (součinitel 

tepelné vodivosti) 

������.≡ �

������.=
1

������.

������.=
�

∆�
∙
�

�

 W ∙K�� ∙m �� =
= W ∙m �� ∙K�� m ∙kg∙s�� ∙K�� 

měrná elektrická 

vodivost (součinitel 

elektrické 

vodivosti, 

konduktivita) 

���.≡ �

���.=
1

���.

���.=
�

�
∙
�

�

 
Ω�� ∙m �� =
= S∙m �� =

= A ∙m �� ∙V��

 
(m ∙kg∙s�� ∙V��)

m �� ∙kg�� ∙s� ∙A� 
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Analogie mezi teplotním a tepelnými veličinami a elektrickými veličinami v soustavě SI 

název veličiny označení veličiny 
jednotka 

(odvozená) 
jednotka (základní) 

tepelná kapacita 

������.

������.=
�������.

��

������.=
∆������.

∆�
������.= ������.� ∙�

������.= � ∙�∙� = � ∙�

 J ∙K�� m � ∙kg∙s�� ∙K�� 

elektrická kapacita 

���.≡ �

���.=
∆���.

∆���.
=

∆���.

�

 F = C ∙V�� 
(m � ∙kg∙s�� ∙V��)

m �� ∙kg�� ∙s� ∙A�  

(hmotnostní) 

měrná tepelná 

kapacita (vztažena 

k objemu) 

������.� ≡ ��

������.� =
������.�

�
������.� = � ∙� ∙������.�

 
J ∙K�� ∙kg�� =

= J ∙kg�� ∙K�� m � ∙s�� ∙K�� 

(hmotnostní) 

měrná tepelná 

kapacita (vztažena 

k tlaku) 

������.� ≡ ��

������.� =
������.�

�
������.� = � ∙� ∙������.�

 
J ∙K�� ∙kg�� =

= J ∙kg�� ∙K�� m � ∙s�� ∙K�� 

(objemová) měrná 

tepelná kapacita 

������.

�
= � ∙�� 

J ∙K�� ∙m �� =

= J ∙m �� ∙K�� m �� ∙kg∙s�� ∙K�� 

(délková) měrná 

tepelná kapacita 

������.�

������.� =
������.

�

 
J ∙K�� ∙m �� =

= J ∙m �� ∙K�� m ∙kg∙s�� ∙K�� 

(délková) měrná 

elektrická kapacita 

���.�

���.� =
���.
�

=
�

�

 F∙m �� =
= C ∙m �� ∙V�� 

(m ∙kg∙s�� ∙V��)

m �� ∙kg�� ∙s� ∙A� 

teplo ������.≡ � J m � ∙kg∙s�� 

elektrický náboj ���. C s∙A 

 

Poznámky (viz také publikace [DL22] až [DL32] v příloze J): 

 

 všechny výše uvedené veličiny jsou skalární veličiny, 

 jednotka tepelného odporu (též tepelná rezistance) je kelvin na watt, tj. �������.� = K ∙W ��, 

rozměr D�������.� = L�� ∙M �� ∙T� ∙Θ a jedná se tak o podíl teplotní diference 

(mezi dvěma izotermickými plochami) a tepelného toku (procházejícího od jedné izotermické 

plochy ke druhé izotermické ploše), 

 jednotka elektrického odporu (též elektrická rezistance) je ohm (čili volt na ampér), 

tj. [���.]= Ω = V ∙A��, rozměr D(���.)= L� ∙M ∙T�� ∙I�� a jedná se tak o podíl elektrického 

napětí (mezi dvěma ekvipotenciálními plochami) a elektrického proudu (procházejícího 

od jedné ekvipotenciální plochy ke druhé ekvipotenciální ploše), 

 jednotka měrného tepelného odporu (též součinitel tepelného odporu) je kelvin a metr 

na watt, tj. �������.� = K ∙m ∙W ��, rozměr D�������.� = L�� ∙M �� ∙T� ∙Θ a jedná se tak 
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o podíl teplotní diference (mezi dvěma rovnoběžnými izotermickými plochami) a plošné 

hustoty tepelného toku (procházejícího od jedné izotermické plochy ke druhé izotermické 

ploše a vztaženého k jednotce délky), přičemž: 

o podíl 
∆�

�"
 (v K ∙ m2 ∙ W-1) označuje tzv. tepelnou insulanci a vyjadřuje tepelný odpor 

plošné jednotky daného objektu (tj. mezi dvěma rovnoběžnými izotermickými 

plochami), 

o podíl 
�

�
 (v K ∙ m2 ∙ W-1) platí pro jednu rovinnou homogenní vrstvu, kterou prochází 

ustálený tepelný tok, 

o podíl 
��

��
 (v K ∙ m2 ∙ W-1) platí pro i-tou rovinnou homogenní vrstvu, kterou prochází 

ustálený tepelný tok, 

o měrný tepelný odpor při přestupu tepla (v K ∙ m2 ∙ W-1) vyjadřuje tepelný odpor 

plošné jednotky rozhraní dvou látek různého skupenství; reciproká veličina k tomuto 

druhu měrného tepelného odporu se nazývá součinitel přestupu tepla (v W ∙ m-2 ∙ K-1), 

o měrný tepelný odpor při prostupu tepla (v K ∙ m2 ∙ W-1) vyjadřuje tepelný odpor 

plošné jednotky přepážky a obou rozhraní této přepážky s tekutinami (oddělenými 

od sebe homogenní pevnou přepážkou ve tvaru desky); reciproká veličina k tomuto 

druhu měrného tepelného odporu se nazývá součinitel prostupu tepla (v W ∙ m-2 ∙ K-1), 

o měrné tepelné odpory pro tepelnou insulanci a při prostupu tepla lze jednoznačně 

definovat pouze tehdy, je-li hustota tepelného toku (mezi oběma izotermickými 

plochami či prostorově mezi oběma tekutinami) konstantní, tj. platí-li, že �"(�)=

−� ∙grad[�(�)]≡ konst. (v W ∙ m-2), 

 jednotka měrného elektrického odporu (též součinitel elektrického odporu či rezistivita) je 

volt a metr na ampér či též ohm a metr, tj. [���.]= V ∙m ∙A�� = Ω ∙m , rozměr D(���.)= L� ∙

M ∙T�� ∙I�� a jedná se tak o podíl elektrického napětí (mezi dvěma rovnoběžnými 

ekvipotenciálními plochami) a plošné hustoty elektrického proudu (procházejícího 

od jedné ekvipotenciální plochy ke druhé ekvipotenciální ploše a vztaženého k jednotce 

délky), 

 jednotka tepelné vodivosti je watt na kelvin, tj. �������.� = W ∙K��, rozměr D�������.� = L� ∙

M ∙T�� ∙Θ�� a jedná se tak o podíl tepelného toku (procházejícího od jedné izotermické 

plochy ke druhé izotermické ploše) a teplotní diference (mezi dvěma izotermickými 

plochami); jedná se o převrácenou (tj. reciprokou) hodnotu tepelného odporu, tj. platí, že 

������.=
�

������.
 (v W ∙ K-1), a také se jedná o vlastnost látky projevující se schopností sdílet 

teplo vedením neboli kondukcí (viz také pododdíl 1.4.2.1), 

 jednotka elektrické vodivosti je siemens (čili ampér na volt), tj. [���.]= S= A ∙V��, rozměr 

D(���.)= L�� ∙M �� ∙T� ∙I� a jedná se tak o podíl elektrického proudu (procházejícího 

od jedné ekvipotenciální plochy ke druhé ekvipotenciální ploše) a elektrického napětí 

(mezi dvěma ekvipotenciálními plochami); jedná se o převrácenou (tj. reciprokou) hodnotu 

elektrického odporu, tj. platí, že ���.=
�

���.
 (v S), a také se jedná o vlastnost látky projevující se 

schopností vést vodivý (či kondukční) elektrický proud, 
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 jednotka měrné tepelné vodivosti (též součinitel tepelné vodivosti) je watt na metr a kelvin, 

tj. �������.� = W ∙m �� ∙K��, rozměr D�������.� = L ∙M ∙T�� ∙Θ�� a jedná se tak o podíl 

plošné hustoty tepelného toku (procházejícího od jedné izotermické plochy 

ke druhé izotermické ploše a vztaženého k jednotce délky) a teplotní diference 

(mezi dvěma rovnoběžnými izotermickými plochami); jedná se o převrácenou (tj. reciprokou) 

hodnotu měrného tepelného odporu, tj. platí, že ������.=
�

������.
 (v W ∙ m-1 ∙ K-1); viz také 

pododdíl 1.4.4.4, 

 jednotka měrné elektrické vodivosti (též konduktivita) je siemens na metr (čili ampér na metr 

a volt), tj. [���.]= S∙m �� = A ∙m �� ∙V��, rozměr D(���.)= L�� ∙M �� ∙T� ∙I� a jedná se tak 

o podíl plošné hustoty elektrického proudu (procházejícího od jedné ekvipotenciální plochy 

ke druhé ekvipotenciální ploše a vztaženého k jednotce délky) a elektrického napětí 

(mezi dvěma rovnoběžnými ekvipotenciálními plochami); jedná se o převrácenou 

(tj. reciprokou) hodnotu měrného elektrického odporu, tj. platí, že ���.=
�

���.
 (v S ∙ m-1), 

 jednotka tepelné kapacity je joule na kelvin, tj. �������.� = J ∙K��, rozměr D�������.� = L� ∙

M ∙T�� ∙Θ��, jedná se tak o skalární veličinu charakterizující schopnost určité látky jímat 

teplo a vyjádřenou podílem látkou přijatého množství tepla a příslušné teplotní diference 

(mezi dvěma rovnoběžnými izotermickými plochami), 

o relace ������.= � ∙� (v J ∙ K-1) značí tepelnou kapacitu, platnou pro homogenní látky 

o hmotnosti � (v kg) a měrné tepelné kapacity � (v J ∙ kg-1 ∙ K-1), 

o relace ������.� = �
�������.

��
�
�
 (v J ∙ K-1) značí tepelnou kapacitu, platnou 

při nelineárním průběhu funkce ������.(�) pro určitou termodynamickou teplotu � 

(v K), 

o relace ������.� = �
�������.

��
�
�

 (v J ∙ K-1) – parciální derivace vnitřní energie ������. (v J) 

dané uzavřené tepelné soustavy dle termodynamické teploty � (v K) při konstantní 

hodnotě objemu dané soustavy – značí tepelnou kapacitu při stálém objemu � (v m3), 

stanovenou na základě vratné změny tepelné soustavy při stálém objemu, 

o relace ������.� = �
�������.

��
�
�
 (v J ∙ K-1) – parciální derivace vnitřní energie ������. (v J) 

dané uzavřené tepelné soustavy dle termodynamické teploty � (v K) při konstantní 

hodnotě tlaku dané soustavy – značí tepelnou kapacitu při stálém tlaku � (v Pa), 

stanovenou na základě vratné změny tepelné soustavy při stálém tlaku, 

 jednotka elektrické kapacity (též permitance) je farad (čili coulomb na volt), tj. [���.]= F =

C ∙V��, rozměr D(���.)= L�� ∙M �� ∙T� ∙I�, jedná se tak o skalární veličinu charakterizující 

schopnost pojmout elektrický náboj a vyjádřenou podílem pojmutého množství elektrického 

náboje a příslušného elektrického napětí (mezi dvěma rovnoběžnými ekvipotenciálními 

plochami), 

 jednotka měrné tepelné kapacity (dříve též měrné teplo či specifické teplo) je joule 

na kilogram a kelvin, tj. �������.� = J ∙kg�� ∙K��, rozměr D�������.� = L� ∙T�� ∙Θ��, jedná se 

tak o skalární veličinu charakterizující homogenní látku vyjádřenou podílem tepelné kapacity 

daného množství látky (v pevném, kapalném či plynném skupenství) a hmotnosti, 
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o relace �� =
������.�

�
 (v J ∙ kg-1 ∙ K-1) značí měrnou tepelnou kapacitu při stálém objemu, 

o relace �� =
������.�

�
 (v J ∙ kg-1 ∙ K-1) značí měrnou tepelnou kapacitu při stálém tlaku, 

o pojem měrný se v tomto případě sice primárně vztahuje k hmotnosti � (v kg), může 

se však také vztahovat k objemu � (v m3), kdy hovoříme o tzv. objemové měrné 

tepelné kapacitě � ∙� (v J ∙ m-3 ∙ K-1) buď při stálém objemu, nebo při stálém tlaku, 

 jednotka tepla (též množství tepla) je joule, tj. �������.� = J, rozměr D�������.� = L� ∙M ∙T��, 

jedná se tak o skalární veličinu (nejedná se ani o stavovou veličinu, ani o druh energie) 

charakterizující přenos energie mezi makroskopickými soustavami, respektive míru přenosu 

energie v určité formě, 

 jednotka elektrického náboje (též množství elektrického náboje) je coulomb, tj. [���.]= C, 

rozměr D(���.)= T ∙I, jedná se tak o skalární veličinu charakterizující míru elektrických 

vlastností daného materiálu, které se navenek projevují jako tzv. silové pole, 

 podle interakcí mezi základními jednotkami soustavy SI lze uvažovat následující rovnici, 

tj. kg∙s�� = m �� ∙A (tj. rozměrově M ∙T�� = L�� ∙I), respektive m � ∙kg∙s�� = A 

(tj. rozměrově L� ∙M ∙T�� = I), neboť jednotka ampér je závislá na jednotkách délky, 

hmotnosti a času (dle stávající definice; viz příloha C.1), přičemž: 

o teplo ������. – rozměr D�������.� = L� ∙M ∙T�� a jednotka �������.� = m � ∙kg∙s��, 

o elektrický náboj ���. – rozměr D(���.)= T ∙I a jednotka [���.]= s∙A. 

 

 

  



Příloha C: Jednotky v soustavě SI 

388 
 

Transientní přechodové děje 
 

Tab. C.7  Vybrané tepelné, teplotní a elektrické fyzikální veličiny – analogie mezi součiniteli teplotní 

vodivosti a elektrické vodivosti, časovými konstantami (na základech tepelného/elektrického odporu 

a tepelné/elektrické kapacity) v základních jednotkách soustavy SI a v odvozených jednotkách 

soustavy SI, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Analogie mezi teplotním a tepelnými veličinami a elektrickými veličinami v soustavě SI 

název veličiny označení veličiny 
jednotka 

(odvozená) 

jednotka 

(základní) 

součinitel teplotní 

vodivosti 

(difuzivita) 

�������.≡ �

�������.=
1

������.
∙

1

� ∙��

�������.≡ � ∙
1

� ∙��
= � ∙

�

������.

 m � ∙s�� m � ∙s�� 

součinitel 

elektrické vodivosti 

���.

���.=
1

���.�

∙
1

���.�

=
�

���.
∙

�

���.

���.≡ � ∙� ∙
�

���.�

= � ∙
�∙�

���.

 m � ∙s�� m � ∙s�� 

časová konstanta 

������.= ������.∙������.

������.=
1

������.
∙������.

������.=
1

������.∙
�
�

∙� ∙�� ∙�

������.=
1

ℎ ∙�
∙� ∙�� ∙�

 
K ∙W �� ∙J ∙K�� =

= J ∙W �� =

= W ∙s∙W �� = s

 

s 

���.= ���.∙���.

���.=
1

���.
∙���.

���.=
1

���.∙
�
�

∙���.

 
V ∙A�� ∙C ∙V�� =

= C ∙A�� =
= A ∙s∙A�� = s
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Analogie mezi teplotním a tepelnými veličinami a elektrickými veličinami v soustavě SI 

název veličiny označení veličiny 
jednotka 

(odvozená) 
jednotka (základní) 

transientní teplotní 

přechodový děj 

(teplotní odezva 

při ochlazování) 

�(�)− �(�→ +∞ )

�(�= 0)− �(�→ +∞ )
= ��(�)

�(�)− ���

�(0)− ���
= exp�−

�

������.
�

�(�)− ���

�(0)− ���
= exp�−

ℎ ∙�

� ∙�� ∙�
∙��

��: �= 0: �(�)≡ �(0)

��: �(�)= �(0)∙��(�)

pro �
�∈ ⟨0,��+ ∞ )
��� ≡ 0

�

 1 1 

transientní teplotní 

přechodový děj 

(teplotní odezva 

při oteplování) 

�(�)− �(�→ + ∞ )

�(�= 0)− �(�→ +∞ )
= ��(�)

�(�)− ���

�(0)− ���
= exp�−

�

������.
�

��: �= 0: �(�)≡ 0

��: �(�)= ��� ∙[1 − ��(�)]

pro �
�∈ ⟨0,��+ ∞ )

�(�→ +∞ )≡ ���

�

 1 1 

transientní 

napěťový 

přechodový děj 

(napěťová odezva 

při vybíjení) 

�(�)− �(�→ + ∞ )

�(�= 0)− �(�→ +∞ )
= ��(�)

�(�)− ���

�(0)− ���
= exp�−

�

���.
�

�(�)− ���

�(0)− ���
= exp�−

1

���.∙���.
∙��

��: �= 0: �(�)≡ �(0)≡ ���

��: �(�)= �(0)∙��(�)

pro �
�∈ ⟨0,��+ ∞ )

��� ≡ 0 ≡ GND
�

 1 1 
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Analogie mezi teplotním a tepelnými veličinami a elektrickými veličinami v soustavě SI 

název veličiny označení veličiny 
jednotka 

(odvozená) 
jednotka (základní) 

transientní 

napěťový 

přechodový děj 

(napěťová odezva 

při nabíjení) 

�(�)− �(�→ + ∞ )

�(�= 0)− �(�→ +∞ )
= ��(�)

�(�)− ���

�(0)− ���
= exp�−

�

���.
�

��: �= 0: �(�)≡ 0

��: �(�)= ��� ∙[1 − ��(�)]

pro �
�∈ ⟨0,��+ ∞ )

�(�→ +∞ )≡ ���

�

 1 1 

 

Poznámky (viz také publikace [DL22] až [DL32] v příloze J): 

 

 jednotka součinitele teplotní vodivosti je metr čtvereční za sekundu, tj. ��������.� = m � ∙s��, 

rozměr D��������.� = L� ∙T��; jedná se tak o skalární veličinu charakterizující míru 

vyrovnávání teplotních diferencí (v daném materiálu) a danou podílem součinitele tepelné 

vodivosti a objemové měrné tepelné kapacity (tj. měrný se vztahuje nikoliv k hmotnosti látky, 

ale k jejímu objemu), 

 jednotka součinitele elektrické vodivosti je metr čtvereční za sekundu, tj. [���.]= m � ∙s��, 

rozměr D(���.)= L� ∙T��; jedná se tak o skalární veličinu charakterizující míru vyrovnávání 

elektrických napětí, 

 jednotka časové konstanty je sekunda, přičemž: 

o �������.� = s, rozměr D�������.� = T; jedná se tak o skalární veličinu danou skalárním 

součinem tepelného odporu a tepelné kapacity, 

o [���.]= s, rozměr D(���.)= T; jedná se tak o skalární veličinu danou skalárním 

součinem elektrického odporu a elektrické kapacity, 

 jednotka transientní teplotní odezvy (při oteplování, ochlazování; např. u rovinné desky) je 

bezrozměrná; jedná se tak o skalární veličinu zahrnující: 

o transientní funkci termodynamické teploty �(�) (v K; matematicky se jedná 

o tzv. partikulární řešení daného problému), 

o počáteční hodnotu termodynamické teploty při �(�= 0)= �(0) (v K; matematicky 

se jedná o počáteční podmínku daného problému), 

o koncovou hodnotu termodynamické teploty při �(�→ +∞ )= ��� (v K), 

o při procesu ochlazování platí, že �(0)> ��� (v K) a �(�)= �(0)∙��(�), kde 

bezrozměrná funkce ��(�)= exp�−
�

������.
� a kde pro počáteční funkční hodnotu platí 

�(�= 0)≡ �(0) (v K) a pro koncovou funkční hodnotu platí �(�→ +∞ )= ��� ≡

0 (v K), 
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o při procesu oteplování platí, že �(0)< ��� (v K) a �(�)= ��� ∙[1 − ��(�)], kde 

bezrozměrná funkce ��(�)= exp�−
�

������.
� a kde pro počáteční funkční hodnotu platí 

�(�= 0)= �(0)≡ 0 (v K) a pro koncovou funkční hodnotu platí �(�→ +∞ )=

��� (v K), 

o bezrozměrnou funkci ��(�)= exp�−
�

������.
� = exp�−

�∙�

�∙��∙�
∙��	 lze rovněž zapsat 

ve tvaru zahrnující bezrozměrné Biotovo kritérium ��≡
�

�
∙�� =

�

�
∙
�

�
 a bezrozměrné 

Fourierovo kritérium �� ≡
�

��
� ∙�=

�

�∙��
∙�

�

�
�
��

∙�, tj. platí, že 

��(�)= exp�−
�∙�∙�

�∙��∙�
� ⟺ ��(��,��)= exp(−��∙��), 

o bezrozměrnou funkci ��(�)= 1 − ��(�)= 1 − exp�−
�∙�

�∙��∙�
∙��	 lze rovněž zapsat 

ve tvaru ��(�)= 1 − exp�−
�∙�∙�

�∙��∙�
� ⟺ ��(��,��)= 1 − exp(− ��∙��), 

o pro nenulové funkční hodnoty �(�= 0)= �(0)> 0 (v K) a �(�→ + ∞ )= ��� > 0 

(v K) platí (po ekvivalentních úpravách transientní teplotní odezvy), že �(�)= �(0)∙

��(�)+ ��� ∙[1 − ��(�)]≡ �(0)∙��(�)+ ��� ∙��(�) (v K) s počáteční hodnotou 

rovnou �(0) (v K) a koncovou hodnotou rovnou ��� (v K), 

o obecně může být funkce termodynamické teploty závislá nejen na časové souřadnici � 

(v s), ale také na příslušných prostorových souřadnicích � (v m), tj. platí, že �(�,�) 

(v K), speciálně v kartézských souřadnicích pak �(�,�) (v K), a hovoříme tak o poli 

termodynamické teploty v závislosti na prostoru (při předepsaných okrajových 

podmínkách) a na čase (při předepsaných počátečních podmínkách), 

 jednotka transientní napěťové odezvy (při nabíjení, vybíjení; např. u kondenzátoru) je 

bezrozměrná; jedná se tak o skalární veličinu zahrnující: 

o transientní funkci elektrického napěti �(�) (ve V; matematicky se jedná 

o tzv. partikulární řešení daného problému), 

o počáteční hodnotu elektrického napětí při �(�= 0)= �(0) (ve V; matematicky se 

jedná o počáteční podmínku daného problému), 

o koncovou hodnotu elektrického napětí při �(�→ +∞ )= ��� (ve V), 

o při procesu vybíjení platí, že �(0)> ��� (ve V) a �(�)= �(0)∙��(�), kde 

bezrozměrná funkce ��(�)= exp�−
�

���.
� a kde pro počáteční funkční hodnotu platí 

�(�= 0)≡ �(0) (ve V; prakticky se jedná o napájecí napětí ���) a pro koncovou 

funkční hodnotu platí �(�→ +∞ )= ��� ≡ 0 (ve V; prakticky se jedná o napěťovou 

referenci GND ), 

o při procesu nabíjení platí, že �(0)< ��� (ve V) a �(�)= ��� ∙[1 − ��(�)], kde 

bezrozměrná funkce ��(�)= exp�−
�

���.
� a kde pro počáteční funkční hodnotu platí 

�(�= 0)= �(0)≡ 0 (ve V; prakticky se jedná o napěťovou referenci GND ) 

a pro koncovou funkční hodnotu platí �(�→ +∞ )= ��� (ve V; prakticky se jedná 

o napájecí napětí ���), 
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o pro nenulové funkční hodnoty �(�= 0)= �(0)> 0 (ve V) a �(�→ + ∞ )= ��� >

0 (ve V) platí (po ekvivalentních úpravách transientní napěťové odezvy), že �(�)=

�(0)∙��(�)+ ��� ∙[1 − ��(�)]≡ �(0)∙��(�)+ ��� ∙��(�) (ve V) s počáteční 

hodnotou rovnou �(0) (ve V) a koncovou hodnotou rovnou ��� (ve V), 

o obecně může být funkce elektrického napětí závislá nejen na časové souřadnici � (v s), 

ale také na příslušných prostorových souřadnicích � (v m), tj. platí, že �(�,�) (ve V), 

speciálně v kartézských souřadnicích pak �(�,�) (ve V), a hovoříme tak o poli 

elektrického napětí v závislosti na prostoru (při předepsaných okrajových 

podmínkách) a na čase (při předepsaných počátečních podmínkách), 

 podle interakcí mezi základními jednotkami soustavy SI nelze uvažovat následující rovnici, 

tj. m � ∙kg∙s�� ∙A�� = K, neboť jednotka kelvin je buď nezávislá na ostatních jednotkách 

(dle stávající definice; viz příloha C.1), nebo je závislá pouze na jednotkách délky, času 

a hmotnosti a určena číselnou hodnotou Boltzmannovy konstanty (dle nové definice; viz 

příloha C.1). 
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D Dodatky k TRT experimentům 

D.1 Označení krajů České republiky 

Tab. D.1 sumarizuje označení a základní vlastnosti všech 14 krajů České republiky. 

 

Tab. D.1  Kraje České republiky – označení daného kraje (dle RZ a dle ISO 3166-2), název 

příslušného kraje, krajské město, počet okresů v daném kraji a celková rozloha daného kraje, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení kraje 
Název kraje Krajské město 

Počet 

okresů 

Rozloha 

kraje 

RZ ISO 3166-2 (km2) 

A CZ-PR Hlavní město Praha Praha 1 496 

B CZ-JM Jihomoravský kraj Brno 7 7 196 

C CZ-JC Jihočeský kraj České Budějovice 7 10 056 

E CZ-PA Pardubický kraj Pardubice 4 4 519 

H CZ-KR Královéhradecký kraj Hradec Králové 5 4 758 

J CZ-VY Kraj Vysočina Jihlava 5 6 796 

K CZ-KA Karlovarský kraj Karlovy Vary 3 3 314 

L CZ-LI Liberecký kraj Liberec 4 3 163 

M CZ-OL Olomoucký kraj Olomouc 5 5 267 

P CZ-PL Plzeňský kraj Plzeň 7 7 561 

S CZ-ST Středočeský kraj Praha 12 11 014 

T CZ-MO Moravskoslezský kraj Ostrava 6 5 427 

U CZ-US Ústecký kraj Ústí nad Labem 7 5 335 

Z CZ-ZL Zlínský kraj Zlín 4 3 964 

 

Plné znění normy ČSN ISO 3166-2 je uvedeno v publikaci [DL45] (viz příloha J). 
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D.2 TRT experiment – lokalita Znojmo (B) 

Na této lokalitě se jednalo se o první TRT experiment (komerčně zaměřený), realizovaný 

v roce 2012 (konkrétně pak od úterý 10. 4. 2012 do pátku 13. 4. 2012), a to za účasti pracovníků 

Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: 

Ing. Radovan Hájovský, Ph.D., Ing. Petr Vojčinák; ekonomická realizace: doc. Ing. Jiří Koziorek, 

Ph.D.) a Institutu geologického inženýrství (HGF; technická realizace: Ing. Michal Porzer, Ph.D.) 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

K realizaci TRT testu byla použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Popis lokality – geografické hledisko 

Daná lokalita se coby staveniště nacházela na Rooseveltově ulici 1388/1, 1388/3 a 1387/3 

ve Znojmě (část Znojmo – město), a to poblíž významného orientačního bodu v podobě kruhového 

objezdu na Mariánském náměstí (viz Obr. D.1). 

Obr. D.1 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 

 

 

Obr. D.1  Lokalita Znojmo – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy 

a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:3 000) s vyznačením polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací polygonu vrtů) na Rooseveltově ulici (mezi Mariánským náměstím 

a náměstím Kpt. Otmara Chlupa) ve Znojmě; zpracováno v ArcGISu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Popis lokality – geomorfologické hledisko 

Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické 

kategorie, tedy dle [76]: 

 

 systém:  hercynský, 

 provincie:  Česká vysočina, 

 subprovincie:  Česko-moravská soustava   (II), 

 oblast:   Českomoravská vrchovina   (IIC), 

 celek:   Jevišovská pahorkatina    (IIC-7), 

 podcelek:  Znojemská pahorkatina    (IIC-7D), 

 okrsek:  Citonická plošina    (IIC-7D-i). 

 

Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu (v rámci 

polygonu hlubinných vrtů) v zájmové lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 

 Křovák JTSK:  Y = + 642 376 m, 

X = + 1 193 781 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 642 376 m, 

y = - 1 193 781 m, 

 GPS (WGS 84): 48° 51  ́20,7´  ́N, 

16° 03  ́26,3´  ́E. 

 

Popis lokality – geologické hledisko 

Z geologického hlediska se tato lokalita nachází na východním okraji dyjského masivu, 

nejvýchodnější geologické jednotky dyjské klenby v geologické jednotce moravikum. Obecné údaje 

jsou dostupné v základních geologických mapách v měřítku 1:25 000 (tj. v listu Znojmo 34-113, 

v listu Šatov 34-131 a v příslušných vysvětlivkách). Ve sledované části se vytvořila vyšší mocnost 

rozvolněné žuly v důsledku exogenních činitelů, přičemž na prudkém svahu dyjského masivu, jehož 

existenci lze předpokládat již ve východní části staveniště, došlo ke snosu tzv. granitoidních zvětralin 

a k jejich substituci sedimenty, ukládanými v neogénu, a to od východu při tzv. transgresi v čelní 

karpatské hlubině. Došlo zde ke střídání zemin typů jílovité sedimenty, písčité sedimenty a štěrkovité 

sedimenty, případně jejich směs se snesenými zvětralinami granitoidních hornin z vystupujících okrajů 

dyjského masivu. 

Obr. D.2 zobrazuje danou lokalitu (s rámcovým geologickým popisem) na výřezu z geologické 

mapy v měřítku 1:25 000, tedy dle [66]: 
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Obr. D.2  Lokalita Znojmo – rámcový geologický popis na výřezu z geologický mapy 

(měřítko 1:25 000, ČGS a ČZÚK) ve městě Znojmo, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že k upřesnění geologické situace na dané lokalitě bylo geologické složení podrobněji 

konzultováno osobně s příslušným geologem, který ochotně poskytl další písemné poznámky 

(např. mapa vrstevnic blízkého okolí měřené lokality), týkající se jednak geologického profilu 

(tj. rozložení jednotlivých geologických vrstev v závislosti na hloubce zemních vrtů) na základě 

vzorků jádra, získaných při vrtání zemních vrtů a následně zkoumaných ex-situ (tj. mimo lokalitu, tedy 

např. v laboratoři; viz také podkapitola 7.1). Z hlediska množství i kvality dostupných dokumentů se 

jednalo o dosud nejlépe zdokumentovanou lokalitu vůbec. 

 

Popis realizace TRT experimentu 

Na dané lokalitě byla naplánována novostavba bytového domu a realizace polygonu vrtaných 

výměníků tepla (viz Obr. D.3). Plánovaný počet zemních vrtů činí 12 vrtů (ovšem ne všechny jsou 

stejně hluboké, neboť investor pouze zadal celkovou vrtnou délku, nikoliv nominální hloubku každého 

vrtu); samotný TRT test (a tudíž také celý TRT experiment – schématicky viz Obrázek 7.5 

v oddíle 7.3) byl realizován pouze na vrtu V3 (viz Obr. D.3). V případě ostatních vrtů – vrty V11, V1, 

V2, V4, V12 – byla při provádění TRT testu rovněž souběžně realizována orientační měření teplotních 

profilů pomocí 145metrového měřicího kabelu s analogovým čidlem Pt1000/A a pomocí měřicího 

kabelu osazeného 15 digitálními čidly typu Dallas DS18B20 (viz příloha E.4). Kolektorové smyčky 

byly tvořeny dvojitými U-trubicemi (tj. konfigurace 2-U), tudíž bylo nutné pomocí systému 

rozdělovač/sběrač standardně redukovat počet PE trubic ze 4 trubek na 2 trubky (tj. jeden vstup čili 

přívod a jeden výstup čili zpátečka). 

Obr. D.3 zobrazuje situaci ústředního vytápění plánované novostavby a polygonu zemních vrtů 

na dané lokalitě, tedy: 
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Obr. D.3  Lokalita Znojmo – situace ústředního vytápění plánované novostavby a polygonu vrtů 

na dané lokalitě (výřez z předložené projektové dokumentace) 

 

Obr. D.4 zobrazuje zabezpečený přívěsný TRT vozík při realizaci TRT testu na lokalitě 

Znojmo, tedy: 

 

 

Obr. D.4  Lokalita Znojmo – zabezpečený přívěsný TRT vozík při realizaci TRT experimentu (fáze 

provádění TRT testu) na vrtu V3 na dané lokalitě, foto: Ing. Petr Vojčinák 

 

Metodika provedení tohoto TRT experimentu byla následující, tedy: 

 

 I. fáze – před TRT testem bylo provedeno jednorázové měření neovlivněného teplotního 

profilu, 
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 II. fáze – samotný TRT test trval 74,17 hodin (tj. od 10. 4. 2012 v 16:50 do 13. 4. 2012 

v 19:00), 

 III. fáze – po TRT testu byly po dobu 120 minut v 10minutových intervalech měřeny 

ovlivněné teplotní profily (tj. ve 13 časových řezech), 

 IV. fáze – nebyla provedena. 

 

Tab. D.2 sumarizuje vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry (pomocí nástroje 

GeRT-CAL) pro danou lokalitu. 

 

Tab. D.2  Lokalita Znojmo – vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry v nástroji GeRT-

CAL při prvním stupni evaluace dat (po ukončení TRT testu, dle konvenčního výpočtu), 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Znojmo – vstupní parametry a výstupní parametry v nástroji GeRT-CAL; I. SED 

parametr hodnota jednotka parametr hodnota jednotka 

ℎ� 120 m 
���,�

≡ ����
 

23 796 s 

�� 0,075 m 6,610 h 

�� 0,150 m 
���,�

≡ �����
 

25 884 s 

�� ± Δ� 6 992,0 ± 1 836,8 W 7,190 h 

� ∙�� 2,30 · 106 J · m-3 · K-1 �̅ ≡ � 2,610 W · m-1 · K-1 

����� 
266 999 s ��� 2,720 W · m-1 · K-1 

74,17 h ���� 2,500 W · m-1 · K-1 

��(0)������� ≡ �� + 11,94 °C ��(�)������� ≡ �� 0,079 K · m · W-1 

��(0)������� ≡ �� 285,09 K ����
 0,121 K · m · W-1 

���
���� ≡ ���,��

 
24 840 s 

�����
 0,036 K · m · W-1 

6,900 h 

 

Dodejme, že průměrná hodnota z naměřených dat pro neovlivněný teplotní profil činí 

+ 11,77 °C neboli 284,92 K. 
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D.3 TRT experiment – lokalita Úvaly u Prahy (S) 

Na této lokalitě se jednalo o třetí TRT experiment (komerčně zaměřený), realizovaný v roce 

2012 (konkrétně pak od pátku 18. 5. 2012 do pondělí 21. 5. 2012), a to za účasti pracovníků Katedry 

kybernetiky a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D., 

Ing. Martin Pieš, Ph.D., Ing. Petr Vojčinák; ekonomická realizace: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.) 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

K realizaci TRT testu byla opět použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Popis lokality – geografické hledisko 

Daná lokalita se ve formě nezastavěné plochy (Na Slovanech) nacházela na Škvorecké ulici, 

situované na okraji obce Úvaly (část Úvaly-Hostín; viz Obr. D.5), a to poblíž tzv. vzorového domu, 

sloužícího v době realizace TRT experimentu nejen coby ubytování posádky obsluhující TRT 

aparaturu, ale také jako jediná stavba s elektrickými přípojkami 230 V/50 Hz (tj. jednofázové 

připojení; efektivní hodnota fázového napětí) a 400 V/50 Hz (tj. jednofázové připojení do hvězdy; 

efektivní hodnota sdruženého napětí) ve stavebním rozváděči (tzv. „antoníček“). 

Obr. D.5 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 

 

 

Obr. D.5  Lokalita Úvaly u Prahy – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy 

a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:3 500) s vyznačením polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací vrtu) na Škvorecké ulici (poblíž vzorového domku) v Úvalech-Hostíně; 

zpracováno v ArcGISu, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Daná měřená lokalita měla plošnou výměru přibližně 200 m × 500 m (čili obdélník o plošné 

výměře 0,1 km2), přičemž zkoumaný vrt osazený jednoduchou U-trubicí (tj. konfigurace 1-U) se 
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nacházel na okraji zájmové oblasti, tj. přibližně 50 m od okraje silnice (ulice Škvorecká) a přibližně 

150 m od vzorového domu. Dodejme, že v dané oblasti se mají na základě tohoto vzorového domu 

stavět (výhledově do roku 2020) další rodinné řadové domky s instalovaným tepelným čerpadlem 

a hlubinným vrtem na přilehlém pozemku, proto byl TRT experiment na této lokalitě proveden. 

Na nedalekém druhém vrtu však TRT experiment proveden nebyl. 

Obr. D.6 zobrazuje danou lokalitu (s rámcovým geologickým popisem) na výřezu z geologické 

mapy v měřítku 1:25 000, tedy dle [71]: 

 

 

Obr. D.6  Lokalita Úvaly u Prahy – rámcový geologický popis na výřezu z geologický mapy 

(měřítko 1:25 000, ČGS a ČZÚK) v obci Úvaly u Prahy, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  hercynský, 

 provincie:  Česká vysočina, 

 subprovincie:  Poberounská soustava     (V), 

 oblast:   Brdská oblast      (VA), 

 celek:   Pražská plošina      (VA-2), 

 podcelek:  Říčanská plošina     (VA-2A), 

 okrsek:  Uhříněveská plošina     (VA-2A-b). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu v zájmové 

lokalitě je následující, tedy dle [76]: 
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 Křovák JTSK:  Y = + 720 829 m, 

X = + 1 048 501 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 720 829 m, 

y = - 1 048 501 m, 

 GPS (WGS 84): 50° 03  ́54,4´  ́N, 

14° 44  ́09,1´  ́E. 

 

Popis realizace TRT experimentu 

Na okraj dodejme, že již od počátku realizace TRT experimentu na lokalitě Ovčárna (viz 

podkapitola 7.5 a přílohy D.7 až D.13) byl přívěsný TRT vozík ve spolupráci s pracovníky Institutu 

geologického inženýrství (IGI) Hornicko-geologické fakulty (HGF) dovybaven novými mechanickými 

prvky (viz Obr. D.7), a to: 

 

 stojan na kolo – bezpečnostní opatření; odšroubováním kola se TRT vozík v tu chvíli stává 

imobilním, přičemž pro jeho stabilizaci je nutno nasadit trojúhelníkový podpírací stojan, 

 4 balanční stojany – provozní opatření; během realizace TRT testu je nutno TRT vozík 

vybalancovat (vždy pomocí vodováhy) ve všech 4 rozích; z praktického hlediska má tato 

drobnost pozitivní vliv na oběh teplonosného média v systému kolektorová smyčka/TRT 

aparatura. 

 

Obr. D.7 zobrazuje zabezpečený přívěsný TRT vozík při realizaci TRT testu na lokalitě Úvaly 

u Prahy, tedy: 

 

 

Obr. D.7  Lokalita Úvaly u Prahy – mechanicky zabezpečený přívěsný TRT vozík při realizaci TRT 

experimentu (fáze provádění TRT testu) na dané lokalitě, foto: Ing. Petr Vojčinák 

 

Zajímavostí technického zajištění samotného TRT experimentu na této lokalitě bylo řešení 

problému s pohyblivým přívodem elektrické energie pro napájení TRT aparatury. Přívod byl nakonec 

tažen z oploceného pozemku vzorového domu přes dřevěné latě nad silnicí (ulice Škvorecká; 

v požadované výšce 6 m nad úrovní silnice) k TRT vozíku (viz Obr. D.8). 
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Obr. D.8 zobrazuje nestandardní řešení problému s přivedením napájení pro TRT aparaturu, 

tedy: 

 

 

Obr. D.8  Lokalita Úvaly u Prahy – nekonvenční řešení problému s přivedením pohyblivého 

elektrického kabelu pro napájení TRT aparatury, foto: Ing. Petr Vojčinák 

 

Metodika provedení tohoto TRT experimentu byla následující, tedy: 

 

 I. fáze – před TRT testem bylo provedeno jednorázové měření neovlivněného teplotního 

profilu, 

 II. fáze – samotný TRT test trval 71,83 hodin (tj. od 18. 5. 2012 v 13:20 do 21. 5. 2012 

v 13:10), 

 III. fáze – po TRT testu byly po dobu 120 minut v 30minutových intervalech měřeny 

ovlivněné teplotní profily (tj. v 5 časových řezech), 

 IV. fáze – nebyla provedena. 

 

Tab. D.3 sumarizuje vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry (pomocí nástroje 

GeRT-CAL) pro danou lokalitu. 
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Tab. D.3  Lokalita Úvaly u Prahy – vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry v nástroji 

GeRT-CAL při prvním stupni evaluace dat (po ukončení TRT testu, dle konvenčního výpočtu), 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Úvaly u Prahy – vstupní parametry a výstupní parametry v nástroji GeRT-CAL; I. SED 

parametr hodnota jednotka parametr hodnota jednotka 

ℎ� 125 m 
���,�

≡ ����
 

12 384 s 

�� 0,060 m 3,440 h 

�� 0,120 m 
���,�

≡ �����
 

13 392 s 

�� ± Δ� 6 847,0 ± 299,9 W 3,730 h 

� ∙�� 2,30 · 106 J · m-3 · K-1 �̅ ≡ � 3,210 W · m-1 · K-1 

����� 
258 599 s ��� 3,350 W · m-1 · K-1 

71,83 h ���� 3,080 W · m-1 · K-1 

��(0)������� ≡ �� + 11,39 °C ��(�)������� ≡ �� 0,109 K · m · W-1 

��(0)������� ≡ �� 284,54 K ����
 0,150 K · m · W-1 

���
���� ≡ ���,��

 
12 888 s 

�����
 0,068 K · m · W-1 

3,580 h 

 

Dodejme, že průměrná hodnota z naměřených dat pro neovlivněný teplotní profil činí 

+ 11,18 °C neboli 284,33 K. 
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D.4 TRT experiment – lokalita MVP (T) 

Na této lokalitě se jedná se o čtvrtý TRT experiment (nekomerčně zaměřený), realizovaný 

v roce 2012 (konkrétně pak od pátku 12. 10. 2012 do pondělí 15. 10. 2012), a to pouze za účasti 

pracovníků Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: 

Ing. Martin Pieš, Ph.D., Ing. Petr Vojčinák) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Dodejme, že byl na této lokalitě realizován třetí TRT experiment (nekomerčně zaměřený), 

realizovaný v roce 2013 (konkrétně pak v srpnu 2013), a to za účasti pracovníků Katedry kybernetiky 

a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D., 

Ing. Petr Vojčinák) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V tomto případě se jednalo 

pouze o tzv. kontrolní realizaci za účelem verifikace výsledků měření TRT aparatury v návaznosti 

na neuspokojivé výsledky realizace TRT experimentu na lokalitě Ostružná (viz příloha D.6). Dosažené 

výsledky této realizace TRT experimentu se shodovaly s výsledky předchozí realizace z října 2012. 

K realizaci TRT testu byla opět použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

Obr. D.9 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 

 

 

Obr. D.9  Lokalita MVP – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy a geologické 

mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:4 000) s vyznačeními polohy VVP a polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací vrtu A na MVP) v blízkosti budov Výzkumného energetického centra 

v areálu VŠB-TUO; zpracováno v ArcGISu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  alpsko-himálajský, 

 provincie:  Západní Karpaty, 

 subprovincie:  Vněkarpatské sníženiny    (VIII), 

 oblast:   Severní vněkarpatské sníženiny   (VIIIB), 

 celek:   Ostravská pánev    (VIIIB-1), 

 podcelek:  Ostravská pánev    (VIIIB-1), 

 okrsek:  Porubská plošina    (VIIIB-1-f). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu A v zájmové 

lokalitě Malého výzkumného polygonu je následující, tedy dle [76]: 

 

 Křovák JTSK:  Y = + 479 409 m, 

X = + 1 101 181 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 479 409 m, 

y = - 1 101 181 m, 

 GPS (WGS 84): 49° 49  ́55,7´  ́N, 

18° 09  ́36,6´  ́E. 

 

Popis realizace TRT experimentu 

V tomto případě šlo spíše o tzv. kontrolní měření, neboť od konce května 2012 nebyl proveden 

ani jeden TRT experiment, a tudíž TRT aparatura nebyla využívána. Po dohodě byl nejbližší TRT 

experiment naplánován na Malém výzkumném polygonu (v areálu VŠB-TUO), konkrétně pak 

na jádrovém vrtu A (viz pododdíl 1.5.2.3), na poslední srpnový týden. Po odkladech byl pouze TRT 

test na jádrovém vrtu A (typ jednoduchá U-trubice, hloubka 160 m) proveden před 28. 9. 2012. 

V průběhu tohoto TRT testu byl v systému kolektorová smyčka/TRT aparatura detekován stále 

nízký tlak (a tím také nízký objemový průtok), zapříčiněný netěsnostmi jednotlivých hadicových spojů 

(při použití rychlospojek). Z tohoto důvodu byl tento TRT test předčasně ukončen a vzniklý problém 

s netěsnostmi podroben analýze a následnému návrhu jeho řešení ve formě totální náhrady 

rychlospojek na všech dostupných hadicích za spoje šroubované. 

V případě této lokality – narozdíl od všech ostatních – jsou neovlivněné/ovlivněné teplotní 

teplotní profily a TRT teplotní křivky kdykoliv k dispozici díky kontinuálnímu měření a následnému 

loggování vlastním monitorovacím systémem (viz pododdíl 1.5.2.3). Tento přístup má nesmírnou 

výhodu v tom, že lze graficky zobrazit najednou tyto 3 části, tedy: 

 

 I. část – počáteční stav při určitém teplotním ekvilibriu; tato část úzce souvisí s I. fází TRT 

experimentu (tj. měření neovlivněného teplotního profilu), viz Obr. D.10, 

 II. část – vychýlení z počátečního stavu po určitou dobu; tato část úzce souvisí s II. fází TRT 

experimentu (tj. realizace samotného TRT testu), viz Obr. D.11 a Obr. D.12, 
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 III. část – návrat do počátečního stavu po určitou dobu; tato část úzce souvisí s měřením 

ovlivněných teplotních profilů (tzv. proces doznívání) po realizaci samotného TRT testu, viz 

Obr. D.10, Obr. D.11 a Obr. D.12. 

 

Dodejme, že při realizaci ostatních TRT experimentů jsou II. část a III. část graficky znázorněny 

vždy odděleně, v případě této lokality je k dispozici kontinuální záznam o vývoji teplotního pole 

při realizaci TRT experimentu na této lokalitě. 

Druhý úspěšný TRT experiment již proběhl se šroubovanými spoji mezi hadicemi. Zároveň byla 

dodržena stávající metodika realizace TRT experimentu (viz kapitola 7). 

Tab. D.4 sumarizuje vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry (pomocí nástroje 

GeRT-CAL) pro danou lokalitu. 

 

Tab. D.4  Lokalita MVP (vrt A) – vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry v nástroji 

GeRT-CAL při prvním stupni evaluace dat (po ukončení TRT testu, dle konvenčního výpočtu), 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita MVP – vstupní parametry a výstupní parametry v nástroji GeRT-CAL; I. SED 

parametr hodnota jednotka parametr hodnota jednotka 

ℎ� 160 m 
���,�

≡ ����
 

26 568 s 

�� 0,076 m 7,380 h 

�� 0,152 m 
���,�

≡ �����
 

28 980 s 

�� ± Δ� 8 392,0 ± 209,8 W 8,050 h 

� ∙�� 2,30 · 106 J · m-3 · K-1 �̅ ≡ � 2,400 W · m-1 · K-1 

����� 
250 200 s ��� 2,500 W · m-1 · K-1 

69,50 h ���� 2,29 W · m-1 · K-1 

��(0)������� ≡ �� + 11,64 °C ��(�)������� ≡ �� 0,171 K · m · W-1 

��(0)������� ≡ �� 284,79 K ����
 0,225 K · m · W-1 

���
���� ≡ ���,��

 
27 756 s 

�����
 0,116 K · m · W-1 

7,710 h 
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Obr. D.10 zobrazuje 1D graf neovlivněného teplotního profilu a 1D grafy neovlivněných 

teplotních profilů během realizace TRT experimentu (tj. stavy: I. fáze, II. fáze a III. fáze; mezistavy: 

před II. fází a po II. fázi) na této lokalitě. 

 

 

Obr. D.10  Lokalita MVP (vrt A) – 1D grafy neovlivněného teplotního profilu a ovlivněných 

teplotních profilů (měřeno během realizace TRT experimentu v říjnu 2012, Pt1000/A); zpracováno 

v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. D.11 zobrazuje 1D grafy naměřených teplotních křivek (v hloubkách 10 m, 30 m, 50 m 

a 90 m) při všech fázích TRT experimentu, tedy: 

 

 

Obr. D.11  Lokalita MVP (vrt A) – 1D grafy závislostí měřené Celsiovy teploty na stěně kolektorové 

trubky (v hloubkách 10 m, 30 m, 50 m a 90 m; mělčí část) při realizaci TRT experimentu na dané 

lokalitě; zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. D.12 zobrazuje 1D grafy naměřených teplotních křivek (v hloubkách 100 m, 120 m, 150 m 

a 160 m) při všech fázích TRT experimentu, tedy: 

 

 

Obr. D.12  Lokalita MVP (vrt A) – 1D grafy závislostí měřené Celsiovy teploty na stěně kolektorové 

trubky (v hloubkách 100 m, 120 m, 150 m a 160 m; hlubší část) při realizaci TRT experimentu 

na dané lokalitě; zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že datový záznam o průběhu tohoto TRT experimentu má celkem 23 000 uložených 

záznamů (tj. � = 23000), a to v rozsahu od pátku 12. 10. 2012 (00:00:00) až do pátku 19. 10. 2012 

(23:39:30) s periodou vzorkování 30 s (tj. �� = 30	s). Celková doba tohoto časového okna tedy činí 

��á���� = �� ∙� = 30∙23000 = 690000	s≅ 191,67	h. 
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D.5 TRT experiment – lokalita Premonstrátská kanonie v Teplé (K) 

Na této lokalitě se jednalo se o první TRT experiment (komerčně zaměřený), realizovaný 

v roce 2013 (konkrétně pak od úterý 2. 4. 2013 do pátku 5. 4. 2013), a to za účasti pracovníků Katedry 

kybernetiky a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: Ing. Martin Pieš, Ph.D., 

Ing. Petr Vojčinák, Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.; ekonomická realizace: 

doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.) a Institutu geologického inženýrství (HGF; geologický popis lokality 

a evaluační realizace v rámci II. SED: doc. Ing. Pavel Pospíšil, Ph.D.) Vysoké školy báňské –

 Technické univerzity Ostrava. 

K realizaci TRT testu byla použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Cíle realizace TRT experimentu 

Dle [43] zadání tohoto komplexního TRT experimentu si kladlo za úkol provést analýzu 

horninového prostředí z hlediska čerpání tepelné energie pomocí vrtaného výměníku tepla 

pro vytápění rekonstruovaného historického objektu Premonstrátské kanonie v Teplé u Mariánských 

Lázní kombinovaným systémem kompresorových tepelných čerpadel typu země/voda a typu 

vzduch/voda. 

Dle [43] cíl realizace TRT experimentu spočíval v experimentálním zjištění hodnoty součinitele 

tepelného vodivosti � (v W ∙ m-1 ∙ K-1), součinitele tepelného odporu vrtu �� (v K ∙ m ∙ W-1) 

a neovlivněné teploty �� (v K, respektive v °C) dle stávající (a popsané) metodiky, uvedené v [1]. 

Pro potřeby realizace II. SED byly předány technická zpráva o provedení stavby (tj. projekt 

instalace tepelných čerpadel v objektu Premonstrátské kanonie v Teplé) a situační plánek 

s předpokládanými pozicemi vrtů [43]. 

 

Popis lokality – geografické hledisko 

Daná lokalita se dle [43] nachází jižně od Teplé (přibližně 12 km východně od lázeňského 

města Mariánské Lázně) v nadmořské výšce 660 m n. m. (viz Obr. D.13). Toto území spadá z hlediska 

členění krajů v ČR do Karlovarského kraje (K), teplotně pak do chladného klimatického teplotního 

pásu s průměrnou roční Celsiovou teplotou + 6,50 °C (dle informací z okolních měřicích stanic 

ČHMÚ). 

Obr. D.13 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 
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Obr. D.13  Lokalita Premonstrátská kanonie v Teplé – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy 

topologické mapy a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:3 500) s vyznačením 

polohy zkoumané lokality (s přesnější lokalizací vrtu) v blízkosti klášterních budov Premonstrátské 

kanonie v Teplé; zpracováno v ArcGISu, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  hercynský, 

 provincie:  Česká vysočina, 

 subprovincie:  Krušnohorská soustava     (III), 

 oblast:   Karlovarská vrchovina     (IIIC), 

 celek:   Tepelská vrchovina     (IIIC-2), 

 podcelek:  Toužimská plošina     (IIIC-2A), 

 okrsek:  Mrázovská pahorkatina     (IIIC-2A-b). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu v zájmové 

lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 

 Křovák JTSK:  Y = + 854 023 m, 

X = + 1 040 181 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 854 023 m, 
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y = - 1 040 181 m, 

 GPS (WGS 84): 49° 57  ́58,0´  ́N, 

12° 52  ́48,0´  ́E. 

 

Obr. D.14 zobrazuje danou lokalitu (s kompletním popisem jednotlivých částí areálu kláštera) 

na satelitní mapě, tedy: 

 

 

Obr. D.14  Lokalita Premonstrátská kanonie v Teplé – poloha zkoumané lokality (s kompletním 

popisem jednotlivých částí areálu kláštera) v Teplé u Mariánských Lázní, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Z hlediska geologického je dle [43] horninové prostředí v této lokalitě tvořeno horninami 

náležejícími ke geologické jednotce tepelského krystalinika, formovaného tzv. kadomskou orogenezí. 

Jedná se tedy o metamorfované horninové formace středních a vyšších stupňů metamorfologického 

procesu, které jsou tvořeny těmito horninovými typy, tedy: 

 

 leukokratní migmatitizované ruly – coby lokálně mylonitizované jsou situovány v podloží 

kláštera a vykazují z hlediska filtračních vlastností puklinově nepravidelnou propustnost, 

 porfyroblastické ortoruly, 

 amfibolity – lokální výskyty. 

 

Dodejme, že dle dostupné geologické dokumentace byly v nadloží krystalinických hornin 

vytvořeny během kvartéru různě mocné komplexy eluviálních a deluviálních písčitohlinitých 

sedimentů, které přecházejí směrem od údolní nivy říčky Teplá do aluviálních formací o proměnlivé 

zrnitosti (viz Obr. D.15). Mocnost těchto kvartérních formací může je v jednotkách metrů [43]. 
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Obr. D.15 zobrazuje danou lokalitu (s rámcovým geologickým popisem) na výřezu z geologické 

mapy v měřítku 1:50 000, tedy dle [71] a [43]: 

 

 

Obr. D.15  Lokalita Premonstrátská kanonie v Teplé – rámcový geologický popis na výřezu 

z geologický mapy (měřítko 1:50 000) v okolí obce Teplá u Mariánských Lázní; upraveno dle [43], 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Popis realizace TRT experimentu 
Metodika provedení tohoto TRT experimentu byla následující, tedy: 

 

 I. fáze – před TRT testem bylo provedeno jednorázové měření neovlivněného teplotního 

profilu (pro validaci pesnosti měření bylo toto měření opakováno celkem šestkrát s periodou 

měření 3 minuty, viz Tab. D.5), 

 II. fáze – samotný TRT test celkově trval 68,33 hodin (tj. od 3. 4. 2013 v 00:40 do 5. 4. 2013 

v 21:00), po zkrácení z evaluačních důvodů (vlivem výpadků elektrické energie na počátku 

TRT testu) tento TRT test trval 62,33 hodin (tj. 3. 4. 2013 v 6:40 do 5. 4. 2013 v 21:00), 

 III. fáze – z technických důvodů nebyla provedena, 

 IV. fáze – byla provedena pomocí softwarového nástroje EED 3.16. 

 

Tab. D.5 sumarizuje sérii neovlivněných teplotních profilů pro danou lokalitu. 
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Tab. D.5  Lokalita Premonstrátská kanonie v Teplé – závislost Celsiovy teploty na daném časovém 

řezu a dané hloubce (před TRT testem, neovlivněný teplotní profil; měřeno dne 2. 4. 2013), 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Premonstátská kanonie v Teplé – neovlivněný teplotní profil (ve více časových řezech) 

hloubka 
časové řezy 

řez 1 řez 2 řez 3 řez 4 řez 5 řez 6 řez 7 

� ≡ ℎ 
�� �� �� �� �� �� �� 

0	min 2	min 5	min 8	min 11	min 14	min 17	min 

(m) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) 

0 0,88 0,88 0,88 0,81 0,81 0,81 0,81 

10 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 

20 8,44 8,50 8,44 8,50 8,50 8,44 8,50 

30 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 

40 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 8,38 

50 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 

60 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 

70 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 

80 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 

90 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 

100 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 

průměr + 7,945 + 7,950 + 7,945 + 7,944 + 7,944 + 7,938 + 7,944 

 

Z hlediska I. SED byly naměřeny a evaluovány následující výsledky, tedy: 
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Tab. D.6 sumarizuje vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry (pomocí nástroje 

GeRT-CAL; při zkrácené variantě TRT testu vlivem častých výpadků elektrické energie) pro danou 

lokalitu. 

 

Tab. D.6  Lokalita Premonstrátská kanonie v Teplé – vstupní parametry a výstupní kalkulované 

parametry v nástroji GeRT-CAL při prvním stupni evaluace dat (po ukončení zkrácené varianty TRT 

testu, dle konvenčního výpočtu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Premonstátská kanonie v Teplé – vstupní parametry a výstupní parametry v nástroji GeRT-

CAL; I. SED při zkrácené variantě TRT testu 

parametr hodnota jednotka parametr hodnota jednotka 

ℎ� 100 m 
���,�

≡ ����
 

21 096 s 

�� 0,064 m 5,860 h 

�� 0,128 m 
���,�

≡ �����
 

21 672 s 

�� ± Δ� 7 485,0 ± 501,5 W 6,020 h 

� ∙�� 2,30 · 106 J · m-3 · K-1 �̅ ≡ � 2,170 W · m-1 · K-1 

����� 
224 399 s ��� 2,200 W · m-1 · K-1 

62,33 h ���� 2,140 W · m-1 · K-1 

��(0)������� ≡ �� + 10,64 °C ��(�)������� ≡ �� 0,047 K · m · W-1 

��(0)������� ≡ �� 283,79 K ����
 0,070 K · m · W-1 

���
���� ≡ ��,�� 

21 384 s 
�����

 0,024 K · m · W-1 
5,940 h 

 

Tab. D.7 sumarizuje vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry (pomocí nástroje 

GeRT-CAL; při nezkrácené variantě TRT testu) pro danou lokalitu. 

 

Tab. D.7  Lokalita Premonstrátská kanonie v Teplé – vstupní parametry a výstupní kalkulované 

parametry v nástroji GeRT-CAL při prvním stupni evaluace dat (po ukončení nezkrácené varianty 

TRT testu, dle konvenčního výpočtu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Premonstátská kanonie v Teplé – vstupní parametry a výstupní parametry v nástroji GeRT-

CAL; I. SED při nezkrácené variantě TRT testu 

parametr hodnota jednotka parametr hodnota jednotka 

ℎ� 100 m 
���,�

≡ ����
 

31 248 s 

�� 0,064 m 8,680 h 

�� 0,128 m 
���,�

≡ �����
 

31 608 s 

�� ± Δ� 7 087,0 ± 1 755,5 W 8,780 h 

� ∙�� 2,30 · 106 J · m-3 · K-1 �̅ ≡ � 1,480 W · m-1 · K-1 

����� 
245 999 s ��� 1,490 W · m-1 · K-1 

68,33 h ���� 1,460 W · m-1 · K-1 

��(0)������� ≡ �� + 10,34 °C ��(�)������� ≡ �� 0,001 K · m · W-1 

��(0)������� ≡ �� 283,49 K ����
 + 0,026 K · m · W-1 

���
���� ≡ ���,��

 
31 428 s 

�����
 - 0,023 K · m · W-1 

8,730 h 
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Pro úplnost dodejme, že průměrná hodnota Celsiovy teploty z naměřených dat pro neovlivněný 

teplotní profil v čase �� = 0	min činí +7,945 °C neboli 281,095 K. V tomto případě tato hodnota 

mnohem lépe reprezentuje parametr �� (v °C), respektive �� (v K), neboť v době měření 

neovlivněného teplotního profilu bylo velmi chladno. 

V Tab. D.6 a Tab. D.7 je zřejmý signifikantní vliv průběhu počáteční fáze TRT testu 

(tj. transientní část) na kalkulované výsledky dle konvenčního výpočtu v nástroji GeRT-CAL. Je-li 

TRT test znovu spuštěn (v tomto případě po 6 hodinách – TRT test je již ovlivněn předchozím 

neúspěšným pokusem) a je-li průběh transientní části trendově správný, lze očekávat vcelku 

vypovídající hodnoty kalkulovaných parametrů (viz Tab. D.6), v opačném případě lze očekávat 

nesmylsné hodnoty např. u parametru �� (viz Tab. D.7). 

 

Popis evaluace TRT experimentu – I. SED 

Při upřesňování kalkulovaných výsledků v [43] byla při I. SED vhodně použita parametrizace 

pomocí Parameter Variation v nástroji GeRT-CAL. 

Tab. D.8 sumarizuje pouze ty parametry, které lze v nástroji GeRT-CAL zadat při procesu 

parametrizace v části Parameter Variantion, tedy dle [43]: 

 

Tab. D.8  Lokalita Premonstrátská kanonie v Teplé – vybrané parametry určené k parametrizaci dat 

v nástroji GeRT-CAL (část Parameter Variantion, originální názvy jednotlivých parametrů, 

po ukončení zkrácené varianty TRT testu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Premonstrátská kanonie v Teplé – parametrizace dat v nástroji GeRT-CAL; I. SED 

při zkrácené variantě TRT testu 

parametr název jednotka hodnota 

ℎ� Length of Tube 100 m 

�� Diameter of Borehole 128 mm 

�� Average Heating Load 7 485 W 

�� Undisturbed 

Temperature 

10,64 °C 

�� 283,79 K 

� ∙�� 
Volumetric Heat 

Capacity 
2,30 J · m-3 · K-1 

�� Borehole Resistance 0,060 K · m · W-1 

� Thermal Conductivity 2,450 W · m-1 · K-1 

 

Hodnoty základních statistických charakteristik pro naměřené teploty (Statistics 

of Temperatures) jsou dle nástroje GeRT-CAL následující, tedy dle [43]: 

pro směrodatnou odchylku (Standard Deviation) 

 

���
= �(�,��)⇒ ���,��� = ��� = ����,�� = �����

� = 0,6620 (°C) (D.1) 

 

pro rozptyl (Variance) 
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���,���
� = ���� = ����,�� = �����

� = 0,6620� ≅ 0,438244 (°C�) (D.2) 

 

Z technického hlediska mohou výpadky elektrické energie výsledky TRT testu buď do jisté 

míry zkreslit (jako v tomto případě), nebo zcela znehodnotit. Dodejme, že po druhém zapnutí TRT 

aparatury docházelo během transientní části k drobnějším výpadkům elektrické energie. 

Obr. D.16 zobrazuje přívěsný TRT vozík při realizaci TRT testu na lokalitě Premonstrátská 

kanonie v Teplé, tedy: 

 

 

Obr. D.16  Lokalita Premonstrátská kanonie v Teplé – přívěsný TRT vozík při realizaci TRT 

experimentu (fáze provádění TRT testu) v blízkosti budovy kláštera (v pozadí), 

foto: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dle [43] a z hlediska II. SED lze podmínky charakterizovat jako náročné z pohledů instalace 

vrtaného výměníku tepla (BHE) a následného provozu tepelného čerpadla typu země/voda 

v kombinaci s tepelným čerpadlem typu vzduch/voda. 

Na základě výsledků TRT testu, respektive provedené parametrizace, je uvažována hodnota 

součitele tepelné vodivosti horninového masivu � = 2,45	W ∙m �� ∙K�� a povrchová Celsiova teplota 

horninového prostředí (daná průměrnou roční teplotou) činí �� = +6,50	°C; Celsiova teplota ��, 

stanovená na základě průměrné hodnoty z naměřených dat pro neovlivněný teplotní profil, činí 

�� = +7,95	°C (viz Tab. D.5). 

 

Popis evaluace TRT experimentu – II. SED 

Navržená simulace v nástroji EED byla pro tuto lokalitu provedena ve dvou variantách, a to 

dle [43]: 

 

 pro vytápění celého objektu na pokojovou teplotu, 

 pro temperování větší části objektu kláštera na cílovou Celsiovu teplotu + 12 °C. 
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Na základě simulace odběru tepla v nástroji EED lze jednoznačně stanovit, že horninový masiv 

bude při odběru tepelné energie 588 MWh ročně trvale vychlazován a po provozní době 50 let 

dosáhne nejnižší teploty - 19,00 °C. Energetický profil v průběhu roku je v této simulaci následující, 

tedy dle [43]: 

 

 leden, únor, listopad a prosinec – plné využití výkonu nainstalovaných tepelných čerpadel 

typu země/voda, 

 jaro a podzim – plánované využití systému tepelných čerpadel typu vzduch/voda a tím pádem 

snížený výkon tepelných čerpadel typu země/voda (březen: 66 %; duben a říjen: 50 %). 

 

Tímto mechanismem má být dle [43] dosaženo snížení odběru tepelné energie z horninového 

masivu. Je-li například naplánováno využití vzniklých přebytků elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů energie (např. fotovoltaické panely), lze je v tomto případě využít pro rekuperaci tepelné 

energie zpět do BHE, což může velmi významně zvýšit množství využitelné tepelné energie v období 

topné sezóny. V návaznosti na cíle navržené simulace je pozitivní fakt, že většina prostor kláštera má 

být v zimním období temperována na cílovou teplotu + 12 °C, čímž lze rovněž snížit nároky 

na čerpání tepelné energie z horninového masivu v zimním období. 

Nejsou-li periody pro vytápění na pokojovou teplotu v závislosti na plošné výměře vytápěné 

plochy specifikovány, je nutno při II. SED uvažovat následující, např. v návaznosti na [43]: 

 

 Doba provozní periody – je-li typ BHE dostačující pro vytápění daného objektu, lze tuto 

dobu stanovit na základě okamžiku, kdy teplota teplnosnosného média bude nižší než bod jeho 

tuhnutí po 25 letech provozu; doba provozní periody pak bude větší nebo rovna 25 letům. 

 Dimenzování BHE – každý režim vytápění vyžaduje jiný typ BHE, respektive je nutno jej 

pro každý takový režim správně nadimenzovat; vycházíme-li z předpokladu, že režim 

vytápění na pokojovou teplotu je energeticky náročnější, pak lze přirozeně takto 

nadimenzovaný BHE s rezervou využít také na energeticky méně náročné temperování. 

 Počet BHE – na základě výše uvedeného bylo pro objekt Premonstrátské kanonie v Teplé 

navrženo 60 hlubinných vrtů v konfiguraci 384 („60:5x12 rectangle“), lokalizovaných 

v těsném východním okolí, s nominální hloubkou 100 m a s bezpečnou roztečí 15 m 

(při uvažování interference teplotních polí jednotlivých vrtů), a to v plánované konfiguraci 

projektovaného polygonu. 

 

Je třeba zmínit, že správné stanovení rozteče mezi jednotlivými vrty může dle [43] ovlivnit 

velikost teploty horninového masivu na konci provozní periody – v tomto případě by se jednalo 

o teplotu minus 23,75 °C při 10metrové rozteči mezi vrty; při 15metrové rozteči se jedná o teplotu 

minus 19,00 °C. Doporučení je tak na základě výsledků II. SED zcela zřejmé: při rozteči menší než 

15 m je nutno buď použít takovou nemrznoucí kapalinu, jejíž bod tuhnutí je nižší než - 23,75 °C, nebo 

jiným způsobem zajistit primární okruh před jeho případným zničením. 

Jak již bylo zmíněno, simulace v EED 3.16 byla v [43] provedena pro čerpání tepelné energie 

při výtápění objektu (tj. energeticky náročnější proces) a pro čerpání tepelné energie při temperování 

objektu (tj. energeticky méně náročný proces). V obou případech je struktura zdrojových dat 

pro II. SED stejná, tedy: 

Z popsaného algoritmu plynou jeho výhody a nevýhody, tedy: 
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 vstupní data (Design Data): 

parametry země (tj. Ground), 

parametry vrtu (tj. Borehole), 

kategorizace vstupníchtepelných odporů (tj. Thermal Resistances), 

parametry teplonosného média (tj. Heat Carrier Fluid), 

předpokládaná spotřeba tepla (tj. Base Load). 

 výstupní data (Calculated Values): 

celková délka vrtů (tj. Total Borehole Length), 

hodnoty výstupních tepelných odporů (tj. Thermal Resistances), 

specifická rychlost odběru tepla v závislosti na měsíci v roce (tj. Specific Heat Extraction 

Rate), 

střední hodnoty Celsiových teplot pro teplonosné médium v závislosti na měsíci, respektive 

na konci měsíce, v roce (tj. Base Load: Mean Fluid Temperatures). 

 

Dodejme, že závislosti jmenovité spotřeby (v tomto případě se jedná o vypočtené střední 

hodnoty teploty teplonosného média na konci každého měsíce) na konkrétním měsíci v roce jsou 

následující, tedy dle [43]: 

 

 čerpání tepelné energie při výtápění objektu – z této simulace plyne, že během 50. roku 

provozu tohoto systému budou minimální průměrná teplota - 19,00 °C (neboli 254,15 K; 

na konci měsíce ledna) a maximální průměrná teplota - 0,94 °C (neboli 272,21 K, na konci 

měsíce září), 

 čerpání tepelné energie při temperování objektu – z této simulace plyne, že během 50. roku 

provozu tohoto systému budou minimální průměrná teplota - 8,08 °C (neboli 265,07 K; 

na konci měsíce ledna) a maximální průměrná teplota - 2,61 °C (neboli 270,54 K, na konci 

měsíce září). 

 

Dodejme, že výše uvedené výsledné hodnoty teplot jsou platné při 15metrové rozteči mezi vrty. 
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D.6 TRT experiment – lokalita Ostružná (M) 

Na této lokalitě se jednalo se o druhý TRT experiment (komerčně zaměřený), realizovaný 

v roce 2013 (konkrétně pak od pondělí 15. 7. 2013 do čtvrtku 18. 7. 2013), a to za účasti pracovníků 

Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: 

Ing. Radovan Hájovský, Ph.D., Ing. Petr Vojčinák, Ing. David Vala; ekonomická realizace: 

doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.) a Institutu geologického inženýrství (HGF; technická realizace: 

Ing. Michal Porzer, Ph.D.) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

K realizaci TRT testu byla použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Popis lokality – geografické hledisko 

Daná lokalita se nachází na jihozápadním okraji obce Ostružná (přibližně 10 km jihozápadně 

od lázeňského města Lipová-lázně a přibližně 12 km stejným směrem od města Jeseník, bývalého 

Frývaldova) v nadmořské výšce 700 m n. m. Toto území spadá z hlediska členění krajů v ČR 

do Olomouckého kraje, teplotně pak do chladného klimatického teplotního pásu. 

Obr. D.17 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 

 

 

Obr. D.17  Lokalita Ostružná – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy 

a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:3 000) s vyznačením polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací vrtu) v blízkosti klášterních budovy penzionu; zpracováno v ArcGISu, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  hercynský, 

 provincie:  Česká vysočina, 

 subprovincie:  Krkonošsko-jesenická soustava    (IV), 

 oblast:   Jesenická oblast     (IVC), 

 celek:   Hanušovická vrchovina     (IVC-3), 

 podcelek:  Branenská vrchovina     (IVC-3D), 

 okrsek:  Staroměstská kotlina     (IVC-3D-b). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 

Z hlediska geologického se daná lokalita nachází v geologickém regionu silesikum (viz 

příloha D.12), a to ve skupině Branné, ležící mezi velkovrbenskou klenbou a keprnickou klenbou (viz 

Obr. D.23). Toto pásmo je velmi silně tektonicky narušeno, tudíž se lze domnívat, že se proudění 

podzemní vody objeví v puklinových systémech metamorfovaného paleozoika. Dodejme, že 

bez detailnější hydrogeologické studie nelze stanovit zdroj infiltrace podzemní vody ani směr jejího 

proudění; lze se však domnívat, že jde o vodu, objevující se v horninovém prostředí pouze sezónně, 

tj. po jarní oblevě a/nebo po období přívalových děšťů. 

Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu 

v zájmové lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 Křovák JTSK: Y = + 554 749 m, 

X = + 1 054 729 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 554 749 m, 

y = - 1 054 729 m, 

 GPS (WGS 84): 50° 11  ́02,4´  ́N, 

17° 03  ́09,9´  ́E. 

 

Obr. D.18 zobrazuje danou lokalitu (s orientačním popisem okolí místa provádění TRT 

experimentu) na satelitní mapě, tedy: 
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Obr. D.18  Lokalita Ostružná – poloha zkoumané lokality (s orientačním popisem okolí místa 

realizace TRT experimentu) na okraji obce Ostružná, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Z naměřeného neovlivněného teplotního profilu bylo možné vypozorovat následující, tedy: 

 

 hloubková úroveň 9 m – lokální teplotní minimum, způsobené přítomností podzemní vody, 

identifikovanou již při provádění vrtných prací, 

 hloubková úroveň v rozmezí 10 m až 15 m – vliv podzemní vody mizí, 

 hloubková úroveň od 40 m níže – nepatrná změna teploty v závislosti na hloubce, způsobené 

přítomností vody a konvektivního přenosu tepla v horninovém masivu. 

 

Popis realizace TRT experimentu 
Metodika provedení tohoto TRT experimentu byla následující, tedy: 

 

 I. fáze – před TRT testem bylo provedeno jednorázové měření neovlivněného teplotního 

profilu, 

 II. fáze – samotný TRT test celkově trval 72,83 hodin (tj. od 15. 7. 2013 

v 12:10 do 18. 7. 2013 v 13:00), 

 III. fáze – po TRT testu byly po dobu 120 minut v neekvidistantních časových intervalech 

měřeny ovlivněné teplotní profily (tj. v 11 časových řezech), 

 IV. fáze – nebyla provedena. 
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Tab. D.9 sumarizuje vstupní parametry a výstupní správně kalkulované parametry 

(pomocí nástroje GeRT-CAL) pro danou lokalitu. 

 

Tab. D.9  Lokalita Ostružná – vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry v nástroji GeRT-

CAL při správně provedeném prvním stupni evaluace dat (po ukončení TRT testu, dle konvenčního 

výpočtu při ℎ� = 100	m ), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Ostružná – vstupní parametry a výstupní parametry v nástroji GeRT-CAL; I. SED 

při správném položení ℎ� = 100	m  

parametr hodnota jednotka parametr hodnota jednotka 

ℎ� 100 m 
���,�

≡ ����
 

2 448 s 

�� 0,0725 m 0,680 h 

�� 0,1450 m 
���,�

≡ �����
 

5 112 s 

�� ± Δ� 7 726,0 ± 1 240,0 W 1,420 h 

� ∙�� 2,30 · 106 J · m-3 · K-1 �̅ ≡ � 18,330 W · m-1 · K-1 

����� 
262 199 s ��� 24,850 W · m-1 · K-1 

72,83 h ���� 11,810 W · m-1 · K-1 

��(0)������� ≡ �� 7,42 °C ��(�)������� ≡ �� 0,038 K · m · W-1 

��(0)������� ≡ �� 275,57 K ����
 0,005 K · m · W-1 

���
���� ≡ ���,��

 
3 780 s 

�����
 0,072 K · m · W-1 

1,050 h 

 

Dodejme, že průměrná hodnota z naměřených dat pro neovlivněný teplotní profil činí + 7,03 °C 

neboli 280,18 K. 

Z nízké hodnoty parametru ����
= 0,680	h (viz Tab. D.9) je zřejmé, že během TRT testu došlo 

k neobvykle rychlé stabilizaci teplot na vstupu kolektorové smyčky [tj. ���(�≅ 18000	s)=

+15,17	°C], na výstupu kolektorové smyčky [tj. ����(�≅ 18000	s)= + 9,05	°C] a teplotní diference 

Δ�(�≅ 18000	s)= +6,12	°C při nominální hodnotě topného výkonu �� ≅ 7000	W . Dodejme, že tyto 

hodnoty se během následných 67 hodin běhu TRT testu nezměnily; při 72 hodinách běhu TRT testu 

(tj. téměř na konci) byly zaznamenány tyto hodnoty, tedy: 

 

 Celsiova teplota na přívodu:  ���(�≅ 259200	s)= +16,14	°C, 

 Celsiova teplota na zpátečce:  ����(�≅ 259200	s)= +9,63	°C, 

 teplotní diference:   Δ�(�≅ 259200	s)= +6,51	°C. 

 

Z výše uvedených hodnot teplotních veličin je zřejmé, že nelze dostatečně vyhřát horninové 

prostředí, což indikuje buď velmi vysoký součinitel tepelné vodivosti �, nebo signifikantní 

ochlazování vyhřívané kolektorové smyčky proudící podzemní vodou. 

Dodejme, že při I. SED může nesprávná interpretace významu parametru ℎ� zkreslit hodnoty 

ostatních kalkulovaných parametrů. 

Tab. D.10 sumarizuje vstupní parametry a výstupní chybně kalkulované parametry 

(pomocí nástroje GeRT-CAL) pro danou lokalitu, tedy: 
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Tab. D.10  Lokalita Ostružná – vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry v nástroji GeRT-

CAL při chybně provedeném prvním stupni evaluace dat (po ukončení TRT testu, dle konvenčního 

výpočtu při ℎ� = 400	m ), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita Ostružná – vstupní parametry a výstupní parametry v nástroji GeRT-CAL; I. SED 

při chybném položení ℎ� = 400	m  

parametr hodnota jednotka parametr hodnota jednotka 

ℎ� 400 m 
���,�

≡ ����
 

8 064 s 

�� 0,0725 m 2,240 h 

�� 0,1450 m 
���,�

≡ �����
 

16 164 s 

�� ± Δ� 7 726,0 ± 1 240,0 W 4,490 h 

� ∙�� 2,30 · 106 J · m-3 · K-1 �̅ ≡ � 5,630 W · m-1 · K-1 

����� 
262 199 s ��� 7,510 W · m-1 · K-1 

72,83 h ���� 3,740 W · m-1 · K-1 

��(0)������� ≡ �� 7,42 °C ��(�)������� ≡ �� 0,197 K · m · W-1 

��(0)������� ≡ �� 275,57 K ����
 0,049 K · m · W-1 

���
���� ≡ ���,��

 
12 132 s 

�����
 0,344 K · m · W-1 

3,370 h 

 

Dodejme, že v [52] je parametr Length of Tube brán coby délka BHE, nikoliv délka (respektive 

hloubka) samotného vrtu. V praxi totiž bývá skutečná hloubka vrtu vždy větší než délka samotného 

BHE, neboť musí být zajištěn prostor pro závaží kolektoru (viz pododdíl 1.5.1.2, Obrázek 1.8 

a Obrázek 1.9). 

Zároveň je nutno poznamenat, že analytický model Kelvinova liniového zdroje přirozeně 

neuvažuje skutečnou délku kolektorových trubek, tudíž platí výsledky v Tab. D.9. Na této lokalitě se 

nachází BHE v konfiguraci 2-U, tj. skutečná délka BHE činí 4 ∙ℎ� = 4 ∙100 = 400	m ; chybné 

položení ℎ� = 400	m  pak vede ke špatným výsledkům (viz Tab. D.10). 

Z naměřených ovlivněných teplotních profilů bylo možné během procesu odeznívání vlivu TRT 

testu vypozorovat následující, tedy: 

 

 hloubková úroveň 9 m – ochlazení vlivem proudící podzemní vody, 

 mělčí hloubkové úrovně – ochlazení z přibližně + 16,00 °C na + 12,00 °C po 3 minutách 

od ukončení TRT testu, 

 hloubková úroveň od 39 m níže – ochlazení z přibližně + 16,00 °C na + 8,70 °C 

po 30 minutách od ukončení TRT testu, 

 hloubková úroveň od 40 m níže – prudké ochlazení z přibližně + 16,00 °C na + 7,10 °C 

(tj. hodnota neovlivněné teploty před TRT testem) po 30 minutách od ukončení TRT testu, 

 významné hloubkové úrovně – jedná se o ty úrovně, kde došlo nejprudšímu poklesu teploty 

vlivem proudění podzemní vody (tj. hloubkové úrovně 9 m, 22 m, 32 m, 39 m, 54 m a 70 m). 

 

Z hlediska průměrné hodnoty součinitele tepelné vodivosti �̅ = 18,330	W ∙m �� ∙K�� 

(při položení ℎ� = 100	m , viz Tab. D.9) je patrné, že při �̅ > 10	W ∙m �� ∙K�� nelze uvažovat přenos 

tepla v horninovém masivu kondukcí. Lze se domnívat, že příčinou tak vysoké hodnoty součinitele 

tepelné vodivosti je vliv proudící podzemní vody, a to především v hloubkové úrovni 42 m délky vrtu. 
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Dodejme, že při využívání nízkopotenciálního tepla z horninového masivu prostřednictvím tepelných 

čerpadel typu země/voda může být přítok podzemní vody velmi přínosný. 

 

Popis evaluace TRT experimentu – výstupní protokol pro �� = ���	� 

Obr. D.19 zobrazuje v nástroji GeRT-CAL vygenerovaný výstupní protokol realizovaného TRT 

testu s údaji potřebnými pro I. SED a pro ℎ� = 100	m  (viz Tab. D.9), tedy: 
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Obr. D.19  Lokalita Ostružná – ukázka výstupního protokolu realizovaného TRT testu 

s abnormálními hodnotami výstupních parametrů při vhodném ℎ� = 100	m  (parametr: Length 

of BHE); nástroj GeRT-CAL, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Popis evaluace TRT experimentu – výstupní protokol pro �� = ���	� 

Obr. D.20 zobrazuje v nástroji GeRT-CAL vygenerovaný výstupní protokol realizovaného TRT 

testu s údaji potřebnými pro I. SED a pro ℎ� = 400	m  (viz Tab. D.10), tedy: 
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Obr. D.20  Lokalita Ostružná – ukázka výstupního protokolu realizovaného TRT testu s normálními 

hodnotami výstupních parametrů při nevhodném ℎ� = 400	m  (parametr: Length of BHE); 

nástroj GeRT-CAL, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. D.21 zobrazuje přívěsný TRT vozík při realizaci TRT testu na lokalitě Ostružná, tedy: 

 

 

Obr. D.21  Lokalita Ostružná – zabezpečený přívěsný TRT vozík při realizaci II. fáze TRT 

experimentu (tj. při provádění TRT testu) v blízkosti budovy penzionu (v pozadí), 

foto: Ing. Petr Vojčinák 
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D.7 TRT experiment – lokalita Ovčárna (T); II. SED 

Pro větší přehlednost výkladového textu jsou všechny tabulky, týkající se II. SED pro tuto 

lokalitu (tj. zadané údaje, vstupní údaje, výstupní údaje), umístěny v této samostatné příloze. 

Tab. D.11 sumarizuje a kategorizuje všechny zadané parametry týkající se koncepčního modelu 

a vstupních dat v rámci druhého stupně evaluace dat, tedy dle [44]. 

 

Tab. D.11  Lokalita Ovčárna – sumarizace a kategorizace všech zadaných parametrů týkajících se 

koncepčního modelu a vstupních dat v rámci druhého stupně evaluace dat (po ukončení TRT testu), 

dle [44] 

Lokalita Ovčárna – konfigurace navržené instalace; II. SED, zadané údaje 

parametr hodnota jednotka 

počet vrtů 17 ----- 

(jmenovitá) hloubka vrtu 150,0 m 

součet délek vrtů 2 550,0 m 

 

Tab. D.12 kompletně a přehledně sumarizuje a kategorizuje všechny vstupní parametry (Input 

Parameters) týkající se koncepčního modelu a vstupních dat v rámci druhého stupně evaluace dat, 

tedy dle [44]. 
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Tab. D.12  Lokalita Ovčárna – sumarizace a kategorizace všech zadaných parametrů týkajících se 

koncepčního modelu a vstupních dat v rámci druhého stupně evaluace dat (po ukončení TRT testu) 

Lokalita Ovčárna – fyzikální charakteristiky BHE (2-U); II. SED, vstupní údaje 

parametr hodnota jednotka 

zem – součinitel tepelné vodivosti 3,900 W · m-1 · K-1 

zem – objemová tepelná kapacita 2,30 · 106 J · m-3 · K-1 

zem – teplota na povrchu 
274,150 K 

1,000 °C 

zem – geotermální tepelný tok 0,060 W · m-2 

vrty – konfigurace 108 („17:3x8 U“) ----- 

vrty – (jmenovitá) rozteč 10,0 m 

vrty – (jmenovitý) průměr vrtu 146,0 · 10-3 m 

kolektor – konfigurace 2-U ----- 

U-koleno – vnější průměr trubky 40,0 · 10-3 m 

U-koleno – tloušťka stěny trubky 3,7 · 10-3 m 

U-koleno – rozteč připojení 70,0 · 10-3 m 

U-koleno – součinitel tepelné vodivosti 0,380 W · m-1 · K-1 

výplň – součinitel tepelné vodivosti 0,600 W · m-1 · K-1 

Lokalita Ovčárna – fyzikální charakteristiky tepelných odporů ve vrtu; II. SED, vstupní údaje 

parametr hodnota jednotka 

rozhraní trubka/výplň – přechod. součinitel tepel. odporu 0,100 K · m · W-1 

rozhraní teplonosná kapalina/hornina – součinitel vnějšího 

tepel. odporu vrtu 
0,250 K · m · W-1 

součinitel tepel. odporu vrtu 0,034 K · m · W-1 

Lokalita Ovčárna – fyzikální charakteristiky teplonosné kapaliny; II. SED, vstupní údaje 

parametr hodnota jednotka 

součinitel tepelné vodivosti (měrná tepelná vodivost) 0,440 
W · m-1 · K-1 

W · m-1 · °C-1 

měrná tepelná kapacita 4 250,000 
J · kg-1 · K-1 

J · kg-1 · °C-1 

měrná hmotnost (hustota) 960,000 kg · m-3 

viskozita (vazkost) 7,600 · 10-3 kg · m-1 · s-1 

bod mrznutí 
257,150 K 

- 16,000 °C 

objemový průtok (pro 1 vrt) 1,535 · 10-3 m3 ·s-1 

Lokalita Ovčárna – projektovaná (nominální) spotřeba; II. SED, vstupní údaje 

parametr hodnota jednotka 

roční spotřeba (pro TUV) 357,12 · 106 W · h 

roční spotřeba (pro vytápění) 266,88 · 106 W · h 

sezónní výkonový topný faktor (pro TUV) 3,500 1 

Lokalita Ovčárna – projektovaná (nominální) spotřeba; II. SED, vstupní údaje 

parametr hodnota jednotka 

sezónní výkonový topný faktor (pro vytápění) 3,500 1 
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Dodejme, že vybrané hodnoty parametrů (jsou označeny tučnou kurzívou) – tj. zem – součinitel 

tepelné vodivosti a součinitel tepelného odpor vrtu – byly převzaty z prvního stupně evaluace dat (viz 

pododdíl 7.5.4). 

 

Tab. D.13 sumarizuje požadované měsíční energetické profily v závislosti na konkrétním měsíci 

v roce, tedy v návaznosti na [44]. 

 

Tab. D.13  Lokalita Ovčárna – závislost požadovaných měsíčních energetických profilů 

na konkrétním měsíci v roce, dle [44] 

Lokalita Ovčárna – měsíční energetické profily; II. SED, vstupní údaje 

měsíc 
faktor vytápění hornina 

(1) (MW · h) (MW · h) 

leden 0,111 59,380 42,417 

únor 0,111 59,380 42,417 

březen 0,111 59,380 42,417 

duben 0,111 59,380 42,417 

květen 0,111 59,380 42,417 

červen 0 29,760 21,257 

červenec 0 29,760 21,257 

srpen 0 29,760 21,257 

září 0,111 59,380 42,417 

říjen 0,111 59,380 42,417 

listopad 0,111 59,380 42,417 

prosinec 0,112 59,650 42,608 

součet 1,000 624,000 445,714 

 

Pro úplnost dodejme, že dle zadání v [44] činí délka simulovaného období 25 let, přičemž 

měsíc leden je prvním zpracovávaným měsícem v každém roce simulace. 
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Tab. D.14 kompletně a přehledně sumarizuje a kategorizuje všechny výstupní parametry 

(Output Parameters) týkající se koncepčního modelu v rámci druhého stupně evaluace dat, tedy 

dle [44]. 

 

Tab. D.14  Lokalita Ovčárna – sumarizace a kategorizace výstupních parametrů týkajících se 

koncepčního modelu v rámci druhého stupně evaluace dat, dle [44] 

Lokalita Ovčárna – energetický profil odběru tepla z vrtu; II. SED, výstupní údaje 

měsíc hodnota jednotka 

leden 22,79 

W · m-1 

únor 22,79 

březen 22,79 

duben 22,79 

květen 22,79 

červen 11,42 

červenec 11,42 

srpen 11,42 

září 22,79 

říjen 22,79 

listopad 22,79 

prosinec 22,89 

aritmetický průměr 19,96 

Lokalita Ovčárna – fyzikální charakteristiky tepelných odporů ve vrtu; II. SED, výstupní údaje 

parametr hodnota jednotka 

součinitel skutečného tepel. odporu vrtu 0,256 K · m · W-1 
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Obr. D.22 zobrazuje zabezpečený přívěsný TRT vozík při realizaci TRT testu na lokalitě 

Ovčárna, tedy: 

 

 

Obr. D.22  Lokalita Ovčárna – zabezpečený přívěsný TRT vozík při realizaci TRT experimentu (fáze 

provádění TRT testu) na dané lokalitě (v pozadí vrchol hory Praděd s vysílačem), 

foto: Ing. Petr Vojčinák 
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D.8 TRT experiment – lokalita Ovčárna (T); I. SED, ad případ 3 

Fitování pomocí CFT 

Tab. D.15 sumarizuje výsledky fitování pomocí nástroje Curve Fitting Tool (CFT) k případu 3 

(viz pododdíl 7.5.4.3 a odstavec 7.5.4.3.3), tedy: 

 

Tab. D.15  Lokalita Ovčárna – hodnoty vypočtených parametrů λ a RB v závislosti na možnostech 

a příslušných nastaveních parametrizačního nástroje Curve Fitting Tool, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Počáteční 

teplota 

Lokalita Ovčárna – nástroje pro fitování; I. SED 

Curve Fitting Tool 

dle relace (7.116), EQ: Ein(.)=
��
�

�∙��∙�
; IEL: � = 0,95 

��(�)= �����
(�) ��(�)= ����

(�) ��(�)= �����
(�) RMSE 

�� ���� �����
 ��� ����

 ���� �����
 AVG IN OUT 

(°C) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) (°C) (°C) (°C) 

4,98 

3,014 

0,0335 

3,596 

0,0743 

3,573 

0,0318 

0,5002 0,0558 0,0502 

5,17 0,0306 0,0714 0,0288 

5,35 0,0277 0,0686 0,0260 

6,05 0,0168 0,0576 0,0150 

6,75 0,0058 0,0466 0,0040 

 

kde 

 EQ (angl. Equation)    tvar funkce Ein(.), 

 IEL (angl. Interval Estimation Level)  konfid. úroveň intervalového odhadu, 

 jed. 1 (jednotka pro �)    (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 jed. 2 (jednotka pro ��)    (K ∙ m ∙ W-1), 

 vektor počátečních Celsiových teplot  �� = [4,98;5,17;5,35;6,05;6,75]	°C. 

 

Je zřejmé, že kvantifikace pomocí hodnot parametru RMSE má vypovídající schopnost pouze 

z hlediska zvolených tvarů parametrizační rovnice dle  relace (7.116) a funkce Ein(.)≠ 0 a z hlediska 

kvality aproximace funkcí �����
(�) a �����

(�),�����
(�)�����������������������, přičemž: 

 

 u funkce �����
(�) se napřed provede průměr z funkcí pro přívod a pro zpátečku a až pak se 

provádí fitování a následná kvantifikace, 

 u funkce �����
(�),�����

(�)����������������������� se napřed provede fitování a kvantifikace pro přívod 

a pro zpátečku a až pak se provádí průměry z vypočítaných parametrů. 

 

Z hlediska určení optimální hodnoty neovlivněné teploty nemá zatím žádný vypovídající 

význam, neboť: 

 

 pro průměr (AVG) – platí ∀�� ∈ ��:RMSE = 0,5002	°C (při kvantifikaci pomocí RMSE) 

a také ∀�� ∈ ��:λ��� = 3,0140	W ∙m �� ∙K�� (pro součinitel tepelné vodivosti), 
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 pro přívod (IN) – platí ∀�� ∈ ��:RMSE = 0,0558	°C (při kvantifikaci pomocí RMSE) a také 

∀�� ∈ ��:λ�� = 3,5960	W ∙m �� ∙K�� (pro součinitel tepelné vodivosti), 

 pro zpátečku (OUT) – platí ∀�� ∈ ��:RMSE = 0,0502	°C (při kvantifikaci pomocí RMSE) 

a také ∀�� ∈ ��:λ��� = 3,5730	W ∙m �� ∙K�� (pro součinitel tepelné vodivosti). 

 

Hodnoty tepelných odporů jsou pro každou počáteční teplotu různé, což je dáno tvarem relace 

(7.116) nebo (7.119) v pododdíle 7.5.4.3. 

 

Po kvantifikaci, provedené v MATLABu na funkci �����
(�), dostáváme následující výsledky, 

tedy: 

pro funkci �����
(�) 

 

RMSE��� = 0,499046	°C při

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
���� = 3,0140	W ∙m �� ∙K��	

�����
= 0,0058	K ∙m ∙W ��

�� = 6,75	°C

� (D.3) 

 

pro funkci �����
(�),�����

(�)����������������������� 

 

RMSE��� = 0,567999	°C při

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

[���,����]�������������� = 3,5845	W ∙m �� ∙K��	

�����
(�),�����

(�)������������������������� = 0,0253	K ∙m ∙W ��

�� = 6,75	°C

� (D.4) 

 

Dodejme, že souhrnné výsledky jsou pro tento konkrétní případ (viz odstavec 7.5.4.3.3) 

uvedeny v relacích (D.3) a (D.4) a v Tab. D.16. 
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Fitování pomocí CFT a MATLABu 

Tab. D.16 sumarizuje výsledky kalkulace k případu 3 (viz pododdíl 7.5.4.3 

a odstavec 7.5.4.3.3), tedy: 

 

Tab. D.16  Lokalita Ovčárna – hodnoty vypočtených parametrů ��, RMSE a SSE v závislostech 

na počáteční (neovlivněné) teplotě ��, na funkcích �����
(�) a �����

(�),�����
(�)�����������������������, na součinitelích 

tepelné vodivosti ���� a [���,����]��������������, relaci (7.116) a zvoleném tvaru funkce Ein(.)≠ 0, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Počáteční 

teplota 

Lokalita Ovčárna – nástroje pro parametrizaci a fitování, I. SED 

Curve Fitting Tool a MATLAB 

dle relace (7.116), EQ: Ein(.)≠ 0; IEL: � = 0,95 

�(�)= �����
(�), 

���� = 3,0140	W ∙m �� ∙K�� 

�(�)= �����
(�),�����

(�)�����������������������, 

[���,����]�������������� = 3,5845	W ∙m �� ∙K�� 

�� �����
 RMSE SSE �����

,�����
������������������ RMSE SSE 

(°C) (jed. 1) (°C) (1) (jed. 1) (°C) (°C2) 

4,98 0,0335 0,499053 111,5762 0,05305 0,568175 144,6247 

5,17 0,0306 0,499052 111,5756 0,05010 0,568515 144,7980 

5,35 0,0277 0,499054 111,5765 0,04730 0,568776 144,9305 

6,05 0,0168 0,499049 111,5744 0,03630 0,568384 144,7310 

6,75 0,0058 0,499046 111,5732 0,02530 0,567999 144,5350 

 

kde 

 EQ (angl. Equation)    tvar funkce Ein(.), 

 IEL (angl. Interval Estimation Level)  konfid. úroveň intervalového odhadu, 

 jed. 1 (jednotka pro ��)    (K ∙ m ∙ W-1), 

 vektor počátečních Celsiových teplot  �� = [4,98;5,17;5,35;6,05;6,75]	°C. 
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D.9 TRT experiment – lokalita Ovčárna (T); I. SED, ad případ 4 

Fitování pomocí CFT 

Tab. D.17 sumarizuje výsledky fitování pomocí nástroje Curve Fitting Tool (CFT) k případu 4 

(viz pododdíl 7.5.4.3 a odstavec 7.5.4.3.4), tedy: 

 

Tab. D.17  Lokalita Ovčárna – hodnoty vypočtených parametrů λ a RB v závislosti na možnostech 

a příslušných nastaveních parametrizačního nástroje Curve Fitting Tool, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Počáteční 

teplota 

Lokalita Ovčárna – nástroje pro fitování; I. SED 

Curve Fitting Tool 

dle relace (7.116), EQ: Ein(.)= 0; IEL: � = 0,95 

��(�)= �����
(�) ��(�)= ����

(�) ��(�)= �����
(�) RMSE 

�� ���� �����
 ��� ����

 ���� �����
 AVG IN OUT 

(°C) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) (°C) (°C) (°C) 

4,98 

3,147 

0,0388 

3,611 

0,0749 

3,652 

0,0342 

0,4663 0,0503 0,0480 

5,17 0,0358 0,0719 0,0312 

5,35 0,0330 0,0691 0,0284 

6,05 0,0220 0,0581 0,0174 

6,75 0,0111 0,0472 0,0064 

 

kde 

 EQ (angl. Equation)    tvar funkce Ein(.), 

 IEL (angl. Interval Estimation Level)  konfid. úroveň intervalového odhadu, 

 jed. 1 (jednotka pro �)    (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 jed. 2 (jednotka pro ��)    (K ∙ m ∙ W-1), 

 vektor počátečních Celsiových teplot  �� = [4,98;5,17;5,35;6,05;6,75]	°C. 

 

Po kvantifikaci, provedené v MATLABu na funkci �����
(�), dostáváme následující výsledky, 

tedy: 

pro funkci �����
(�) 

 

RMSE��� = 0,4653065	°C při

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
���� = 3,1470	W ∙m �� ∙K��	

�����
= 0,0111	K ∙m ∙W ��

�� = 5,17	°C

� (D.5) 

pro funkci �����
(�),�����

(�)����������������������� 
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RMSE��� = 0,519465	°C při

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

[���,����]�������������� = 3,6315	W ∙m �� ∙K��	

�����
(�),�����

(�)������������������������� = 0,0378	K ∙m ∙W ��

�� = 6,05	°C

� (D.6) 

 

Dodejme, že souhrnné tabulky s výsledky jsou pro tento konkrétní případ (viz 

odstavec 7.5.4.3.4) uvedeny v relacích (D.5) a (D.6) a v Tab. D.18. 

 

Fitování pomocí CFT a MATLABu 

Tab. D.18 sumarizuje výsledky kalkulace k případu 4 (viz pododdíl 7.5.4.3 

a odstavec 7.5.4.3.4), tedy: 

 

Tab. D.18  Lokalita Ovčárna – hodnoty vypočtených parametrů ��, RMSE a SSE v závislostech 

na počáteční (neovlivněné) teplotě ��, na funkcích �����
(�) a �����

(�),�����
(�)�����������������������, na součinitelích 

tepelné vodivosti ���� a [���,����]��������������, relaci (7.116) a zvoleném tvaru funkce Ein(.)= 0, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Počáteční 

teplota 

Lokalita Ovčárna – nástroje pro parametrizaci a fitování, I. SED 

Curve Fitting Tool a MATLAB 

dle relace (7.116), EQ: Ein(.)= 0; IEL: � = 0,95 

�(�)= �����
(�), 

���� = 3,1470	W ∙m �� ∙K�� 

�(�)= �����
(�),�����

(�)�����������������������, 

[���,����]�������������� = 3,6315	W ∙m �� ∙K�� 

�� �����
 RMSE SSE �����

,�����
������������������ RMSE SSE 

(°C) (jed. 1) (°C) (1) (jed. 1) (°C) (°C2) 

4,98 0,0388 0,4653072 96,9968 0,05455 0,519867 121,0771 

5,17 0,0358 0,4653065 96,9965 0,05155 0,519591 121,9488 

5,35 0,0330 0,4653070 96,9967 0,04875 0,519841 121,0649 

6,05 0,0220 0,4653076 96,9970 0,03775 0,519465 120,8902 

6,75 0,0111 0,4653175 97,0011 0,02680 0,519693 120,9962 

 

kde 

 EQ (angl. Equation)    tvar funkce Ein(.), 

 IEL (angl. Interval Estimation Level)  konfid. úroveň intervalového odhadu, 

 jed. 1 (jednotka pro ��)    (K ∙ m ∙ W-1), 

 vektor počátečních Celsiových teplot  �� = [4,98;5,17;5,35;6,05;6,75]	°C. 
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D.10 TRT experiment – lokalita Ovčárna (T); I. SED, ad případ 5 

Fitování pomocí CFT 

Tab. D.19 sumarizuje výsledky fitování pomocí nástroje Curve Fitting Tool (CFT) k případu 5 

(viz pododdíl 7.5.4.3 a odstavec 7.5.4.3.5), tedy: 

 

Tab. D.19  Lokalita Ovčárna – hodnoty vypočtených parametrů λ a RB v závislosti na možnostech 

a příslušných nastaveních parametrizačního nástroje Curve Fitting Tool, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Počáteční 

teplota 

Lokalita Ovčárna – nástroje pro fitování; I. SED 

Curve Fitting Tool 

dle relace (7.119), EQ: Ein(.)=
�∙��∙��

�

�∙�∙�
; IEL: � = 0,95 

��(�)= �����
(�) ��(�)= ����

(�) ��(�)= �����
(�) RMSE 

�� ���� �����
 ��� ����

 ���� �����
 AVG IN OUT 

(°C) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) (°C) (°C) (°C) 

4,98 

3,029 

0,0405 

3,632 

0,0768 

3,599 

0,0343 

0,5151 

0,0664 

0,0509 

5,17 0,0376 0,0738 0,0313 0,0663 

5,35 0,0347 0,0710 0,0285 0,0664 

6,05 0,0238 0,0600 0,0175 0,0664 

6,75 0,0128 0,0491 0,0065 0,0663 

 

kde 

 EQ (angl. Equation)    tvar funkce Ein(.), 

 IEL (angl. Interval Estimation Level)  konfid. úroveň intervalového odhadu, 

 jed. 1 (jednotka pro �)    (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 jed. 2 (jednotka pro ��)    (K ∙ m ∙ W-1), 

 vektor počátečních Celsiových teplot  �� = [4,98;5,17;5,35;6,05;6,75]	°C. 

 

Po kvantifikaci, provedené v MATLABu na funkci �����
(�), dostáváme následující výsledky, 

tedy: 

pro funkci �����
(�) 

 

RMSE��� = 0,513955	°C při

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
���� = 3,0290	W ∙m �� ∙K��	

�����
= 0,0128	K ∙m ∙W ��

�� = 6,75	°C

� (D.7) 

pro funkci �����
(�),�����

(�)����������������������� 
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RMSE��� = 0,578839	°C při

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

[���,����]�������������� = 3,6155	W ∙m �� ∙K��	

�����
(�),�����

(�)������������������������� = 0,0388	K ∙m ∙W ��

�� = 6,05	°C

� (D.8) 

 

Dodejme, že souhrnné tabulky s výsledky jsou pro tento konkrétní případ (viz 

odstavec 7.5.4.3.5) uvedeny v relacích (D.7) a (D.8) a v Tab. D.20. 

 

Fitování pomocí CFT a MATLABu 
 

Tab. D.20 sumarizuje výsledky kalkulace k případu 5 (viz pododdíl 7.5.4.3 

a odstavec 7.5.4.3.5), tedy: 

 

Tab. D.20  Lokalita Ovčárna – hodnoty vypočtených parametrů ��, RMSE a SSE v závislostech 

na počáteční (neovlivněné) teplotě ��, na funkcích �����
(�) a �����

(�),�����
(�)�����������������������, na součinitelích 

tepelné vodivosti ���� a [���,����]��������������, relaci (7.119) a zvoleném tvaru funkce Ein(.)= 0, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Počáteční 

teplota 

Lokalita Ovčárna – nástroje pro parametrizaci a fitování, I. SED 

Curve Fitting Tool a MATLAB 

dle relace (7.119), EQ: Ein(.)≠ 0; IEL: � = 0,95 

�(�)= �����
(�), 

���� = 3,0290	W ∙m �� ∙K�� 

�(�)= �����
(�),�����

(�)�����������������������, 

[���,����]�������������� = 3,6155	W ∙m �� ∙K�� 

�� �����
 RMSE SSE �����

,�����
������������������ RMSE SSE 

(°C) (jed. 1) (°C) (1) (jed. 1) (°C) (°C2) 

4,98 0,0405 0,513960 118,3414 0,05555 0,579262 150,3239 

5,17 0,0376 0,513962 118,3424 0,05255 0,578972 150,1734 

5,35 0,0347 0,513961 118,3417 0,04975 0,579235 150,3097 

6,05 0,0238 0,513959 118,3410 0,03875 0,578839 150,1046 

6,75 0,0128 0,513955 118,3392 0,02780 0,579079 150,2290 

 

kde 

 EQ (angl. Equation)    tvar funkce Ein(.), 

 IEL (angl. Interval Estimation Level)  konfid. úroveň intervalového odhadu, 

 jed. 1 (jednotka pro ��)    (K ∙ m ∙ W-1), 

 vektor počátečních Celsiových teplot  �� = [4,98;5,17;5,35;6,05;6,75]	°C. 
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D.11 TRT experiment – lokalita Ovčárna (T); I. SED, ad případ 6 

Fitování pomocí CFT 

Tab. D.21 sumarizuje výsledky fitování pomocí nástroje Curve Fitting Tool (CFT) k případu 6 

(viz pododdíl 7.5.4.3 a odstavec 7.5.4.3.6), tedy: 

 

Tab. D.21  Lokalita Ovčárna – hodnoty vypočtených parametrů λ a RB v závislosti na možnostech 

a příslušných nastaveních parametrizačního nástroje Curve Fitting Tool, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Počáteční 

teplota 

Lokalita Ovčárna – nástroje pro fitování; I. SED 

Curve Fitting Tool 

dle relace (7.119), EQ: Ein(.)= 0; IEL: � = 0,95 

��(�)= �����
(�) ��(�)= ����

(�) ��(�)= �����
(�) RMSE 

�� ���� �����
 ��� ����

 ���� �����
 AVG IN OUT 

(°C) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) (jed. 1) (jed. 2) (°C) (°C) (°C) 

4,98 

3,147 

0,0442 

3,611 

0,0766 

3,652 

0,0356 

0,4663 0,0503 0,0480 

5,17 0,0412 0,0736 0,0326 

5,35 0,0384 0,0708 0,0298 

6,05 0,0274 0,0598 0,0188 

6,75 0,0164 0,0488 0,0078 

 

kde 

 EQ (angl. Equation)    tvar funkce Ein(.), 

 IEL (angl. Interval Estimation Level)  konfid. úroveň intervalového odhadu, 

 jed. 1 (jednotka pro �)    (W ∙ m-1 ∙ K-1), 

 jed. 2 (jednotka pro ��)    (K ∙ m ∙ W-1), 

 vektor počátečních Celsiových teplot  �� = [4,98;5,17;5,35;6,05;6,75]	°C. 

 

Po kvantifikaci, provedené v MATLABu na funkci �����
(�), dostáváme následující výsledky, 

tedy: 

pro funkci �����
(�) 

 

RMSE��� = 0,465306	°C při

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
���� = 3,1470	W ∙m �� ∙K��	

�����
= 0,0274	K ∙m ∙W ��

�� = 6,05	°C

� (D.9) 

pro funkci �����
(�),�����

(�)����������������������� 
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RMSE��� = 0,519379	°C při

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

[���,����]�������������� = 3,6315	W ∙m �� ∙K��	

�����
(�),�����

(�)������������������������� = 0,0283	K ∙m ∙W ��

�� = 6,75	°C

� (D.10) 

 

Dodejme, že souhrnné tabulky s výsledky jsou pro tento konkrétní případ (viz 

odstavec 7.5.4.3.6) uvedeny v relacích (D.9) a (D.10) a v Tab. D.22. 

 

Fitování pomocí CFT a MATLABu 

Tab. D.22 sumarizuje výsledky kalkulace k případu 6 (viz pododdíl 7.5.4.3 

a odstavec 7.5.4.3.6), tedy: 

 

Tab. D.22  Lokalita Ovčárna – hodnoty vypočtených parametrů ��, RMSE a SSE v závislostech 

na počáteční (neovlivněné) teplotě ��, na funkcích �����
(�) a �����

(�),�����
(�)�����������������������, na součinitelích 

tepelné vodivosti ���� a [���,����]��������������, relaci (7.119) a zvoleném tvaru funkce Ein(.)= 0, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Počáteční 

teplota 

Lokalita Ovčárna – nástroje pro parametrizaci a fitování, I. SED 

Curve Fitting Tool a MATLAB 

dle relace (7.119), EQ: Ein(.)= 0; IEL: � = 0,95 

�(�)= �����
(�), 

���� = 3,1470	W ∙m �� ∙K�� 

�(�)= �����
(�),�����

(�)�����������������������, 

[���,����]�������������� = 3,6315	W ∙m �� ∙K�� 

�� �����
 RMSE SSE �����

,�����
������������������ RMSE SSE 

(°C) (jed. 1) (°C) (1) (jed. 1) (°C) (°C2) 

4,98 0,0442 0,465311 96,9984 0,05610 0,520160 121,2136 

5,17 0,0412 0,465307 96,9966 0,05310 0,519880 121,0833 

5,35 0,0384 0,465310 96,9981 0,05030 0,520133 121,2012 

6,05 0,0274 0,465306 96,9964 0,03930 0,519752 121,0238 

6,75 0,0164 0,465311 96,9982 0,02830 0,519379 120,8498 

 

kde 

 EQ (angl. Equation)    tvar funkce Ein(.), 

 IEL (angl. Interval Estimation Level)  konfid. úroveň intervalového odhadu, 

 jed. 1 (jednotka pro ��)    (K ∙ m ∙ W-1), 

 vektor počátečních Celsiových teplot  �� = [4,98;5,17;5,35;6,05;6,75]	°C. 
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D.12 TRT experiment – Jeseníky (T, M) v geologickém regionu silesikum 

Generální mapa pro Jeseníky 

Dle [85] jsou na území generální mapy pro Jeseníky (tj. list Jeseník M-33-XVIII), 

jednu z nejkomplikovanějších geologických lokalit v rámci Českého masivu, zastoupeny horniny 

velmi rozmanitého původu a různého geologického stáří. Přibližně polovina listu (příslušné geologické 

mapy) je tvořena horninami regionálně modifikvanými (tj. metamorfované horniny) a horninami 

vyvřelými (tj. eruptivní horniny), druhou polovinu listu pak tvoří velmi slabě přeměněné 

nebo nepřeměněné sedimenty, tedy: 

 

 pro přeměněné horniny – lze v nich dle [85] rozlišit předdevonské série, které dnes řadíme 

k proterozoiku, a devonské série, jejichž stáří bylo aspoň lokálně prokázáno nálezy fosílií 

(zkaměnělin), 

 pro nepřeměné horniny – případně pro slabě přeměněné horniny hovoříme dle [85] o jejich 

příslušnostech jednak k devonu, jednak k staršímu neproduktivnímu karbonu, svrchní křídě, 

terciéru a kvartéru. 

 

Všechny předkřídové sedimenty jsou více či méně zvrásněné, ostatní usazeniny pak leží na těch 

starších sériích ve vodorovném směru, čímž mezi nimi a starším podkladem vždy dle [85] existují 

tzv. angulární diskordance. Tyto diskordance jsou ovšem ukryty také ve starších jednotkách – 

mezi nimi pak vyniká zvláště diskordance mezi devonem a staršími sériemi. 

Devon je dle [85] zřetelně transgresivní a prošel podobným stratigrafickým a faciálním vývojem 

jako rýnský devon, což představuje charakteristický znak devonských sérií nejen sudetské soustavy, 

ale také moravských oblastí Českého masivu. Řada dalších znaků – mezi nimi zvláště tektonicko-

stratigrafická analogie mezi tzv. moravskou zónou a tzv. slezskou zónou – řadí téměř celou oblast 

příslušného listu Jeseník M-33-XVIII do geografického regionu silesikum (též silezikum). 

Dodejme, že dle [85] daný list geograficky zahrnuje z celé poloviny také území dnešní Polské 

republiky (dříve Polské lidové republiky). Metodika zpracování mapových podkladů je jednotná 

dle dohody uzavřené v roce 1956 ve Varšavě a dle směrnic z roku 1958; mezistátní smlouva 

mezi ČSR a PLR, jejímž předmětem bylo konečné (a do dneška platné) vytyčení státní hranice 

mezi oběma státy, byla podepsána dne 13. 6. 1958 ve Varšavě. 

 

Silesikum – obecný popis 

Geologický region silesikum – dle rakouského geologa Eduarda Suesse (1831–1914) – je v [4] 

zahrnuta v rámci Českého masivu do tzv. moravskoslezské oblasti, obsahující moravikum, nectavské 

a svinovsko-vranovské krystalinikum, krystalinikum miroslavské hrástě, krhovické krystalinikum, 

brunovistulikum, moravskoslezský devon, moravskoslezský spodní karbon a moravskoslezský svrchní 

karbon. 

Tento geologický region – též nazýván východosudetskou jednotkou dle [85] – je dle [4] oblastí, 

oddělenou od lugika (tj. v oblasti Západních Sudet dle [85]; dle [4] se jedná o nejsevernější jednotku 

v rámci České masivu) ramzovským nasunutím. Toto nasunutí je součástí moravskoslezského 

zlomového pásma oddělující moravskoslezskou oblast od oblastí moldanubické, kutnohorsko-

svrtatecké, středočeské i lugické. Vymezení silesika v [4] zohledňuje kromě staroměstského 

krystalinika na severu (od plečského zlomu) pouze skupinu Hraničné, dále pak velkovrbenskou klenbu 

a s ní spjaté krystalinikum mezi nýznerovským nasunutím a severním úsekem ramzovského nasunutí. 
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Interpertace silesika jako ekvivalentu moravika má dle [4] své opodstatnění pouze ve stejné 

tektonické pozici. Podstatně složitější je pak vzájemná paralelizace moravika a silesika z litologického 

hlediska. Sedimentární soubor moravika (tj. jílovce, slínovce, vápence, kvarcity a sedimenty bohaté 

na bitumenní látky) má své ekvivalenty především v západních částech silesika (tj. velkovrbenská 

klenba, pestrá souvrství při západním okraji a severním okraji keprnické klenby). 

Dle [4] hraje v rámci moravskoslezské oblasti důležitou úlohu devon, jenž transgreduje 

na brněnský masív (na jihu) a na předdevonské krystalinikum ve formě desenské klenby (na severu), 

přičemž v obou případech vykazuje devonské podloží nejen stejný paleotektonický charakter, ale také 

metamorfní ráz. 

 

Silesikum – vymezení regionu 
Z hlediska vymezení silesika uvažujeme dle [4] následující, tedy: 

 

 Západní hranice silesika – je tvořena ramzovským nasunutím a nýznerovským nasunutím 

zapadajícím k západu pod úhlem asi 40° až 50°; po přerušení okrajovým zlomem lugické 

oblasti se ekvivalenty těchto významných hercynských násunových ploch objevují 

v zóně města Niemcza (Dolnoslezské vojvodství, okres Dzierżoniów) v Polské republice. 

 Východní hranice silesika – je tvořena hranicí mezi Hrubým Jeseníkem a Nízkým Jeseníkem, 

kde existují nejen patrná výrazná změna facie v nejsvrchnějším devonu (tj. nástup kulmské 

facie), ale také rychlé změny metamorfního stupně a tektonického stylu. 

 Severní hranice silesika – je tvořena pokračováním v podloží terciérních a kvartérních 

formací od zóny Niemczy (na východě) a od oderského hlubinného zlomu (na jihu). 

 Jižní hranice silesika – je tvořena systémem zlomů, z nich nejvýznamnějšími jsou bušínský 

zlom a zlomové pásmo Hané. 

 

Silesikum – charakteristika regionu 

Z hlediska charakteristiky silesika uvažujeme dle [4] velmi intenzivní deformaci a regionální 

metamorfózu hercynského stáří, přičemž diskordantní poměr devonu k předevonském podloží 

umožňuje rozdělit silesikum na dvě strukturně a stratigraficky rozdílná patra, tedy: 

 

 devonské patro silesika – toto hercynské patro dále pokračuje na východě do oblasti 

Nízkého Jeseníku se zastoupeným devonem a spodním karbonem, 

 předdevonské patro silesika – je nejlépe odkryto v západní polovině silesika a vykazuje 

spíše monotónnější charakter s hojným zastoupením biotitických a dvojslídových rud a svorů; 

pestré členy (tj. erlány, amfibolity, kvarcity, grafitické horniny) se spíše objevují ve svrchních 

částech předdevonského patra. 

 

Dodejme, že dle [4] je kontakt obou pater v silesiku tektonicky i metamorfně metamorfován. 

Ve východní části silesika jsou rovněž zastoupeny tzv. diaftoritické přeměny hornin předdevonského 

patra a šupinovitá stavba. 
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Silesikum – litologie a stratigrafie regionu 

Z hlediska litologie a statigrafie silesika uvažujeme dle [4] již zmíněné předevonské patro, 

budující tzv. jádra kleneb silesika (tj. klenby keprnická, desenská a vidnavská) a kategorizované 

do řady skupin bez bližšího stratigrafického určení, tedy (při orientaci západ – východ, regionálně pak 

z hlediska geologie a geografie): 

 

 Velkovrbenská skupina – dle [4] je vklíněna mezi ramzovským nasunutím a nýznerovským 

nasunutím, zlomově pak omezena ve směru SZ – JV na severu a na jihu rozdělením této 

skupiny na tři oddíly s danou pestrostí hornin (např. dvojslídové ruly a svory, kvarcity, erlány, 

mramory, grafitické břidlice, amfibolity, ortoruly a migmatity); velkovrbenská série se 

dle [85] rozkládá západně od ramzovské linie v západním okolí Branné a představuje 

nevelkou klenbu, obsahující pestrá grafitonosná souvrství. 

 Skupina Branné (též kolštejnská skupina) – dle [4] leží v podloží ramzovského nasunutí 

a na východě navazuje na pestré souvrství keprnické skupiny; statigrafické zařazení 

přítomných bezfosiliterních hornin není zcela jednoznačné, přesto lze tuto skupinu rozdělit 

na dva oddíly – spodní oddíl (či souvrství spadající stratigraficky do svrchního proterozoika, 

případně do spodního kambria) obsahuje jemnozrnné, jemně laminované fylity, nečisté 

vápence a kvarcity, zatímco svrchní oddíl (či souvrství spadající stratigraficky do devonu, také 

dle [85]) obsahuje grafitické fylity, kvarcity, metakonglomeráty a vápence, tvořící dle [85] 

obal keprnické klenby, jejíž jádro vystupuje východně od série Branné; horniny této série 

tvoří buď soubor tektonických ker anebo tzv. ostrých disjunktivních synklinál (vklíněných 

mezi velkovrbenskou sérii a jádro keprnické klenby), nebo dle [85] kontaktně modifikované 

části pláště žulovského plutonu. 

 Keprnická skupina – dle [4] představuje nesourodý horninový soubor v jádru keprnické 

klenby; v tzv. koutském synklinoriu se stýkají skupina kerpnická a skupina desenská, 

na západě pak navazují horniny keprnické skupiny na spodní souvrství skupiny Branné, 

na severu (tj. sudetský zlom; dle [85]) i na jihu (tj. bušínský zlom; dle [85]) se vyskutují 

zlomová omezení keprnické klenby, která dle [85] tvoří dominantní stavební jednotku 

Hrubého Jeseníku, složenou z jádra (tvořeného starými sedimentárními horninami 

z proterozoického období, přeměnými na pararuly, kvarcity, erlány a migmatity, ve vyšších 

částech jádra jsou střídavě zastoupeny pararuly a převážně granáticko-staurolitickými svory) 

a z obalu (tvořeného devonskými horninami série Branné a série Červenohorského sedla), 

jehož horniny nejsou dle [85] seřazeny do souvislého lemu (vlivem relativně hlubokých 

denudací), nýbrž jen útržky, respektive kořeny vrás v okrajových oblastech této klenby. 

 Desenská skupina – dle [4] v základu obsahuje monotónní biotitické ruly a slabě 

migmatitizované dvojslídové ruly s lokálními pestřejšími vložkami (např. amfibolity, kvarcity, 

popř. erlány) v oblasti koutského synklinoria; rovněž horniny ortorulového vzhledu 

a migmatiky (typicky okaté a perlové) a svérázné páskované magnetitové rudy jsou rovněž 

součástí této skupiny; desenská klenba dle [85] tvoří celou východní část Hrubého Jeseníku, 

je nazvána podle říčky Desné, je rozdělena bělským zlomem na dvě části neboli kry – 

tzv. pradědská kra (též kra Pradědu, v níž převažují pararuly nad migmatity) a tzv. orlická kra 

(též kra Orlíku, v níž se pararuly a migmatity vyskytují rovnovážně) – a dle [85] složena 

z jádra (ve vyšších částech postiženého intenzivními retrográdními pochody, vedoucími 

k tvorbě fylonitů při přesouvání obalu klenby přes její jádro) a z obalu (tvořeného devonskými 

horninami budujícími lokálně souvislý lem kolem jaderné části klenby; v interakci 
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s horninami série Červenohorského sedla, série rejvízské a vrstev vrbenských); část těchto ker 

je představována transgresivními devonskými sériemi a zbylá část pak zbytky variských 

příkrovů. 

 Hercynské (devonské) patro – bylo dle [4] v dřívějších dobách paleontologicky určeno jako 

devonské, což další výzkumy potvrdily včetně nových nálezů siegenské fauny v okolí Rejvízu; 

tyto nálezy pocházejí z kvarcitů, případně z pelitických sedimentů nebo vulkanitů (v závislosti 

na vlastnostech transgresního horizontu); jsou-li dle [4] horniny obalu a předdevonského 

podloží silně zvrásněny, často zešupinatělé a mnohy i metamorfně modifikovány, je mnohde 

oddělení obou pater velmi nesnadné, přičemž vedle petrografických rozdílů hornin 

z obou pater existují také signifikantní rozdíly v jejich chemismu. 

 Ostatní devonská souvrství – dle [4] vystupují při východním okraji silesika (jedná se 

o vrbenské vrstvy), v severním uzávěru desenské klenby (jedná se o tzv. rejvízské vrstvy); dále 

lze dle [4] k devonu zahrnout také některé horniny v tzv. koutském synklinoriu (viz Obr. D.23) 

a část hornin skupiny Branné. 

 

Obr. D.23 zobrazuje strukturní skicu geologického regionu silesikum s vymezením 

geomagnetických a tíhových rozhraní, s vymezením jednotlivých skupin a s lokalizací obou lokalit, 

v nichž byly provedeny TRT experimenty (tj. Ovčárna pod Pradědem – květen 2012, Ostružná –

 červenec 2013): 
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Obr. D.23  Region silesikum (též Východní Sudety) – strukturní skica silesika s vymezením 

geomagnetických a tíhových rozhraní a s vymezením zlomů a jednotlivých skupin a kleneb, kde 

1 (sobotínský bazický masiv hercynského cyklu), 2 (jesenický bazický masiv hercynského cyklu), 

3 (desenská klenba), 4 (skupina Červenohorského sedla a tzv. koutské synklinorium), 5 (keprnická 

klenba), 6 (skupina Branné) a 7 (staroměstský puklinový kanál; moravskoslezská ofiolitová zóna 

na hranici mezi silesikem a lugikem); upraveno dle [4], autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že dle [4] jsou vrbenské vrstvy nejvíce rozšířeny, přičemž na severu jsou 

ondřejovským zlomem odděleny od stejně starých rejvízských vrstev a na jihu pokračují k obci Libina 

(M, okres Šumperk) a dále k městu Uničov (M, okres Olomouc). Jejich primární styk s podložím je 

transgresivní. K vrbenským vrstvám náleží vedle kvarcitů a metakonglomerátů také různé typy fylitů, 

metabazity, metakeratofyry a železné rudy (typ Lahn-Dill). V okolí města Vrbno pod Pradědem (T, 

okres Bruntál) se nacházejí nejmladší členové vrbenských vrstev (tj. vápence, vápenité fylity a droby 

s kulmovými sedimenty). 

Pro úplnost dodejme, že dle [4] se keprnická skupina a desenská skupina setkávají právě 

v koutském synklinoriu, přičemž série Červenohorského sedla není dle [85] samostatnou skupinou. 

Vznikla totiž tektonickým spojením hornin keprnické skupiny a desenské skupiny coby součást 

předdevonského krystalinika a hornin tzv. devonského obalu. 
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Silesikum – tektonika regionu 

Z hlediska tektoniky silesika uvažujeme dle [4] dvojdílné komplikované antiklinorium, 

rozdělené již uvedeným koutským synklinoriem na dvě klenby (tj. klenbu keprnickou na západě 

a klenbu desenskou na východě, viz Obr. D.23); na severovýchodě od okrajového zlomu lugika je 

ještě někdy vyčleňována vidnavská klenba. Základní osy desenské klenby a keprnické klenby se 

ve směru SV – JZ sklánějí od klenebních vrcholů jak k severovýchodu, tak k jihozápadu. Koutské 

synklinorium indikuje výrazné tíhové hloubkové rozhraní ve formě příkrého tíhového gradientu (viz 

Obr. D.23) a je tvořeno devonskými metamorfovanými horninami, zavrásněnými do hornin keprnické 

i desenské klenby se značným sešupinatěním. Vergence vrás i převrácených dílčích synklinorií 

zřetelně inklinuje k východu. Zvláště pak desenská klenba dle [4] představuje nejen soubor mnoha 

dílčích kleneb, ale také soubor různě denudovaných a tektonicky omezených ker (tj. pradědská kra, 

orlická kra a oskavská kra). Zlomy ve směru SZ – JV (např. plečský zlom, klepáčovský zlom, bělský 

zlom, na okrajích silesika pak bušínský zlom a okrajový zlom lugika) hrají důležitou úlohu v příčné 

segmentaci celého silesika (viz Obr. D.23). 

 

Silesikum – magnetismus regionu 

Z hlediska magnetismu silesika uvažujeme dle [4] nehojné amfibolity v jaderných formacích 

silesika coby produkt bazického magnetismu předdevonského cyklu; hojněji jsou zastoupeny 

metabazity s tholeiitovým trendem – náleží do hercynského geosynklinálního cyklu stejně jako 

jesenický bazický masiv a sobotínský bazický masiv (viz Obr. D.23). 

U moravské obce Sobotín (M, okres Šumperk) a u slezského města Jeseník (M, okres Jeseník), 

kde se dle [4] kříží výrazné tíhové i magnetické rozhraní s indikací povrchovým koutským 

synklinoriem s příčnými zlomy ve směru SZ – JV, intrudovaly oba tyto masivy, tedy dle [4]: 

 

 Jesenický bazický masiv (též jesenický amfibolitový masiv) – jedná se o soubor 

metamorfovaných bazických vulkanitů s menšinovým zastoupením intruzivních hornin 

(tj. gabra, gabrodiority až diority), tufových a tufitických hornin (s přeměnou v řadu strukturně 

i petrograficky komplikovaných typů jako např. páskované amfibolity, amfibolicko-erlánové 

stromatity, aktinolitické a ottrelitové břidlice), dle [85] má tento masiv troúhelníkový tvar (viz 

Obr. D.23). 

 Sobotínský bazický masiv (též sobotínský amfibolitový masiv) – jedná se o soubor s malým 

zastoupením metavulkanitů a hojným zastoupením amfibolitů z gaber a z dioritů 

(podle reliktivních magmatických struktur hornin) a ultrabazických členů masivu 

(tj. hornblendity, chloriticko-mastkové břidlice a mastkové břidlice), má stejné geotektonické 

postavení jako jesenický bazický masiv, avšak blíže neurčené staří (není vyloučeno 

ani prepalezoické stáří), přičemž horniny se většinou stýkají s předdevonskými formacemi 

silesika, chemismem náleží do skupiny tzv. oceánických tholeitických bazaltů, má abnormálně 

vysoký obsah hořčíku (Mg), menší obsah vápníku (Ca) a je obohacen niklem (Ni) a ochuzený 

chromem (Cr), dle [85] má tento masiv čočkovitý tvar (viz Obr. D.23). 

 

Dodejme, že dle [4] jsou granitoidní hercynské masivy silesika reprezentovány žulovským 

masivem a šumperským masivem a také řadou drobných žulových masivků v desenské i keprnické 

klenbě. 
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D.13 TRT experiment – lokalita Ovčárna (T); detailní geologický popis 

Proterozoikum v desenské klenbě 

Dle [85] má desenská klenba podobně jako klenba keprnická rulové jádro, na němž leží 

souvrství devonských hornin, tvořících jeho obal. 

Stáří jádra klenby bylo v polovině 19. století určeno jako předdevonské, neboť v horninách, 

které na něm transgredují, byla nalezena devonská fauna. Vzhledem k této stratigrafické pozic byly 

jaderné horniny z desenské klenby v 1. polovině 20. století srovnány s brněnským masivem. 

Z petrografického hlediska existuje nápadná podobnost některých jaderných hornin se zábřežskými 

proterozoickými rulami. Dodejme, že v desenské klenbě jsou dle [85] významněji zastoupeny pararuly 

a migmatity, čímž se desenská klenba svým složením částečně přibližuje keprnické klenbě. 

V současné době je dle [85] jádro desenské klenby rozděleno geologicky mladými poruchami 

do několika segmentů, seskupených do dvou větších ker rozdělených bělským zlomem, přičemž: 

 

 jižní strana zlomu – zde se nachází tzv. pradědská kra, v níž jsou zastoupeny horniny z vyšší 

části jádra desenské klenby; pojmenováno dle hory Praděd (1 491,3 m; T, okres Bruntál) 

v Pradědské hornatině, 

 severní strana zlomu – zde se nachází tzv. orlická kra, jaderná část klenby obnažená 

denudací do větších hloubek; pojmenována dle hory Orlík (1 203,6 m; M, okres Jeseník) 

v Medvědské hornatině. 

 

Dodejme, že dle [85] mají obě části desenské klenby svůj vlastní klenbový uzávěr, tedy: 

 

 pradědská kra – uzávěr klenby je tvořen devonskými vrstvami v místech spojení pruhu 

vrbenských vrstev s devonskými vrstvami série Červenohorkého sedla, 

 orlická kra – uzávěr klenby je tvořen devonskými horninami v oblasti Zlatých Hor (M, okres 

Jeseník), tedy v místech styku série rejvízské s vrbenskými vrstvami. 

 

V proterozoických sériích v jádru desenské klenby lze dle [85] pozorovat (v místech 

antiklinorního závěru obalových jednotek) nejen sklony os B, ale také ostatní zjevy (např. průběhy 

vložek v rulách) ukazující odlišnost původní stavby proterozoických sérií. Dodejme, že dle [85] je 

klenbová stavba v tomto případě geologicky mladším zjevem, vytvořeným z obalových sérií klenby; 

lze tedy říci, že staré předdevonské vrásnění zřejmě postihlo jadernou jednotku klenby ještě 

před hercynským vrásněním. 

 

Pradědská kra 

Analogicky k jádru keprnické klenby a k jiným proterozoickým jednotkám lze v desenské 

klenbě rozlišit jednotvárné (monotónní) souvrství a pestrá souvrství. Oproti ostatním oblastem 

východních Sudet převládá v desenské klenbě jednotvárná jednotka, kdežto pestrá jednotka se 

vyskytuje pouze lokálně a v dosti netypickém vývoji [85]. 

Přestože se dle [4] desenské ruly vyznačují látkovou jednotvárností, střídají se v nich partie 

hrubozrnnější (tj. původní droby) s partiemi jemnozrnnějšími (tj. břidlice). V desenském jádru jsou 

zastoupeny proterozoické horniny, jejichž původní stav je změněn starší metamorfózou, migmatitizací 

a následnou mladší metamorfózou, projevující se blíže povrchu destruktivně a naopak konstruktivně 

ve větších hloubkách. 
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V desenské klenbě představuje základní horninu desenská rula, vyskytující se 

v několika různých variantách, tedy dle [85]: 

 

 jemnozrnná biotitická pararula: 

obecná charakteristika – při zcela čerstvém stavu má světle šedou až tmavě šedou barvu 

s nafialovělým odstínem, má granoblastickou strukturu s nápadným lepidoblastickým 

uspořádáním biotitu, nebývá příliš často zvrásněna (výjimečně však jsou známy i partie 

extrémně plasticky zvrásněné), 

 

průměrné složení – obsahuje 35 % až 60 % křemene, 7 % až 20 % plagioklasů, 20 % až 40 % 

biotitu a do 5 % akcesorií, 

 

charakteristika složení – křemen místy undolózně zháší, plagioklasy jsou reprezentovány 

oligoklas-andezínem (s lokálním albitickým lamelováním a vzácněji srůstem 

dle periklinového zákona), biotit bývá při okrajích baueritizován (s lokálními šikmými 

průběhy vůči plochám břidličnatosti nebo se slabou chloritizací v blízkosti prohnětených zón), 

akcesorie jsou nejčastěji zastoupeny granátem (do velikosti 2 mm), vzácněji staurolitem, 

častěji pak apatitem, zirkonem, turmalínem, epidotem a magnetitem, zcela výjimečně pak 

draselným živcem, 

 

výskyt – na jižních svazích Mravenečníku se tyto ruly vyskytují vesměs jako jemnozrnné 

horniny s porfyroblasty granátu a vzácněji také staurolitu; v oblasti hřebene mezi Pradědem 

a Červenohorským sedlem se vyskytují horniny svorového vzhledu (s obsahem slíd nad 40 % 

a současným výskytem granátu a staurolitu), 

 křemitá biotitická rula: 

obecná charakteristika – bývá nápadně modrošedá, poměrně světlá, s nenápadnou paralelní 

strukturou a s kostkovým rozpadem; z makroskopického hlediska připomíná spíše rohovec 

(s nápadnou podbností s rohovcovými rulami zábřežské série), v jemnozrnné rule přechází 

lokálně v hrubozrnnou rulu bez změny obsahu minerálních látek, v hrubuzrnné rule se zase 

oddělují tmavé složky od těch světlých a hornina tak získává vzhled migmatitů, jejichž 

izozonální formy vykazují lokálně charaktery arteritů a migmatitických ortorul, 

 

průměrné složení – obsahuje 70 % křemene, 20 % biotitu a 5 % oligoklasu nebo oligoklas-

andezínu, 

 

charakteristika složení – jedná se o křemitou plagioklasovou rulu, jejíž složení je nejspíše 

dáno původní skladbou této horniny, 

 

výskyt – tato křemitá odrůda desenské ruly je rozšířena v oblasti Mravenečníku (lokačně 

ve středu jádra desenské klenby, s pruhy v orientaci SV – JZ), páskovaná křemitá rula 

(s výskyty křemene, plagioklasu, biotitu, vzácněji pak granátu, amfibolitu a magnetitu 

a s možností vytvoření ruly zvýšením obsahu magnetitu) se zase vyskytuje v oblastech 

Hutiska, Velké Jezerné, Diváku a Špičáku, 

 ortoruly: 
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obecná charakteristika – v pradědské kře jsou zastoupeny dvěma odlišnými typy hornin, 

přičemž rozdíl tkví jednak v jejich geologické formě, jednak v jejich složení, 

 

průměrné složení (I. typ hornin) – obsahuje 50 % až 60 % křemene, 15 % až 20 % 

plagioklasu, 5 % až 10 % ortoklasu, 10 % až 20 % slíd a proměnlivý podíl akcesorií, 

 

průměrné složení (II. typ hornin) – ortoruly se zřetelnými přechody do pararul či migmatitů, 

většinou konformních tvarů a s podílem ortoklasu do 5 %, 

 

charakteristika složení – jedná se o křemitou plagioklasovou rulu, jejíž složení je nejspíše 

dáno původní skladbou této horniny, v podloží obalové série (při tektonickém styku s jádrem 

klenby) nabývají četné jaderné horniny různých vlastností (např. chloritizace nebo fylitizace), 

přičemž chlorit vzniká z biotitu (bez ohledu na příslušnost k jemnozrnným pararulám nebo 

k hrubozrnným migmatitům), v mikrosopickém hledisku lze pozorovat postupnou chloritizaci 

biotitu, sericitizaci živců, relikty živcových zrn a křemenná zrna obalená proudovitě 

seskupenými slídovými materiály, extrémně kineticky postižené horniny obsahují zcela 

rozložené živce a pouze směs slídových materiálů (chlorit a sericit), žádný křemen, 

 

výskyt – ze sedimentárních hornin jsou zde zahrnuty křemité ruly, kvarcity (slabé vložky 

v rulách severně od Vernířovic na Hutisku), dolomitické vápence (krátké a několik decimetrů 

mocné čočky v jemnozrnných pararulách poblíž Švagrova) a kalcitické mramory, všechny 

pestré horniny se vyskutují severně od Vernířovic na úpatí Mravečníku (pravděpodobná 

tvorba reliktů nějaké vyšší stratigrafické jednotky, zavrásněné do monotónní série), horniny 

jádra jsou nejčastěji chloritizované a nacházejí se ve vyšších polohách (např. Praděd), 

 ortoruly – chloritizované pararuly: 

obecná charakteristika – v těchto pararulách vzniká chlorit z biotitu a také ze staurolitu (je-li 

v hornině obsažen), v západní části jádra klenby se biotit mění v chlorit a v muskovit, 

ve východní části jádra klenby má chloritizace mělčí ráz s výrazným retrográdním pochodem 

(migmatity, u nichž se tyto pochody uplatnily ve slídových vrstvičkách), stoupající 

mikrotektonické zjevy směrem k devonskému obalu ukazují na svázanost proměny s posunem 

po jádru desenské klenby, 

 ortoruly – fylinitizované ruly: 

obecná charakteristika – v předložené geologické mapě se souvisle nevyskují na celé ploše, 

přičemž zde lze najít nejen ruly méně kinematicky postižené, ale také zcela přepracované 

horniny se špatně identifikovatelným jádrem, 

 

charakteristika složení – ačkoliv se zdá, že tyto horniny vznikly důsledkem extrémních 

stresových podmínek ve svrchních částech jádra klenby, je třeba zdůraznit, že dané oblast leží 

v pásmu svrchních jemnozrnných desenských rul, 

 

výskyt – tyto horniny obsahují rovněž zóny chlorititizovaných rul, vyskytujících se západně 

od vrcholu Pradědu; výskyt chloriticko-sericitických břidlic není v předložené geologické 

generální mapě detailně rozlišen. 
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Popis lokality – geografické hledisko 

Zájmová lokalita Ovčárna se geograficky nachází v Moravskoslezském kraji (T, okres Bruntál) 

v blízkosti hranice (kopírující historickou zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem) s Olomouckým 

krajem (M, okres Šumperk), geomorfologicky dle [77] v Jesenické soustavě, celku Hrubý Jeseník 

a podcelku Pradědská hornatina. 

Bližší i vzdálenější významné orientační body pro lokalitu Ovčárnu pod Pradědem jsou 

následující, tedy dle [76]: 

 

 na severozápadní straně – Pradědský hřbet s nejvyšší horou Praděd (1 491,3 m; 

kóta 1487,3 m, s televizním vysílačem pak 1616,0 m), dále pak severním  až severozápadním 

směrem k Červenohorskému sedlu (kóta 1 007,0 m) s vrcholy Malý Děd (1 368,2 m), 

Malý Klín (1 099,3 m) a Velký Klín (1 177,7 m) v Pradědském hřbetu, 

 na severní straně – údolí Bílé Opavy s přilehlou naučnou stezkou, 

 na jihozápadní straně – Vysokoholský hřbet s vrcholy Petrovy kameny (1 446,0 m; silně 

stlačené migmatity desenské klenby), Vysoká hole (1 463,7 m) a Kamzičník (1 419,6 m), dále 

pak Velký Máj (1 384,3 m), Jelení hřbet (1 367,0 m) a Břidličná hora (1 358,0 m), 

 na západní straně – Desenská hornatina s vrcholy Divoký Kámen (1285,3 m), Velká 

Jezerná (1248,4 m), Malá Jezerná (1271,5 m), Vřesník (1342,2 m), Dlouhé Stráně (1 353,1 m) 

s přilehlou horní nádrží přečerpávací vodní elektrárny (tj. PVE Dlouhé Stráně), detailně 

popsanou v [77], a Mravečník (1 342,7 m). 

 

Dodejme, že Vysokoholským hřbetem prochází hranice mezi Moravskoslezským krajem 

(tj. směrem do Slezska; okres Bruntál), jemuž náleží vrcholy Petrových kamenů a Vysoké hole, 

a Olomouckým krajem (tj. směrem na Moravu; okres Šumperk), jemuž náleží vrcholy Kamzičníku, 

Velkého Máje, Jeleního hřbetu a Břidličné hory. 

Tato hranice prochází také Pradědským hřbetem, přičemž vrcholy Pradědu a Malého Děda 

náleží do Moravskoslezského kraje; vrcholy Malého Klínu, Velkého Klínu a Červenohorské sedlo 

náleží do Olomouckého kraje. Území západně od zájmové lokality se rovněž nachází v Olomouckém 

kraji. 

Zájmová lokalita Ovčárna (kóta 1315,6 m) se nachází v Národní přírodní rezervaci Praděd 

(NPR Praděd), která je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKO Jeseníky), zřízené dle [77] 

výnosem ministerstva kultury ČSR č. j. 9886/69-II/2 ze dne 19. 6. 1969, a to podle §8 odstavce 2 

zákona č. 40/1956 Sb.; součásti tohoto výnosu je příloha vymezující hranice CHKO a rozlohu CHKO 

o plošné výměře 740 km2. 

 

Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  hercynský, 

 provincie:  Česká vysočina, 

 subprovincie:  Krkonošsko-jesenická soustava    (IV), 

 oblast:   Jesenická oblast     (IVC), 
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 celek:   Hrubý Jeseník      (IVC-7), 

 podcelek:  Pradědská hornatina     (IVC-7C), 

 okrsek:  Vysokoholský hřbet     (IVC-7C-b). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu v zájmové 

lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 

 Křovák JTSK:  Y = + 542 705 m, 

X = + 1 068 590 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 542 705 m, 

y = - 1 068 590 m, 

 GPS (WGS 84): 50° 04  ́15,2´  ́N, 

17° 14  ́23,2´  ́E. 

 

Z geologické mapy (měřítko 1:500 000, ČGS) lze pro zájmovou lokalitu vyčíst následující 

informace, tedy dle [71] (bez udání slovního názvu příslušné barvy): 

hornina 203 – zájmová hornina s hlubinným vrtem 

 ID horniny:  203, 

 hornina:  fylit, 

fylit s lokálními vložkami kvarcitu, metakonglomerátu, mramoru 

a různých metavulkanitů, 

 region:   Český masiv, 

 oblast:   devon, 

 index horniny:  g. 

 

Z geologické mapy (měřítko 1:50 000, ČGS) lze pro zájmovou lokalitu vyčíst následující 

detailnější informace pro vybrané objekty, tedy dle [71]: 

objekt 1020 – zájmový objekt s hlubinným vrtem 

 ID objektu:  1020, 

 číslo mapy ZM50: 1424 – Bělá pod Pradědem, legenda č. 1020, 

 hornina: 

typ horniny  metamorfit, 

hornina  fylonit, 

popis horniny  biotit-chlorit-muskovitický fylonit, 

 chronostratigrafie: 

eratém   proterozoikum, 

 regionální zařazení: 

soustava  Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum, 
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oblast   moravskoslezská oblast, 

region   silesikum, 

jednotka  desenská skupina. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

objekt 1024 

 ID objektu:  1024, 

 číslo mapy ZM50: 1424 – Bělá pod Pradědem, legenda č. 1024, 

 hornina: 

typ horniny  metamorfit, 

hornina  rula, 

popis horniny  biotitická a muskovit-biotitická rula („drobová, hustá“), 

 chronostratigrafie: 

eratém   proterozoikum, 

 regionální zařazení: 

soustava  Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum, 

oblast   moravskoslezská oblast, 

region   silesikum, 

jednotka  desenská skupina. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

objekt 1026 

 ID objektu:  1026, 

 číslo mapy ZM50: 1424 – Bělá pod Pradědem, legenda č. 1026, 

 hornina: 

typ horniny  metamorfit, 

hornina  metagranitoid, 

popis horniny muskovitický, biotit-muskovitický až biotit-chlorit-muskovitický 

metagranitoid, lokálně s blastomylonity, 

 chronostratigrafie: 

eratém   proterozoikum, 

 regionální zařazení: 

soustava  Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum, 

oblast   moravskoslezská oblast, 

region   silesikum, 

jednotka  desenská skupina. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

objekt 957 



Příloha D: Dodatky k TRT experimentům 

456 
 

 ID objektu:  957, 

 číslo mapy ZM50: 1424 – Bělá pod Pradědem, legenda č. 957, 

 hornina: 

typ horniny  metamorfit, 

hornina  fylit, 

popis horniny biotit-chlorit-muskovitický fylit až svor, lokálně s grafitem 

a s vložkami zelených břidlic, 

 chronostratigrafie: 

eratém   paleozoikum, 

útvar   spodní paleozoikum, 

 litostratigrafie: 

souvrství  vrbenská skupina, 

 regionální zařazení: 

soustava  Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum, 

oblast   moravskoslezská oblast, 

region   silesikum, 

jednotka  desenská skupina, 

subjednotka  obal desenské jednotky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

objekt 970 

 ID objektu:  970, 

 číslo mapy ZM50: 1424 – Bělá pod Pradědem, legenda č. 970, 

 hornina: 

typ horniny  metamorfit, 

hornina  kvarcit, metakonglomerát, 

popis horniny kvarcit, drakovský metakonglomerát, lokálně s vložkami 

fylitu až ruly, 

 chronostratigrafie: 

eratém   paleozoikum, 

útvar   devon, 

oddělení  spodní devon, 

stupeň   prag, 

 litostratigrafie: 

souvrství  vrbenská skupina, 

poznámka  drakovské kvarcity (spodní kvarcity), 
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 regionální zařazení: 

soustava  Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum, 

oblast   moravskoslezská oblast, 

region   silesikum, 

jednotka  desenská skupina, 

subjednotka  obal desenské jednotky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

objekt 6 

 ID objektu:  6, 

 číslo mapy ZM50: 1424 – Bělá pod Pradědem, legenda č. 6, 

 hornina: 

typ horniny  nezpevněný sediment, 

hornina  hlína, písek, štěrk, 

popis horniny nivní sediment, 

zrnitost hlína, písek, štěrk, 

geneze fluviální nečleněné, sedimenty vodních nádrží, 

 chronostratigrafie: 

eratém   kenozoikum, 

útvar   kvartér, 

oddělení  holocén, 

 regionální zařazení: 

soustava  Český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity, 

oblast   kvartér. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

objekt 9 

 ID objektu:  9, 

 číslo mapy ZM50: 1424 – Bělá pod Pradědem, legenda č. 9, 

 hornina: 

typ horniny  nezpevněný sediment, 

hornina  slatina, rašelina, hnilokal, 

popis horniny slatina, rašelina, hnilokal, 

barva převážně tmavě hnědá, 

geneze organická, 

 chronostratigrafie: 

eratém   kenozoikum, 

útvar   kvartér, 

oddělení  holocén, 
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 regionální zařazení: 

soustava  Český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity, 

oblast   kvartér. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

objekt 13 

 ID objektu:  13, 

 číslo mapy ZM50: 1424 – Bělá pod Pradědem, legenda č. 13, 

 hornina: 

typ horniny  nezpevněný sediment, 

hornina  hlína, kameny, 

popis horniny kamenitý až hlinito-kamenitý sediment, 

minerální složení pestré, 

barva různá, 

geneze deluviální, 

 chronostratigrafie: 

eratém   kenozoikum, 

útvar   kvartér, 

 regionální zařazení: 

soustava  Český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity, 

oblast   kvartér. 

 

Obr. D.24 zobrazuje topografickou mapu okolí zájmové lokality na Ovčárně pod Pradědem. 
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Obr. D.24  Lokalita Ovčárna – topografická GIS mapa zájmové lokality s vyznačeními pozice vrtu, 

budovy Vojenské zotavovny a ostatních přilehlých budov, příjezdové komunikace (tzv. Ovčárenská 

silnice coby spojnice Ovčárna pod Pradědem – Praděd); zpracováno v ArcGISu; 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Obr. D.25 zobrazuje propojení kolektorových trubek BHE, armatur a TRT aparatury (umístěné v TRT 

vozíku) na Ovčárně pod Pradědem. 
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Obr. D.25  Lokalita Ovčárna – propojení kolektorových trubek BHE (konfigurace 2-U pro 4 trubice), 

armatur (sběrač, rozdělovač; konfigurace 1-U pro 2 trubice) a TRT aparatury (hydraulická část, řídicí 

část; umístěno v TRT vozíku) s příslušným popisem; foto: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. D.26  Lokalita Ovčárna – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy listokladů, topologické 

mapy, geologické mapy v měřítku 1:500 000 a obecné legendy; měřítko mapy 1:7 500) s vyznačením 

polohy zkoumané lokality (s přesnější lokalizací vrtu); zpracováno v ArcGISu, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. D.27 a Obr. D.28 zobrazují významný geologický útvar, a to Petrovy kameny. 

 

 

Obr. D.27  Lokalita Ovčárna – Petrovy kameny (též Petrova skála, 1 446 m n. m.) mezi Pradědem 

a Vysokou holí jako ukázka výchozu silně stlačených migmatitů desenské klenby dle [85]; 

foto: Ing. Petr Vojčinák 

 

 

Obr. D.28  Lokalita Ovčárna – pohled z Petrových kamenů (1 446 m n. m.) na budovu Vojenské 

zotavovny (dole uprostřed) a Hotelu Figura (dole vpravo); foto: Ing. Petr Vojčinák 
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D.14 TRT experiment – lokalita Ostrava-Muglinov (T) 

Na této lokalitě se jednalo se o vůbec první TRT experiment (komerčně zaměřený), realizovaný 

v roce 2011 (konkrétně v březnu 2011 a v dubnu 2011), a to za účasti pracovníků Katedry kybernetiky 

a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D., 

Ing. Martin Pieš, Ph.D., Ing. Petr Vojčinák, Ing. David Vala; ekonomická realizace: 

doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

K realizaci TRT testu byla použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  alpsko-himálajský, 

 provincie:  Západní Karpaty, 

 subprovincie:  Vněkarpatské sníženiny     (VIII), 

 oblast:   Severní vněkarpatské sníženiny    (VIIIB), 

 celek:   Ostravská pánev     (VIIIB-1), 

 podcelek:  Ostravská pánev     (VIIIB-1), 

 okrsek:  Orlovská plošina     (VIIIB-1-g). 

 

Dodejme, že geomorfologicky se daná lokalita nachází na hranici okrsků Ostravská niva (VIIIB-1-b) 

a Orlovská plošina (VIIIB-1-g). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu v zájmové 

lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 

 Křovák JTSK:  Y = + 469 905 m, 

X = + 1 099 482 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 469 905 m, 

y = - 1 099 482 m, 

 GPS (WGS 84): 49° 51  ́17,0´  ́N, 

18° 17  ́23,2´  ́E. 

 

Obr. D.29 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 
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Obr. D.29  Lokalita Muglinov – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy 

a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:3 000) s vyznačením polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací vrtu) u rodinného domku v ulici U Vrbiny (v blízkosti řeky Ostravice); 

zpracováno v ArcGISu, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Pro úplnost dodejme, že Muglinov je v současné době – spolu s Antošovicemi, Heřmanicemi, 

Hrušovem, Koblovem, Kunčicemi a Kunčičkami – jednou z částí městského obvodu Slezská Ostrava 

(tj. Ostrava – Slezská Ostrava). 
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D.15 TRT experiment – lokalita Paskov (T) 

Na této lokalitě se jednalo se o druhý TRT experiment (respektive nekomerčně zaměřená série 

11 dílčích TRT testů), realizovaný v roce 2011 (konkrétně v červenci 2011 a v srpnu 2011), a to 

za účasti pracovníků Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: 

Ing. Radovan Hájovský, Ph.D., Ing. Martin Pieš, Ph.D., Ing. Petr Vojčinák, Ing. David Vala) Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava a pracovníků firmy Green Gas DPB, a. s. (technická 

realizace: Ing. David Grycz, Ing. Zdeněk Rozehnal). 

K realizaci TRT testu byla použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  alpsko-himálajský, 

 provincie:  Západní Karpaty, 

 subprovincie:  Vněkarpatské sníženiny     (VIII), 

 oblast:   Severní vněkarpatské sníženiny    (VIIIB), 

 celek:   Ostravská pánev     (VIIIB-1), 

 podcelek:  Ostravská pánev     (VIIIB-1), 

 okrsek:  Ostravská niva      (VIIIB-1-b). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu v zájmové 

lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 

 Křovák JTSK:  Y = + 471 060 m, 

X = + 1 111 423 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 471 060 m, 

y = - 1 111 423 m, 

 GPS (WGS 84): 49° 44  ́48,8´  ́N, 

18° 17  ́16,6´  ́E. 

 

Dodejme, že kompletní geologický popis této lokality – s návaznostmi na systém ukladování 

tepelné energie ve vrtu (angl. Borehole Thermal Energy Storage; BTES) a numerické matematické 

modelování tohoto zásobníku s 16 vrty (ve FEFLOW) – je uveden v [1] a v pododdíle 7.6.2.2. V [54] 

jsou zase uvedeny výsledky dílčích zkrácených TRT testů v návaznosti na hodnoty výstupních 

parametrů; jedná se tak o optimalizaci času realizace samotného TRT testu. 

Obr. D.30 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 
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Obr. D.30  Lokalita Paskov – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy 

a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:2 500) s vyznačením polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací polygonu 16 vrtů) v areálu firmy Green Gas DPB, a. s.; zpracováno 

v ArcGISu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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D.16 TRT experiment – lokalita Lysá hora (T) 

Na této lokalitě se jednalo se o třetí TRT experiment (komerčně zaměřený), realizovaný 

v roce 2011 (konkrétně v září 2011), a to za účasti pracovníků Katedry kybernetiky a biomedicínského 

inženýrství (FEI; technická realizace: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D., Ing. Martin Pieš, Ph.D., 

Ing. Petr Vojčinák; ekonomická realizace: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.) a Institutu geologického 

inženýrství (HGF; technická realizace: Miloš Weiper, Lumír Selzer, doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D., 

Ing. Michaela Sekerášová) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a pracovníků firmy 

Green Gas DPB, a. s. (technická realizace: Ing. Zdeněk Rozehnal, Ing. David Grycz). Zároveň se 

jedná o nejvýše položenou lokalitu, kde byl TRT experiment v rámci příslušné metodiky realizován. 

K realizaci TRT testu byla použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  alpsko-himálajský, 

 provincie:  Západní Karpaty, 

 subprovincie:  Vnější Západní Karpaty     (IX), 

 oblast:   Západní Beskydy     (IXE), 

 celek:   Moravskoslezské Beskydy    (IXE-3), 

 podcelek:  Lysohorská hornatina     (IXE-3B), 

 okrsek:  Lysohorská rozsocha     (IXE-3B-c). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu v zájmové 

lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 

 Křovák JTSK:  Y = + 461 470 m, 

X = + 1 134 638 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 461 470 m, 

y = - 1 134 638 m, 

 GPS (WGS 84): 49° 32  ́46,2´  ́N, 

18° 26  ́50,6´  ́E. 

 

Obr. D.31 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 
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Obr. D.31  Lokalita Lysá hora – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy 

a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:2 500) s vyznačením polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací vrtu) v areálu meteorologické stanice 

na Lysé hoře (kóta 1 328,4 m n. m.); zpracováno v ArcGISu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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D.17 TRT experiment – lokalita Háj ve Slezsku (T) 

Na této lokalitě se jednalo se o čtvrtý TRT experiment (komerčně zaměřený), realizovaný 

v roce 2011 (konkrétně v listopadu 2011), a to za účasti pracovníků Katedry kybernetiky 

a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D., 

Ing. Petr Vojčinák, Ing. David Vala; ekonomická realizace: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.) Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

K realizaci TRT testu byla použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  hercynský, 

 provincie:  Česká vysočina, 

 subprovincie:  Krkonošsko-jesenická soustava    (IV), 

 oblast:   Jesenická oblast     (IVC), 

 celek:   Nízký Jeseník      (IVC-8), 

 podcelek:  Vítkovská vrchovina     (IVC-8F), 

 okrsek:  Těškovická pahorkatina     (IVC-8F-h). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu v zájmové 

lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 

 Křovák JTSK:  Y = + 483 938 m, 

X = + 1 093 331 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 483 938 m, 

y = - 1 093 331 m, 

 GPS (WGS 84): 49° 53  ́56,0´  ́N, 

18° 05  ́16,3´  ́E. 

 

Obr. D.32 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 
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Obr. D.32  Lokalita Háj ve Slezsku – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy 

a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:2 500) s vyznačením polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací vrtu) v blízkosti novostavby rodinného domku; zpracováno v ArcGISu, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že v dostupné topografické mapě není novostavba rodinného domku vyznačena, 

v aktuální ortofotografické mapě je daná novostavba objevuje. 
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D.18 TRT experiment – lokalita Hvězdárna Johanna Palisy (T) 

Na této lokalitě se jednalo se o druhý a následně také třetí TRT experiment (nekomerčně 

zaměřený), realizovaný v roce 2013 (konkrétně v dubnu 2013 a v květnu 2013), a to za účasti 

pracovníků Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: 

Ing. Martin Pieš, Ph.D., Ing. Petr Vojčinák) a Institutu geologického inženýrství (HGF; technická 

realizace: Ing. Michal Porzer, Ph.D.) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

K realizaci TRT testu byla použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  alpsko-himálajský, 

 provincie:  Západní Karpaty, 

 subprovincie:  Vněkarpatské sníženiny     (VIII), 

 oblast:   Severní vněkarpatské sníženiny    (VIIIB), 

 celek:   Ostravská pánev     (VIIIB-1), 

 podcelek:  Ostravská pánev     (VIIIB-1), 

 okrsek:  Porubská plošina     (VIIIB-1-f). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu v zájmové 

lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 

 Křovák JTSK:  Y = + 480 459 m, 

X = + 1 100 536 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 480 459 m, 

y = - 1 100 536 m, 

 GPS (WGS 84): 49° 50  ́13,5´  ́N, 

18° 08  ́41,5´  ́E. 

 

Obr. D.33 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 
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Obr. D.33  Lokalita Hvězdárna – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy 

a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:2 000) s vyznačením polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací vrtu) v blízkosti budovy Hvězdárny a planetária Johanna Palisy 

(spadající pod VŠB-TUO); zpracováno v ArcGISu, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že v době realizace obou TRT experimentů procházel celý areál Hvězdárny 

a planetária Johanna Palisy celkovou rekonstrukcí. Výsledky z evaluačního procesu (v rámci I. SED) 

nebyly ani u jednoho z obou TRT testů příliš uspokojivé vlivem špatně provedené injektáže 

kolektorových trubek BHE uvnitř vrtu. 
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D.19 TRT experiment – lokalita FAST VŠB-TUO (T) 

Na této lokalitě se jednalo se o šestý TRT experiment (nekomerčně zaměřený), realizovaný 

v roce 2013 (konkrétně v září 2013), a to za účasti pracovníků Katedry kybernetiky a biomedicínského 

inženýrství (FEI; technická realizace: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D., Ing. Martin Pieš, Ph.D., 

Ing. Petr Vojčinák, Ing. Jiří Haška) a Institutu geologického inženýrství (HGF; technická realizace: 

Ing. Michal Porzer, Ph.D.) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

K realizaci TRT testu byla použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  alpsko-himálajský, 

 provincie:  Západní Karpaty, 

 subprovincie:  Vněkarpatské sníženiny    (VIII), 

 oblast:   Severní vněkarpatské sníženiny   (VIIIB), 

 celek:   Ostravská pánev    (VIIIB-1), 

 podcelek:  Ostravská pánev    (VIIIB-1), 

 okrsek:  Porubská plošina    (VIIIB-1-f). 

 

U této lokality je zajímavé, že geomorfologicky se nachází na hranici mezi Západními 

Karpatami (systém alpsko-himálajský) a Českou vysočinou (systém hercynský). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu v zájmové 

lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 

 Křovák JTSK:  Y = + 479 849 m, 

X = + 1 099 702 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 479 849 m, 

y = - 1 099 702 m, 

 GPS (WGS 84): 49° 50  ́42,1´  ́N, 

18° 09  ́08,2´  ́E. 

 

Geologický popis – nejbližší okolí vrtu 

Z geologického hlediska – se zahrnutím chronostratigrafie, litostratigrafie a regionální 

příslušnosti – tato lokalita náleží do Českého masivu (tj. krystalinikum a předvariské paleozoikum 

s uvažováním tzv. moravskoslezského paleozoika). Na základě stratigrafického schématu 

a chronostatigrafického hlediska se v okolí vrtu nachází zpevněný sediment (tj. jílovité břidlice, zřídka 

droby s rytmicky střídanými sekvencemi, prachovec) z období spodního karbonu (tj. moravskoslezský 

spodní karbon, svrchní visé) a svrchního karbonu (tj. moravskoslezský svrchní karbon, spodní namur). 

Tento sediment má konvolutní texturu, jeho zrnitost je hrubá až jemnozrnná, barva šedozelená 

a nazelenalá, geneze turbiditní. 
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Obr. D.34 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 

 

 

Obr. D.34  Lokalita FAST – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy 

a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:2 000) s vyznačením polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací vrtu) v blízkosti budovy Fakulty stavební VŠB-TUO; zpracováno 

v ArcGISu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. D.35 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 

 

 

Obr. D.35  Lokalita FAST – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy a 

geologických map v měřítcích 1:50 000 a 1:500 000; měřítko mapy 1:2 500) s vyznačením polohy 

zkoumané lokality (s přesnější lokalizací vrtu) v blízkosti budovy Fakulty stavební VŠB-TUO 

a dřevostavby školicího střediska Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK); zpracováno 

v ArcGISu, autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Vysvětlivky k výše uvedené kombinované GIS mapě (viz Obr. D.35) jsou následující, tedy: 

 

 A – budova školicího střediska Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK), 

 B – budova Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava (FAST VŠB-TUO), 

 C – přibližná pozice hlubinného vrtu v zájmové lokalitě, 

 I – hornina: sprašové hlíny; stáří: kvartér, 

 II – hornina: břidlice, prachovec, droba; stáří: moravskoslezský spodní karbon, 

 III – hornina: jíly, mírně písčito-vápenaté jíly, zřídka písky, štěrk, vápence z fosilních 

mořských řas (mořské předhlubňové facie); stáří: střední miocén (spodní baden), 

 IV – hornina: jíl, písek, štěrk; stáří: kvartér. 

 

Pro úplnost dodejme, že chceme-li zobrazit více geologických map (v závislosti na jejich 

měřítcích), je třeba uvážit nejen hodnotu společného měřítka výsledné mapy pro jejich zobrazení 

v překrývajících se vrstvách, ale také typ projekce. Aby bylo možno takto zobrazit geologické mapy 

v měřítcích 1:50 000 a 1:500 000 (tzv. „půlmilionka“), je třeba namísto Křovákova zobrazení 

v souřadném systému S JTSK East North použít zobrazení WGS 1984 v souřadném systému 

GCS WGS 1984. Nejsou-li zobrazení obou map stejná, zobrazí se pouze mapa s doporučeným 
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souřadnicovým systémem (v tomto případě mapa v měřítku 1:50 000 a v souřadnicovém systému 

GCS WGS 1984). Křovákovo zobrazení v souřadném systému S JTSK East North je následně 

transformováno do zobrazení WGS 1984 v souřadném systému GCS WGS 1984 (viz Obr. D.35). 

 

Geologický popis – moravskoslezská oblast 

V moravskoslezské oblasti (angl. the Moravo-Silesian Zone) se dle [4] vyskytují komplexy 

předvariských (angl. pre-Variscian) metamorfitů a magmatitů s transgresívně uloženým sledy 

paleozoika v nadloží. V případě moravskoslezského palezoika (angl. the Moravo-Silesian Palaeozoic) 

se jedná o sled slabě metamorfovaných až nemetamorfovaných sedimentů a vulkanitů paleozoického 

stáří (tj. silur, devon, spodní karbon), jehož podklad tvoří brunovistulikum (angl. the Brunovistulicum). 

Sedimenty devonu a spodního karbonu jsou značně rozšířeny v podloží neogenní karpatské 

předhlubně a flyšového (angl. Flysch) pásma Západních Karpat (angl. the Western Carpathians). 

 

Geologický popis – moravskoslezský spodní karbon 

Moravskoslezský spodní karbon (angl. the Moravo-Silesian Mississippian) reprezentuje 

litograficky výrazná, synorogenní klastická formace, vyskytující se v evropských hercynidech; 

ve střední Evropě (angl. the Central Europe) je známá pod označením kulm. Časově je nástup 

kulmské sedimentace vázán na různé úrovně intervalu devonský famen (angl. the Famennian stage; 

pozdní devon) – karbonský tournai (angl. the Tournaisian stage; raný karbon); ukončení této 

sedimentace pak na různé úrovně spodního namuru (angl. the Lower Namurian stage). V nadloží 

kulmu se nachází tzv. paralická molasa (angl. paralic molasse), s níž je kulm (angl. culm) vázán 

přechodem. Samotný kulm se vyznačuje slepenci (angl. conglomerate), drobami (angl. greywackes) 

a aleuropelity (angl. aleuropelites). Krystalinikum a geologicky mladá výplň Hornomoravského úvalu 

(angl. the Upper Moravian Vale) dělí povrchový výskyt kulmu na rozsáhlejší slezský kulm (angl. the 

Silesian culm; orientován severněji) a na menší drahanský kulm (angl. the Drahany culm; orientován 

jižněji). Z hlediska stratigrafie slezského kulmu lze rozlišit čtyři souvrství (angl. formation), přičemž 

okolí BHE na lokalitě SmartHnáleží do hradecko-kyjovického souvrství (angl. the Hradec-Kyjovice 

formation; mocnost asi 1 500 m, stáří svrchní visé a spodní namur). Vespod převažují lavicovité droby 

místy se slepenci, výše je pak zastoupena laminovaná břidlice, střídající se s tenkými, karbonátickými, 

jemně zrnitými drobami. Mezi několika obzory s mořskou faunou je tzv. kyjovický obzor (angl. the 

Kyjovice horizon) považován za hranici mezi starším visé a mladším namurem. Nejvyšším obzorem, 

tj. Štúrovým mořským patrem (angl. the Štúr sea-floor; kulmský ráz, namur A), končí sedimentace 

marinního kulmu a začíná již zmíněná paralická svrchokarbonská uhlonosná molasa, dělící se 

na paralické ostravské souvrství (angl. the Ostrava formation) a na karvinské souvrství (angl. the 

Karviná formation) a mající výrazné cyklické uspořádání sedimentů (tj. vzorec slepenec-pískovec-

aleuropelit-kořenová půda-sloj-aleuropelit) [4]. 

 

Geologický popis – moravskoslezský svrchní karbon 

Moravskoslezský svrchní karbon (angl. the Moravo-Silesian Pennsylvanian) zahrnuje dle [4] 

svrchnokarbonské paralické uloženiny (tj. ostravské souvrství; mocnost až 3 200 m, stáří namur A) 

a ryze kontinentální uloženiny (tj. karvinské souvrství; mocnost 1 000 m, stáří namur B a namur C, 

vestfál A) na Moravě a ve Slezsku. V případě hornoslezské pánve (na území České republiky), 

rozkládající se v prostoru mezi Ostravou a polskými městy Kraków a Góry Tarnowskie, hovoříme 

o oblasti vymezené na západě linií Štúrova mořského patra, na severu a na východě státní hranicí 

mezi Českou republikou a Polskou republikou a na jihu až jihovýchodě pak zakrytím beskydskými 
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příkrovy. Na území České republiky je tato část hornoslezské pánve vyplněna sedimenty (produktivní 

namur A, vestfál – angl. the Westphalian stage). Tyto sedimenty jsou povětšinou pokryty terciérním 

pokryvem (karpatská prohlubeň) a kvartérním pokryvem; jižní část hornoslezské pánve je zakryta 

křídou a terciérem beskydských příkrovů. Mořská patra hornoslezské pánve (angl. the Upper Silesian 

basin) jsou aleuropelitová, tedy bez karbonátů. 

 

Geologický popis – kvartér Českého masivu 

Z hlediska kvartéru Českého masivu (angl. the Bohemian Massif) se dle [4] daná zájmová oblast 

nachází na hranici mezi kvartérem denudačních oblastí a kvartérem akumulačních oblastí (tj. kvartér 

oblastí kontinentálního zalednění zahrnující také oderskou oblast). Samotná oderská oblast (angl. The 

Oder unit) zahrnuje geomorfologicky severní část celku Moravská brána (angl. the Moravian Gate), 

celek Ostravská pánev (angl. the Ostrava basin) a přilehlé oblasti celku Podbeskydské pahorkatiny 

(angl. the Sub-Beskidian Hills) a celek Opavská pahorkatina (angl. the Opava Hills). Převládají zde 

uloženiny spojené s činností kontinentálního ledovce ve formách tillů, glacifluviálních, 

fluvioglaciálních a glacilimnických sedimentů, dále pak sedimentů fluviálních, proluviálních 

a eolických (tj. sprašové hlíny coby nevápnitá facie spraší). 

 

Popis realizace TRT experimentu 
Metodika provedení tohoto TRT experimentu byla následující, tedy: 

 

 I. fáze – před TRT testem bylo provedeno jednorázové měření neovlivněného teplotního 

profilu, 

 II. fáze – samotný TRT test trval 75,00 hodin, 

 III. fáze – po TRT testu byly po dobu 120 minut v 10minutových intervalech měřeny 

ovlivněné teplotní profily (tj. ve 13 časových řezech), 

 IV. fáze – nebyla provedena. 
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I. SED 

 

Tab. D.23 sumarizuje vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry (pomocí nástroje 

GeRT-CAL) pro danou lokalitu. 

 

Tab. D.23  Lokalita FAST – vstupní parametry a výstupní kalkulované parametry v nástroji GeRT-

CAL při prvním stupni evaluace dat (po ukončení TRT testu, dle konvenčního výpočtu), 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Lokalita FAST – vstupní parametry a výstupní parametry v nástroji GeRT-CAL; I. SED 

parametr hodnota jednotka parametr hodnota jednotka 

ℎ� 139 m 
���,�

≡ ����
 

19 224 s 

�� 0,075 m 5,340 h 

�� 0,150 m 
���,�

≡ �����
 

20 988 s 

�� ± Δ� 7 026,0 ± 172,1 W 5,830 h 

� ∙�� 2,30 · 106 J · m-3 · K-1 �̅ ≡ � 3,320 W · m-1 · K-1 

����� 
270 000 s ��� 3,370 W · m-1 · K-1 

75,00 h ���� 3,080 W · m-1 · K-1 

��(0)������� ≡ �� + 11,34 °C ��(�)������� ≡ �� 0,115 K · m · W-1 

��(0)������� ≡ �� 284,49 K ����
 0,154 K · m · W-1 

���
���� ≡ ���,��

 
20 088 s 

�����
 0,075 K · m · W-1 

5,580 h 

 

Dodejme, že průměrná hodnota z naměřených dat pro neovlivněný teplotní profil činí 

+ 11,14 °C neboli 284,29 K. 

Pro průměrnou hodnotu objemového průtoku teplonosného média �̇��
(�)�������� = 1,6573	m � ∙h��, 

viz Obrázek 7.3 a relace (7.68) až (7.70), lze vypočítat průměrné Reynoldovo číslo ��������, a to 

při ustáleném stavu teplotních křivek, konfiguraci 2-U (viz Tabulka 7.4), paralelním zapojení trubek 

BHE a pro teplonosné médium ve formě čisté vody (tj. Celsiova teplota + 20 °C a Prandtlovo číslo 

�� = 7,022), tedy dle [6], [17], [21] a [68]: 
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Z výsledku relace (D.11) je zřejmé, že při výše uvedených podmínkách vykazuje proudění 

teplonosného média v kolektorových trubkách daného BHE turbulentní charakter, čímž byla splněna 

jedna z klíčových podmínek zdárné realizace TRT testu v rámci metodického postupu realizace celého 

TRT experimentu. 

 

Zhodnocení 

Z geologické struktury horninového masivu v okolí vrtu (viz Obr. D.35) lze usuzovat, že 

zprůměrovaná hodnota (tj. mezi přívodem – angl. inflow – a zpátečkou – angl. outflow; bráno 

v ustáleném stavu) součinitele tepelné vodivosti �̅ = 3,23	W ∙m �� ∙K�� reflektuje přítomnost 

uvedených hornin, tj. (jílovité) břidlice [angl. shales; (1,50 až 2,60) W ∙ m-1 ∙ K-1], prachovec [angl. 

siltstone; (1,31 až 3,52) W ∙ m-1 ∙ K-1] a droba (angl. greywacks) se zastoupením pískovce [angl. 

sandstone; (1,28 až 5,10) W ∙ m-1 ∙ K-1], křemene [angl. quartz; (6,80 až 12,00) W ∙ m-1 ∙ K-1], živce 

(angl. feldspar), minerálů a fragmentů hornin v původní jílovité hmotě (angl. clayey material). 

Obecnější hodnocení – potvrzující výše uvedené hodnoty součinitelů tepelné vodivosti daných hornin 

– je rovněž zmíněno v pododdíle 1.4.4.4. 

Z blízkých hodnot Celsiových teplot ��(0)������� = +11,34	°C a �(�)������ = + 11,14	°C je zřejmé, že není 

nutno provádět testování na počáteční (neovlivněnou) teplotu na základě pododdílu 7.5.4.3; 

intervalové rozpětí obou Celsiových teplot činí pouze 0,20 °C, což není pro proces evaluace či fitování 

dat signifikantní hodnota. Není však uvažován vliv teploty ovzduší na základě meteorologických dat 

pro dané údobí, spadající do realizace tohoto TRT experimentu. 

Ověření turbulentního proudění teplonosného média v paralelně zapojených kolektorových 

smyčkách je pro danou konfiguraci BHE korektně uvedeno v relaci (D.11). 
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D.20 TRT experiment – lokalita Dolní Žukov (T) 

Na této lokalitě se jednalo se o první (a zároveň poslední) TRT experiment (komerčně 

zaměřený), realizovaný v roce 2014 (konkrétně v dubnu 2014), a to za účasti pracovníků Katedry 

kybernetiky a biomedicínského inženýrství (FEI; technická realizace: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D., 

Ing. Martin Pieš, Ph.D., Ing. Petr Vojčinák) a Institutu geologického inženýrství (HGF; technická 

realizace: Ing. Michal Porzer, Ph.D., Miloš Weiper) Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. 

K realizaci TRT testu byla použita TRT aparatura německé firmy UBeG GmbH & Co. KG. 

 

Popis lokality – geomorfologické hledisko 
Z hlediska geomorfologie u této zájmové lokality rozlišujeme následující geomorfologické kategorie, 

tedy dle [76]: 

 

 systém:  alpsko-himálajský, 

 provincie:  Západní Karpaty, 

 subprovincie:  Vnější Západní Karpaty    (IX), 

 oblast:   Západobeskydské podhůří   (IXD), 

 celek:   Podbeskydská pahorkatina   (IXD-1), 

 podcelek:  Těšínská pahorkatina    (IXD-1G), 

 okrsek:  Hornožukovská pahorkatina   (IXD-1G-c). 

 

Popis lokality – geologické hledisko 
Přibližné zaměření (tj. pomocí Křovákova zobrazení a souřadnic GPS) hlubinného vrtu v zájmové 

lokalitě je následující, tedy dle [76]: 

 Křovák JTSK: Y = + 449 830 m, 

X = + 1 116 145 m, 

 Křovák JTSK (GIS): x = - 449 830 m, 

y = - 1 116 145 m, 

 GPS (WGS 84): 49° 43  ́13,8´  ́N, 

18° 35  ́12,8´  ́E. 
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Obr. D.36 zobrazuje danou lokalitu (s přesnějším označením) na kombinované GIS mapě, tedy: 

 

 

Obr. D.36  Lokalita Dolní Žukov – kombinovaná GIS mapa (zahrnující vrstvy topologické mapy 

a geologické mapy v měřítku 1:500 000; měřítko mapy 1:2 000) s vyznačením polohy zkoumané 

lokality (s přesnější lokalizací vrtu) v blízkosti novostavby rodinného domku; zpracováno v ArcGISu, 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

 

Dodejme, že v případě této lokality byla poprvé využita k napájení 3fázové TRT aparatury 3 

fázová elektrocentrála, tedy: 

 

 palivo:  bezolovnatý benzín (např. Natural 95, Natural 98), 

 výkon:  10 kW (maximálně), 

 voltáž I: 400 V/50 Hz pro 3fázové zapojení zátěže (R nebo RL) do hvězdy (Y), 

 voltáž II: 230 V/50 Hz pro 1fázové zapojení zátěže, 

 síť:  TN-S. 
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E Dodatky k měření teplotních profilů 

E.1 Měřicí kabely s čidly Dallas DS18B20 – KABEL 0 

Základní údaje o tomto měřicím kabelu jsou následující, tedy: 

 

 výrobce kabelu:   SENSIT s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm (Z) 

 datum přejímky:   2010/2011, 

 ID kabelu:    KABEL 0, 

 délka kabelu (nominální):  145 m, 

 vzdálenost (čidlo/čidlo):  10 m, 

 vzdálenost (čidlo/konektor):  5 m, 

 vlastní buben/označení/konektor: ano/ano/ne, 

 počet čidel na kabelu:   15 čidel, 

 typ čidel:    Dallas DS18B20. 

 

Tab. E.1 sumarizuje ROM adresy v závislosti na označení hloubkových úrovní (tj. od konce 

kabelu a od počátku kabelu) v případě měřicího kabelu KABEL 0. 

 

Tab. E.1  KABEL 0 – výčet jednotlivých ROM adres v závislosti na označení hloubkových úrovní 

(tj. od konce kabelu a od počátku kabelu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení hloubkových 

úrovní 
ROM adresy 

od konce 

kabelu 

od počátku 

kabelu ROM adresa (vcelku) I. II. III. IV. 

(m) (m) 

140 0 A1000003BC5E2328 A1 00000 3BC 5E2328 

130 10 5D000003BC7C3728 5D 00000 3BC 7C3728 

120 20 E4000003BC8F7828 E4 00000 3BC 8F7828 

110 30 15000003BC623E28 15 00000 3BC 623E28 

100 40 0E000003BC688628 0E 00000 3BC 688628 

90 50 4B000003BCA95428 4B 00000 3BC A95428 

80 60 82000003BC87FE28 82 00000 3BC 87FE28 

70 70 1A000003BC8C6D28 1A 00000 3BC 8C6D28 

60 80 49000003BC910D28 49 00000 3BC 910D28 

50 90 5B000003BC676828 5B 00000 3BC 676828 

40 100 1F000003BC92D928 1F 00000 3BC 92D928 

30 110 88000003BC882628 88 00000 3BC 882628 

20 120 84000003BCAC2328 84 00000 3BC AC2328 

10 130 95000003BC730A28 95 00000 3BC 730A28 

0 140 (k. č.) 1A000003BC9CE428 1A 00000 3BC 9CE428 
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E.2 Měřicí kabely s čidly Dallas DS18B20 – KABEL 21 

Základní údaje o tomto měřicím kabelu jsou následující, tedy: 

 

 výrobce kabelu:   SENSIT s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm (Z) 

 datum přejímky:   leden 2014, 

 ID kabelu:    KABEL 21, 

 délka kabelu (nominální/skutečná): 15,50 m/15,66 m, 

 vzdálenost (čidlo/čidlo):  1,0 m, 0,5 m, 

 vzdálenost (čidlo/konektor):  3,13 m, 

 vlastní buben/označení/konektor: ne/ne/ne, 

 počet čidel na kabelu:   21 čidel, 

 typ čidel:    Dallas DS18B20. 

 

Tab. E.2 sumarizuje ROM adresy v závislosti na označení hloubkových úrovní (tj. pouze 

od počátku kabelu) v případě měřicího kabelu KABEL 21. 
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Tab. E.2  KABEL 21 – výčet jednotlivých ROM adres v závislosti na označení hloubkových úrovní 

(tj. pouze od počátku kabelu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení hloubkových 

úrovní 
ROM adresy 

od konce 

kabelu 

od počátku 

kabelu ROM adresa (vcelku) I. II. III. IV. 

(m) (m) 

----- 0 BD00000534416128 BD 00000 534 416128 

----- 1; (1,03 m) FE00000534439728 FE 00000 534 439728 

----- 2 FA0000053427C828 FA 00000 534 27C828 

----- 3 4E00000533FD2328 4E 00000 533 FD2328 

----- 4 E0000005344EC328 E0 00000 534 4EC328 

----- 5 C5000005341FCF28 C5 00000 534 1FCF28 

----- 5,5 AA000005340ABC28 AA 00000 534 0ABC28 

----- 6 F6000005344F7728 F6 00000 534 4F7728 

----- 6,5 D4000005342E4928 D4 00000 534 2E4928 

----- 7 1A000005341E4428 1A 00000 534 1E4428 

----- 7,5 8200000534677128 82 00000 534 677128 

----- 8 7B00000534428928 7B 00000 534 428928 

----- 8,5 1B0000053464AF28 1B 00000 534 64AF28 

----- 9 24000005341BF128 24 00000 534 1BF128 

----- 9,5 E400000534473428 E4 00000 534 473428 

----- 10 F200000534161F28 F2 00000 534 161F28 

----- 10,5 D0000005340C5628 D0 00000 534 0C5628 

----- 11 F400000534141828 F4 00000 534 141828 

----- 11,5 6400000534104028 64 00000 534 104028 

----- 12 490000053413AD28 49 00000 534 13AD28 

----- 
12,5 (k. č.); 

(12,53 m) 
E1000005343BAF28 E1 00000 534 3BAF28 
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E.3 Měřicí kabely s čidly Dallas DS18B20 – KABEL 22 

Základní údaje o tomto měřicím kabelu jsou následující, tedy: 

 

 výrobce kabelu:   SENSIT s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm (Z) 

 datum přejímky:   leden 2014, prosinec 2014 (oprava), 

 ID kabelu:    KABEL 22, 

 délka kabelu (nominální/skutečná): 16,00 m/16,19 m, 

 vzdálenost (čidlo/čidlo):  1,0 m, 0,5 m, 

 vzdálenost (čidlo/konektor):  3,19 m, 

 vlastní buben/označení/konektor: ne/ne/ne, 

 počet čidel na kabelu:   22 čidel, 

 typ čidel:    Dallas DS18B20. 

 

Tab. E.3 sumarizuje ROM adresy v závislosti na označení hloubkových úrovní (tj. od počátku 

kabelu) v případě měřicího kabelu KABEL 22. 
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Tab. E.3  KABEL 22 – výčet jednotlivých ROM adres bez úplné závislosti na označení hloubkových 

úrovní (tj. pouze od počátku kabelu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení hloubkových 

úrovní 
ROM adresy 

od konce 

kabelu 

od počátku 

kabelu ROM adresa (vcelku) I. II. III. IV. 

(m) (m) 

13,0 0 0600000575E9C628 06 00000 575 E9C628 

----- 1,0; (1,03 m) FC000005344F2828 FC 00000 534 4F2828 

----- 2,0 C800000662F4E028 C8 00000 662 F4E028 

----- 3,0 79000005342C1928 79 00000 534 2C1928 

----- 4,0 5600000575E79228 56 00000 575 E79228 

----- 5,0 B500000534612628 B5 00000 534 612628 

----- 5,5 D5000005344AB528 D5 00000 534 4AB528 

----- 6,0 9C000005342B2A28 9C 00000 534 2B2A28 

----- 6,5 C100000533F1D728 C1 00000 533 F1D728 

----- 7,0 2700000533EC0128 27 00000 533 EC0128 

----- 7,5 4900000534319428 49 00000 534 319428 

----- 8,0 AE000005341A1328 AE 00000 534 1A1328 

----- 8,5 A30000053423AF28 A3 00000 534 23AF28 

----- 9,0 3B00000534341928 3B 00000 534 341928 

----- 9,5 6200000534448E28 62 00000 534 448E28 

----- 10,0 1D00000533F3E128 1D 00000 533 F3E128 

----- 10,5 D0000005341DC628 D0 00000 534 1DC628 

----- 11,0 6F00000534423728 6F 00000 534 423728 

----- 11,5 5800000534595C28 58 00000 534 595C28 

----- 12,0 49000005344E8728 49 00000 534 4E8728 

----- 12,5 7900000533FE0928 79 00000 533 FE0928 

0 
13,0 (k. č.); 

(13,03 m) 
F400000534116528 F4 00000 534 116528 
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E.4 Měřicí kabely s čidly Dallas DS18B20 – KABEL I 

Základní údaje o tomto měřicím kabelu jsou následující, tedy: 

 

 výrobce kabelu:   SENSIT s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm (Z) 

 datum přejímky:   25. 1. 2013, 

 ID kabelu:    KABEL I, 

 délka kabelu (nominální):  145 m, 

 vzdálenost (čidlo/čidlo):  10 m, 

 vzdálenost (čidlo/konektor):  5 m, 

 vlastní buben/označení/konektor: ano/ano/ano, 

 počet čidel na kabelu:   15 čidel, 

 typ čidel:    Dallas DS18B20. 

 

Tab. E.4 sumarizuje ROM adresy v závislosti na označení hloubkových úrovní (tj. od konce 

kabelu a od počátku kabelu) v případě měřicího kabelu KABEL I. 

 

Tab. E.4  KABEL I – výčet jednotlivých ROM adres v závislosti na označení hloubkových úrovní 

(tj. od konce kabelu a od počátku kabelu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení hloubkových 

úrovní 
ROM adresy 

od konce 

kabelu 

od počátku 

kabelu ROM adresa (vcelku) I. II. III. IV. 

(m) (m) 

140 0 (konektor) F800000458DC6028 F8 00000 458 DC6028 

130 10 D4000004586C8D28 D4 00000 458 6C8D28 

120 20 E100000459A43528 E1 00000 459 A43528 

110 30 240000045955C128 24 00000 459 55C128 

100 40 750000045875DD28 75 00000 458 75DD28 

90 50 F80000045ADEE228 F8 00000 45A DEE228 

80 60 A600000459887028 A6 00000 459 887028 

70 70 A800000459B42728 A8 00000 459 B42728 

60 80 ED00000459A45F28 ED 00000 459 A45F28 

50 90 3300000459821528 33 00000 459 821528 

40 100 8F000004597C4C28 8F 00000 459 7C4C28 

30 110 AB00000458FA6128 AB 00000 458 FA6128 

20 120 DF00000459366A28 DF 00000 459 366A28 

10 130 0F00000458F8F828 0F 00000 458 F8F828 

0 140 (k. č.) 5900000458852628 59 00000 458 852628 
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E.5 Měřicí kabely s čidly Dallas DS18B20 – KABEL II 

Základní údaje o tomto měřicím kabelu jsou následující, tedy: 

 

 výrobce kabelu:   SENSIT s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm (Z) 

 datum přejímky:   25. 1. 2013, 

 ID kabelu:    KABEL II, 

 délka kabelu (nominální):  145 m, 

 vzdálenost (čidlo/čidlo):  10 m, 

 vzdálenost (čidlo/konektor):  5 m, 

 vlastní buben/označení/konektor: ano/ano/ano, 

 počet čidel na kabelu:   15 čidel, 

 typ čidel:    Dallas DS18B20. 

 

Tab. E.5 sumarizuje ROM adresy v závislosti na označení hloubkových úrovní (tj. od konce 

kabelu a od počátku kabelu) v případě měřicího kabelu KABEL II. 

 

Tab. E.5  KABEL II – výčet jednotlivých ROM adres v závislosti na označení hloubkových úrovní 

(tj. od konce kabelu a od počátku kabelu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení hloubkových 

úrovní 
ROM adresy 

od konce 

kabelu 

od počátku 

kabelu ROM adresa (vcelku) I. II. III. IV. 

(m) (m) 

140 0 (konektor) D400000458D95E28 D4 00000 458 D95E28 

130 10 9300000458BFF728 93 00000 458 BFF728 

120 20 2C0000032C203828 2C 00000 32C 203828 

110 30 2100000458770328 21 00000 458 770328 

100 40 0C000002DA716F28 0C 00000 2DA 716F28 

90 50 F20000045931E328 F2 00000 459 31E328 

80 60 AB0000032C3D1028 AB 00000 32C 3D1028 

70 70 1000000459366028 10 00000 459 366028 

60 80 68000004595D3128 68 00000 459 5D3128 

50 90 1500000459B4DD28 15 00000 459 B4DD28 

40 100 F30000045985AC28 F3 00000 459 85AC28 

30 110 F2000002DA7DFD28 F2 00000 2DA 7DFD28 

20 120 C4000004587FB728 C4 00000 458 7FB728 

10 130 8600000459303F28 86 00000 459 303F28 

0 140 (k. č.) 2C00000459B2F328 2C 00000 459 B2F328 
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E.6 Měřicí kabely s čidly Dallas DS18B20 – KABEL III 

Základní údaje o tomto měřicím kabelu jsou následující, tedy: 

 

 výrobce kabelu:   SENSIT s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm (Z) 

 datum přejímky:   25. 1. 2013, 

 ID kabelu:    KABEL III, 

 délka kabelu (nominální):  145 m, 

 vzdálenost (čidlo/čidlo):  10 m, 

 vzdálenost (čidlo/konektor):  5 m, 

 vlastní buben/označení/konektor: ano/ano/ne, 

 počet čidel na kabelu:   15 čidel, 

 typ čidel:    Dallas DS18B20. 

 

Tab. E.6 sumarizuje ROM adresy v závislosti na označení hloubkových úrovní (tj. od konce 

kabelu a od počátku kabelu) v případě měřicího kabelu KABEL II, tedy: 

 

Tab. E.6  KABEL III – výčet jednotlivých ROM adres v závislosti na označení hloubkových úrovní 

(tj. od konce kabelu a od počátku kabelu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení hloubkových 

úrovní 
ROM adresy 

od konce 

kabelu 

od počátku 

kabelu ROM adresa (vcelku) I. II. III. IV. 

(m) (m) 

140 0 0E0000032C119928 0E 00000 32C 119928 

130 10 930000045986FC28 93 00000 459 86FC28 

120 20 79000004598C8628 79 00000 459 8C8628 

110 30 C200000458FAD328 C2 00000 458 FAD328 

100 40 360000045900A828 36 00000 459 00A828 

90 50 D70000032C2A5F28 D7 00000 32C 2A5F28 

80 60 6C000002DA6C2828 6C 00000 2DA 6C2828 

70 70 9C000004587D0328 9C 00000 458 7D0328 

60 80 7C000004596B5B28 7C 00000 459 6B5B28 

50 90 D2000004586B7F28 D2 00000 458 6BF728 

40 100 1B00000459A53428 1B 00000 459 A53428 

30 110 E4000004586F1728 E4 00000 458 6F1728 

20 120 9700000458D70428 97 00000 458 D70428 

10 130 E700000459637528 E7 00000 459 637528 

0 140 (k. č.) EF000004595B7328 EF 00000 459 5B7328 
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E.7 Měřicí kabely s čidly Dallas DS18B20 – KABEL GG 

Základní údaje o této pětici měřicích kabelů jsou následující, tedy: 

 

 výrobce kabelu:   SENSIT s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm (Z) 

 datum přejímky:   2012, 

 ID kabelu:    KABEL GG, 

 délka kabelu (nominální):  4 × 15 m, 1 × 80 m, 

 vzdálenost (čidlo/čidlo):  4 m, 9 m, 15 m, 10 m, 

 vzdálenost (čidlo/konektor):  neudáno, 

 vlastní buben/označení/konektor: ne/ne/ne, 

 počet čidel na kabelu:   4 × 9 čidel, 1 × 9 čidel; celkově 21 čidel 

 typ čidel:    Dallas DS18B20. 

 

Tab. E.7 sumarizuje ROM adresy v závislosti na označení hloubkových úrovní (tj. od konce 

kabelu a od počátku kabelu) v případě pětice měřicích kabelů pod souhrnným označením KABEL GG. 

 

Tab. E.7  KABEL GG – výčet jednotlivých ROM adres v závislosti na označení hloubkových úrovní 

(tj. od počátku kabelu) u pětice měřicích kabelů, autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení 

hloubkových 

úrovní 

ROM adresy (vcelku) 

od počátku 

kabelu vrt VM1 vrt VM2 vrt VM3 vrt VM4 vrt VM5 

(m) 

2 
6F000003A187E

028 

020000045FCC6

028 

69000003A1AA6

B28 

04000003A1D7

DE28 

A9000003A1CA

8028 

6 
2A000003A1CB

AB28 

9C000003A190F

728 

0A0000039E908

328 

81000003A1CBF

C28 

12000003A1BA

DB28 

15 (k. č.) 
42000003A1872

628 

99000003A19CF

828 

A1000003A1C31

D28 

7B0000039E7A2

E28 

7C000003A19A

D228 

30 ----- ----- 
720000039E6F1

328 
----- ----- 

40 ----- ----- 
7E000003A18E2

C28 
----- ----- 

50 ----- ----- 
8F0000039E7D0

028 
----- ----- 

60 ----- ----- 
03000003A19EA

928 
----- ----- 

70 ----- ----- 
1F0000039E7C2

528 
----- ----- 

80 (k. č.) ----- ----- 
F00000039E6BC

028 
----- ----- 
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E.8 Měřicí kabely s čidly Dallas DS18B20 – KABEL Testovací I 

Základní údaje o tomto měřicím kabelu jsou následující, tedy: 

 

 výrobce kabelu:   SENSIT s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm (Z) 

 datum přejímky:   2011, 

 ID kabelu:    KABEL Testovací I, 

 délka kabelu (nominální):  45 m, 

 vzdálenost (čidlo/čidlo):  4 m, 13 m, 

 vzdálenost (čidlo/konektor):  28 m, 

 vlastní buben/označení/konektor: ano/ano/ne, 

 počet čidel na kabelu:   3 čidla, 

 typ čidel:    Dallas DS18B20. 

 

Tab. E.8 sumarizuje ROM adresy v závislosti na označení hloubkových úrovní (tj. od počátku 

kabelu) v případě měřicího kabelu KABEL Testovací I. 

 

Tab. E.8  KABEL Testovací I – výčet jednotlivých ROM adres v závislosti na označení hloubkových 

úrovní (tj. od počátku kabelu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení hloubkových 

úrovní 
ROM adresy 

od konce 

kabelu 

od počátku 

kabelu ROM adresa (vcelku) I. II. III. IV. 

(m) (m) 

----- 28 F500000323EB2528 F5 00000 323 EB2528 

----- 32 1000000323F54E28 10 00000 323 F54E28 

----- 45 (k. č.) A200000323F12C28 A2 00000 323 F12C28 
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E.9 Měřicí kabely s čidly Dallas DS18B20 – KABEL Testovací II 

Základní údaje o tomto měřicím kabelu jsou následující, tedy: 

 

 výrobce kabelu:   SENSIT s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm (Z) 

 datum přejímky:   2011, 

 ID kabelu:    KABEL Testovací II, 

 délka kabelu (nominální):  4,5 m, 

 vzdálenost (čidlo/čidlo):  0,5 m, 

 vzdálenost (čidlo/konektor):  0,5 m, 

 vlastní buben/označení/konektor: ne/ne/ne, 

 počet čidel na kabelu:   3 čidla, 

 typ čidel:    Dallas DS18B20. 

 

Tab. E.9 sumarizuje ROM adresy v závislosti na označení hloubkových úrovní (tj. od počátku 

kabelu) v případě měřicího kabelu KABEL Testovací II. 

 

Tab. E.9  KABEL Testovací II – výčet jednotlivých ROM adres v závislosti na označení hloubkových 

úrovní (tj. od počátku kabelu), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení hloubkových 

úrovní 
ROM adresy 

od konce 

kabelu 

od počátku 

kabelu ROM adresa (vcelku) I. II. III. IV. 

(m) (m) 

----- 1,0 7A0000010E0FB628 7A 00000 10E 0FB628 

----- 1,5 570000010E173128 57 00000 10E 173128 

----- 2,0 (k. č.) F80000010E100F28 F8 00000 10E 100F28 
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E.10 Měřicí kabely s čidly Dallas DS18B20 – KABEL TRT 

Základní údaje o tomto měřicím kabelu jsou následující, tedy: 

 výrobce kabelu:   SENSIT s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm (Z) 

 datum přejímky:   2011, 

 ID kabelu:    KABEL TRT, 

 délka kabelu (nominální):  65 m, 

 vzdálenost (čidlo/čidlo):  3 m, 

 vzdálenost (čidlo/konektor):  8 m, 

 vlastní buben/označení/konektor: ano/ano/ne, 

 počet čidel na kabelu:   20 čidel, 

 typ čidel:    Dallas DS18B20. 

Tab. E.10 sumarizuje ROM adresy v závislosti na označení hloubkových úrovní (tj. od konce 

kabelu a od konce kabelu s přepočtem) v případě měřicího kabelu KABEL TRT. 

 

Tab. E.10  KABEL TRT – výčet jednotlivých ROM adres v závislosti na označení hloubkových 

úrovní (tj. od konce kabelu a od konce kabelu s přepočtem), autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení hloubkových 

úrovní 
ROM adresy 

od konce 

kabelu 

od konce 

kabelu 

(přepočet) 
ROM adresa (vcelku) I. II. III. IV. 

(m) (m) 

65 (k. č.) 57 (k. č.) 0D000002F2273228 0D 00000 2F2 273228 

62 54 E3000002DADCDE28 E3 00000 2DA DCDE28 

59 51 9D000002DADB0B28 9D 00000 2DA DB0B28 

56 48 E7000002DACF5A28 E7 00000 2DA CF5A28 

53 45 91000002DAA9C728 91 00000 2DA A9C728 

50 42 BB000002DADB1728 BB 00000 2DA DB1728 

47 39 F6000002DAE69D28 F6 00000 2DA E69D28 

44 36 C7000002DAEE6128 C7 00000 2DA EE6128 

41 33 2F000002DAC06728 2F 00000 2DA C06728 

38 30 BD000002DACFCF28 BD 00000 2DA CFCF28 

35 27 B7000002DAE8D428 B7 00000 2DA E8D428 

32 24 DF000002DAB5C928 DF 00000 2DA B5C928 

29 21 77000002DAD8A028 77 00000 2DA D8A028 

26 18 E4000002DAC15228 E4 00000 2DA C15228 

23 15 9F000002DAA25D28 9F 00000 2DA A25D28 

20 12 00000002DAC28028 00 00000 2DA C28028 

17 9 59000002DAE0BA28 59 00000 2DA E0BA28 

14 6 D1000002DAE52F28 D1 00000 2DA E52F28 

11 3 A5000002DA9F8428 A5 00000 2DA 9F8428 
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E.11 Teplotní profily – lokalita Paskov (T) 

V podkapitole 6.3 je zmíněno pravidelné měření neovlivněných, respektive spíše ovlivňovaných 

teplotních profilů na lokalitě Paskov, konkrétně pak ve vrtu VM6. 

Obr. E.1 zobrazuje sezónní ovlivňované teplotní profily na jaře 2013 na dané lokalitě, tedy: 

 

 

Obr. E.1  Lokalita Paskov (vrt VM6) – 1D grafy neovlivněných teplotních profilů (měřeny 

ve dnech 19. 4. 2013 a 17. 5. 2013 pomocí měřicího kabelu s čidly Dallas DS18B20); zpracováno 

v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. E.2 zobrazuje sezónní ovlivňované teplotní profily v létě 2013 na dané lokalitě, tedy: 

 

 

Obr. E.2  Lokalita Paskov (vrt VM6) – 1D grafy neovlivněných teplotních profilů (měřeny 

ve dnech 2. 7. 2013, 2. 8. 2013 a 3. 9. 2013 pomocí měřicího kabelu s čidly Dallas DS18B20); 

zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. E.3 zobrazuje sezónní ovlivňované teplotní profily na podzim 2013 na dané lokalitě, tedy: 

 

 

Obr. E.3  Lokalita Paskov (vrt VM6) – 1D grafy neovlivněných teplotních profilů (měřeny 

ve dnech 2. 10. 2013, 5. 11. 2013 a 2. 12. 2013 pomocí měřicího kabelu s čidly Dallas DS18B20); 

zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. E.4 zobrazuje sezónní ovlivňované teplotní profily v zimě 2013 (s přesahem do roku 2014) 

na dané lokalitě, tedy: 

 

 

Obr. E.4  Lokalita Paskov (vrt VM6) – 1D grafy neovlivněných teplotních profilů (měřeny 

ve dnech 2. 1. 2014, 3. 2. 2014 a 4. 3. 2014 pomocí měřicího kabelu s čidly Dallas DS18B20); 

zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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Obr. E.5 zobrazuje sezónní ovlivňované teplotní profily na jaře 2014 na dané lokalitě, tedy: 

 

 

Obr. E.5  Lokalita Paskov (vrt VM6) – 1D grafy neovlivněných teplotních profilů (měřeny 

ve dnech 1. 4. 2014, 5. 5. 2014 a 15. 5. 2014 pomocí měřicího kabelu s čidly Dallas DS18B20); 

zpracováno v MATLABu, autor: Ing. Petr Vojčinák 
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E.12 Konfigurace připojení k vybraným zařízením a technologiím 

Tab. E.11 sumarizuje nové i stávající konfigurace TCP/FTP připojení k vybraným zařízením 

(PC I, PC II, měřicí kufr) a k vybraným technologiím (Green Gas, MVP). 

 

Tab. E.11  Konfigurace připojení – nové i stávající konfigurace TCP/FTP připojení k vybraným 

zařízením (tj. PC I, PC II a měřicí kufr) a technologiím (tj. Green Gas, MVP), 

autor: Ing. Petr Vojčinák 

Označení 
Konfigurace TCP/FTP připojení 

IP adresa/URL název/uživatel heslo poznámka 

PC I 

158.196.133.119 vec-vrty bernecker 
vec-vrty; 

pcnk317i.vsb.cz 

158.196.128.96 -------- bernecker 

PC pracovní; 

srvfeia0ac.vsb.cz; 

TCP port 11 160 

PC II 

158.196.133.60 PCServer Bernecker 
PC server; 

pcnk317k.vsb.cz 

158.196.128.97 -------- Bernecker 

PC hlavní server; 

srvfeia0ad.vsb.cz; 

TCP port 11 160 

FTP I 158.196.133.60 PCServer Bernecker PCServer Administrator 

FTP II 158.196.133.60 Free Free PCServer Free 

FTP III 
62.84.148.252 -------- -------- B&R X20 CP1484; 

Green Gas 62.84.148.249 xxx xxx 

FTP IV 

158.196.153.148 bernecker bernecker 

B&R X20 CP1484; 

MVP; 

vzdálená složka C: 

158.196.153.148 bernecker bernecker 

B&R X20 CP1484; 

MVP; 

vzdálená složka F: 

FTP V 158.196.150.147 xxx xxx 

B&R X20 CP1484; 

měřicí kufr; 

vzdálená složka F: 

WEB I tepelnacerpadla.vsb.cz greengas greengas 
http://tepelnacerpadla.cz/ 

data.php 

 

Konfigurace FTP připojení (tj. FTP I až FTP V) lze pro pohodlnější připojení napevno nastavit 

v některém z mnoha FTP klientů (např. v souborovém manažeru Total Commander). 
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F Dodatky ke sběrnici 1-Wire 

F.1 Stručný popis sběrnice 1-Wire – praktické hledisko 

Dle [86] představuje 1-Wire dvouvodičovou sběrnici, umožňující sériovou komunikaci jednoho 

obvodu (či spíše zařízení) typu master s jedním nebo více obvody (či spíše zařízeními) typu slave. 

Dodejme, že k připojení obvodu typu slave je nutno zapopjit minimálně dva vodiče, tj. signálový 

vodič a zem (žádné napájení). Obvody typu slave toto napájení získávají přímo z datové sběrnice 

pomocí tzv. parazitního napájení (angl. Parasite Power Circuit), jehož úlohou je odebrat ze sběrnice 

dostatek energie na to, aby byl obvod typu slave schopen činnosti po určitou krátkou dobu (zpravidla 

pár sekud). V případě, kdy obvod typu slave potřebuje více energie (např. kvůli náročnosti 

vykonávané operace), musí obvod typu master zabezpečit pžerušení komunikace a udržení datové 

linky ve stavu logické 1 po potřebnou dobu, kdy je datová linka využita pro napájení, nikoliv 

pro přenos dat. 

Dle [86] patří mezi nejrozšířenější obvody sběrnice 1-Wire právě teplotní senzory, pak následují 

paměti typu ROM a typu EEPROM. Výhoda teplotních senzorů pro sběrnici 1-Wire spočívá – 

oproti senzorům sběrnice I2C – v redukci počtu vodičů, jimiž se lze k obvodu typu master připojit. 

Z tohoto důvodu jsou tato zařízení typu slave oblíbená hlavně v aplikacích, v nichž je teplota měřena 

na vzdálenějších místech. Dodejme, že patrně nejznámější použití představují čipy typu 1-Wire ROM 

při ověřování přístupu do objektu, např. otevírání vchodových dveří panelových domů 

pomocí klíčenky iButton. Naproti tomu čipy 1-Wire EEPROM, případně 1-Wire PROM, jsou hojně 

využívány např. v tonerech laserových tiskáren, konkrétně pak při kalkulaci počtu vytisknutých kopií. 

Obecně lze říci, že ve světě zařízení využívajících sběrnici 1-Wire je velmi důležité (ba přímo kritické) 

časování, a to z těchto důvodů, tedy dle [86]: 

 

 absence hodinového (taktovacího) signálu – je nutné mít předem dohodnuty doby trvání 

stavů logické 1 a logické 0, 

 absence napájení – musí být definováno, jakým způsobem a jak dlouho bude sběrnice určená 

k napájení obvodu typu slave; zároveň je třeba definovat, jak dlouho může trvat samotná 

komunikace vzhledem k dostatku energie pro odpověď zařízení typu slave. 

 

Abychom byli schopni po sběrnici 1-Wire komunikovat, je nutné zmínit úlohu ROM adresy 

(neboli ROM kódu – viz přílohy E.1 až E.10 s detekovanými ROM kódy čidel na příslušných měřicích 

kabelech) u zařízení typu slave. Každý čip (nikoliv však typ, ale každý vyrobený kus) má svoje 

(unikátní) identifikační 64bitové sériové číslo, jímž je nutné příslušné zařízení typu slave 

při komunikaci oslovit; nejjednodušší případ počítá s připojením jediného zařízení typu slave, pak není 

oslovení nutné. 

Dodejme, že v [86] je rovněž prakticky popsána konektivita sběrnice 1-Wire se sběrnicí I2C 

pomocí převodníku typu DS2484 (tzv. I2C to 1-Wire Bridge), který se na sběrnici I2C připojuje jako 

jakékoliv zařízení typu slave sběrnice I2C; o správu časování se však stará sběrnice 1-Wire, čímž 

vznikne zařízení typu master sběrnice 1-Wire. V [87] jsou rovněž zmíněny a popsány vlastnosti 

a možnosti konektivity dalších obvodů coby tzv. alternativních tlumočníků (typicky obvody typů 

DS2484-100, DS2484-101 a DS2484-800), u nichž však nelze ovlivňovat časování na sběrnici 1-Wire; 

v případě obvodu typu DS2484 lze toto časování ovlivnit. 
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F.2 Stručný popis sběrnice 1-Wire – měření teploty pomocí čidel 

DS18S20 a DS1820 

Rovněž dodejme, že v [88] je sumarizována a popsána implementace obvodu DS2484 

při komunikaci s teplotním čidlem Dallas DS18S20. Celá komunikace s tímto senzorem probíhá 

ve třech krocích, tedy: 

 

 inicializace – angl. Initization; tento krok v sobě zahrnuje dvě dílčí části, a to začátek 

kominikace iniciovaný obvodem typu master (tj. 1-Wire Reset) a odpověď od obvodu typu 

slave (tj. Presence Puls), 

 exekuce ROM příkazu – angl. ROM Command; vykonání příslušného ROM příkazu (každý 

ROM kód má své označení v hexadecimálním kódu), 

 exekuce požadované funkce čipu – angl. DS18S20 Function Command; vykonání 

konkrétního příkazu (pro senzor DS18S20). 

 

Dle [88] je v případě zjištění ROM adresy daného čipu komunikace ukončena resetem; 

naproti tomu v případě měření teploty lze pokračovat dále, tedy: 

 

 provedení inicializace, 

 použití nového ROM příkazu – jedná se o aplikaci ROM příkazu Skip ROM [CCh], kdy 

chceme komunikovat se všemi zařízeními na sběrnici; lze jej výhodně využít také v případě 

jediného zařízení na sběrnici, čímž odpadá nutnost adresovat daný senzor prostřednictvím jeho 

unikátního 64bitového kódu neboli ROM adresy, 

 vyslání kódu požadované funkce – jedná se o aplikaci ROM příkazu Convert T [44h], kdy 

odstartujeme proces jednorázového měření teploty, přičemž se v danou chvíli jedná 

o energeticky náročnou operaci s nutností zabezpečení dostatečného napájení, a to buď 

dvouvodičově (angl. 2-Wire Connection), nebo třívodičově (angl. 3-Wire Connection); 

v případě použití využití dvouvodičového zapojení a obvodu DS2484 (v roli tlumočníka) je 

nutno zajistit, aby daný tlumočník po vykonání příkazu Convert T a až do odvolání ukončil 

veškerou komunikaci na sběrnici (tzv. výjimečný stav) a aplikoval tzv. Strong Pull-up režim 

k zajištění dostatečného množství energie pro dané zařízení typu slave, tj. pro daný senzor 

teploty. Dodejme, že tlumočník se mimojiné stará o správné časování na sběrnici 1-Wire – 

typicky hodnota teplotní konverze u DS18B20 činí 750 ms, v případě dřívějšího ukončení této 

konverze není teplota změřena, 

 naměření teploty – v tomto stavu lze přečíst naměřenou teplotu, a to použitím ROM příkazu 

Read Scratchpad [BEh] neboli čtením obsahu zápisníkové paměti (tj. typ SRAM s kapacitou 

celkem 9 bajtů; první 2 bajty slouží pro uložení hodnoty naměřené teploty, poslední 1 bajt 

slouží pro CRC neboli kontrolní součet). 

 

V [88] je rovněž prakticky zmíněna implementace pro měření teploty pomocí senzoru DS18B20 

ve spolupráci s obvodem DS2484 v roli tlumočníka; v [89] se lze setkat s praktickou implementací 

sbrnice I2C se senzorem DS18S20. 

Pro úplnost dodejme, že v [89] je rovněž uveden rozdíl mezi DS18B20 a DS1820. Senzor 

typu DS1820 je starším předchůdcem senzoru typu DS18B20, oba typy mají shodný kód rodiny 
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(tj. 10h; angl. Family Code). Typ DS1820 lze přímo zaměnit s novějším typem DS18S20; jediná 

podstatná věc, na kterou je třeba si dát pozor, spočívá v delším konverzním čase u DS18B20 

(tj. typicky 750 ms) než u DS1820 (tj. typicky 500 ms). 

 

F.3 Čidla Dallas DS18B20 

Základní popis 

Jedná se o digitální teploměr umožňující jednak provádět měření teploty v °C, a to s 9bitovou 

přesností (základní přesnost) nebo 12bitovou přesností (nejvyšší přesnost), jednak využít funkci 

alarmu s nevolativními uživatelsky programovatelnými spouštěcími úrovněmi (tj. spodní mez, horní 

mez). Toto čidlo komunikuje po sběrnici typu 1-Wire, vyžadující pouze jednu datovou linku (a zem) 

pro komunikaci s centrálním procesorem. Rozsah pracovního teplot tohoto čidla se pohybuje 

v rozsahu od - 55 °C do + 125 °C, a to s přesností ± 0,5 °C v teplotním rozsahu od - 10 °C do + 85 °C. 

Dodejme, že čidlo může být přímo napájeno z datové linky (jedná se o tzv. parazitní napájení), 

eliminující nutnost použití externího napájecího zdroje. 

Každé čidlo Dallas DS18B20 má svůj unikátní 64bitový kód (tzv. ROM kód), umožňující více 

čidlům fungovat na stejné sběrnici, čímž je poměrně jednoduché využít jeden mikroprocesor k řízení 

několika čidel DS18B20, a to i na poměrně rozsáhlé ploše. Aplikace těžící z této výhodné vlastnosti 

například zahrnují, tedy dle [8]: 

 

 systémy HVAC (Heating, Ventilating, and Air-Conditioning) – vytápění, větrání 

a klimatizace, 

 systémy teplotního monitoringu v budovách, zařízení nebo strojů, 

 procesní monitoring, 

 řídicí systémy. 

 

Stručná sumarizace základních vlastností čidla Dallas DS18B20 je následující, tedy dle [8]: 

 

 sběrnice 1-Wire vyžadující pouze jediný port pro datovou komunikaci, 

 každé zařízení (čidlo) má svůj 64bitový unikátní kód uložený ve vestavěné paměti ROM, 

 kalibrace čidel přímo ve výrobě, 

 v nejjednodušší konfiguraci nejsou vyžadovány žádné další externí komponenty 

(např. napájecí zdroje, přídavné elektronické obvody či součástky), 

 čidlo může být napájeno přímo z datové linky (napětí v rozsahu od + 3,0 V do + 5,5 V), 

 rozsah měřených Celsiových teplot se pohybuje od - 55 °C do + 125 °C, 

 nominální přesnost ± 0,5 °C v teplotním rozsahu od - 10 °C do + 85 °C, 

 maximální konverzní čas z analogové teploty do digitálního slova činí 750 ms, 

 možnost uživatelsky definovat nevolativní nastavení alarmu, 

 příkaz pro hledání alarmu identifikuje a adresuje ta zařízení, u nichž se hodnota měřené 

teploty nachází mimo programově definované limity (tzv. podmínka teplotního alarmu), 

 samotná součástka je typicky dostupná v několika pouzdrech – např. 8pinové SO, 

8pinové μSOP a 3pinové TO-92, 

 dostupný software kompatibilní s čidlem DS18B20 – např. nejčastěji LogTemp, 

popř. uživatelsky vytvořené aplikace, 
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 případné aplikace zahrnují termostatické řídicí členy, průmyslové systémy, zákaznické 

produkty, teploměry či jakýkoliv teplotně citlivý systém. 

 

Konfigurace pinů 

Protože tato čidla umožňují dvouvodičové zapojení a/nebo třívodičové zapojení, je vhodné 

zmínit významy a označení jednotlivých pinů. 

 

Tab. F.1  Význam konfigurace pinů čidla Dallas DS18B20 v závislosti na dostupném typu pouzdra 

součástky, dle [8] 

Označení pinů a pouzder 
Název Funkce 

SO μSOP TO-92 

1, 2, 6, 7, 

8 

2, 3, 5, 6, 

7 
-------- N. C. nezapojeno 

3 8 3 VDD 

svorka, která buď musí být spojena s GND čidla 

(parazitní napájení), nebo není s GND spojena 

(zemní svorka externího napájecího zdroje) 

4 1 2 DQ 

datový vstup/výstup a pin pro sběrnici 1-Wire 

(typ otevřený kolektor s možností připojení 

pull-up rezistoru); rovněž napájení čidla, je-li 

použit režim parazitního napájení 

5 4 1 GND zem 

 

Jak již bylo zmíněno, šedesátičtyřbitová paměť ROM nese informaci o unikátním sériovém 

kódu daného zařízení (čidla). Zápisníková paměť (Scratchpad) obsahuje dvoubajtový teplotní registr 

(Temperature Register), ukládající hodnotu digitálního výstupu z teplotního čidla. Navíc tato paměť 

poskytuje přístupy do jednobajtových alarmových trigrovacích registrů (Alarm Trigger Register; 

úrovně �� a ��) a jednobajtového konfiguračního registru (Configuration Register). Tento registr 

umožňuje uživatelsky nastavit rozlišení konverze typu analogová teplota/digitální slovo na bitová 

rozlišení 9, 10, 11 a/nebo 12 bitů. Hodnoty ��, �� a konfigurační registry jsou nevolativní (paměť 

typu EEPROM), tudíž zálohují data při výpadku napájení čidla. 

Čidla DS18B20 využívají protokol sběrnice 1-Wire implementující sběrnicovou komunikaci 

s využitím jediného řídicího signálu. Řídicí linka obvykle vyžaduje pull-upový rezistor v případě, kdy 

jsou všechna zařízení připojena na sběrnici přes třístavový port nebo otevřený kolektor (v tomto 

případě se jedná o pin DQ). V tomto sběrnicovém systému mikroprocesor coby zařízení typu master 

(angl. Master Device) identifikuje a adresuje na sběrnici zařízení typu slave (angl. Slave Device) 

pomocí 64bitového pro každé takovéto zařízení unikátního kódu. Protože každé zařízení tento kód má, 

může být počet adresovaných zařízení na jednu sběrnici virtuálně nekonečný. 

 

Možnosti napájení 

Další výhodou tohoto čidla je dle [8] možnost řádné funkce i bez externího napájecího zdroje, 

protože napájení se místo toho provádí přes pull-upový rezistor (typicky 4,7 kΩ) pomocí pinu DQ, a to 

tehdy, kdy se sběrnice nachází ve stavu high (tj. vysoká úroveň). Takovýto signál rovněž nabíjí vnitřní 

kapacitor (���), který pak napájí zařízení typu slave tehdy, nachází-li se sběrnice ve stavu low 
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(tj. nízká úroveň). Tato metoda, odvozující napájení od sběrnice 1-Wire, je známá jako parazitní 

napájení čili dvouvodičové zapojení. Alternativně lze čidlo samozřejmě napájet externím napájecím 

zdrojem (přes pin VDD), tedy třívodičově. Stejné značení a stejný význam se objevují také u konců 

měřicích kabelů. 

Dodejme, že je-li dle [8] režim parazitního napájení zvolen, musí být na čidle pin VDD spojen 

s pinem GND. V tomto režimu jsou sběrnice 1-Wire a kapacitor schopny – u většiny aplikací – 

poskytnout čidlu dostatečný proud k tomu, aby byly splněny specifikované požadavky na časování 

a na napěťové úrovně. Nicméně provádí-li čidlo teplotní konverze nebo kopírování dat ze zápisníkové 

paměti do paměti typu EEPROM, operační proud může být maximálně 1,5 mA. Tento proud může 

způsobit nežádoucí úbytek napětí na slabém pull-upovém rezistoru. K zajištění dostatečného 

napájecího proudu je nezbytné využít silného pull-upového rezistoru v situaci, kdy probíhají teplotní 

konverze nebo kdy jsou data právě kopírována ze zápisníkové paměti do paměti EEPROM, čehož lze 

dosáhnout např. použitím MOSFET tranzistoru. Sběrnice typu 1-Wire musí být spínána silným pull-

upem během maximálně 10 µs po vydání příkazu Convert T [44h] nebo Copy Scratchpad [48h]; dále 

musí být sběrnice pull-upem udržena ve vysoké úrovni (rychlost konverze nebo přenos dat). Je-li pull-

up aktivní, žádná další činnost na sběrnici 1-Wire neprobíhá (viz také příloha F.1). 

Čidlo lze také napájet konvenčním externím napájecím zdrojem, kdy pin VDD (zároveň kladný pól 

napájecího zdroje) a pin GND nejsou spojeny. Výhodou tohoto přístupu je to, že není nutno použít 

pull-upový rezistor, zároveň se sběrnice 1-Wire nemusí starat o další provoz během času teplotní 

konverze (viz přílohy F.1 a F.2). 
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G Dodatky k MVP 

V této příloze jsou uvedeny všechny ostatní papírové přílohy, týkající se hlubinných vrtů 

na Malém výzkumném polygonu (MVP), umístěném v areálu VŠB-TUO. 

 

G.1 Akce VŠB – TU Ostrava 2008 (20. 11. až 26. 11. 2008) 

1) Monitorovací vrt C1 (20. 11. až 21. 11. 2008) 

2) Monitorovací vrt C2 (21. 11. až 22. 11. 2008) 

3) Centrální monitorovací vrt A (22. 11. až 26. 11. 2008) 

Protokol o kompletaci a tlakové zkoušce PE kolektoru – kolektor vrtu C1 

Protokol o kompletaci a tlakové zkoušce PE kolektoru – kolektor vrtu C2 

Protokol o kompletaci a tlakové zkoušce PE kolektoru – kolektor vrtu A 

 

G.2 Akce VŠB – TU Ostrava 2009 (25. 3. až 8. 4. 2009) 

1) Průzkumný hydrogeologický vrt B1 (26. 3. až 28. 3. 2009) 

2) Průzkumný hydrogeologický vrt B2 (29. 3. až 30. 3. 2009) 

3) Monitorovací (hydrogeologický) vrt D (31. 3. až 3. 4. 2009) 

4) Monitorovací vrt E1 (4. 4. až 5. 4. 2009) 

5) Monitorovací vrt E2 (6. 4. až 7. 4. 2009) 

6) Monitorovací vrt E3 (5. 4. až 6. 4. 2009) 

Seznam souřadnic na lokalitě Malý výzkumný polygon VŠB-TUO 

 

G.3 Vyhodnocení vrtných prací na lokalitě Ostrava-Poruba 

Základní údaje o vrtu – průzkumný hydrogeologický vrt B1 

Základní údaje o vrtu – průzkumný hydrogeologický vrt B2 

Základní údaje o vrtu – průzkumný hydrogeologický vrt D 

 

G.4 Zápis o převzetí pracoviště objednatelem 

Průzkumný hydrogeologický vrt B1 

Průzkumný hydrogeologický vrt B2 

Průzkumný hydrogeologický vrt D 

 

G.5 Zpráva o karotážním měření centrálního monitorovacího vrtu A 

1. Úvod 

2. Metodika měření 

3. Interpretace karotážního měření 
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4. Závěr 

Výpočet průběhu osy vrtu – objekt: A 

Horizontální projekce vrtu – objekt: A 

Vertikální projekce vrtu – objekt: A 

Výsledky karotážních měření – objekt: A 

 

G.6 Zpráva o měření inklinometrie průzkumných hydrogeologických 

vrtů B1 a B2 

Výpočet průběhu osy vrtu – objekt: B1 

Výpočet průběhu osy vrtu – objekt: B2 

Horizontální projekce vrtu – objekt: B1 

Vertikální projekce vrtu – objekt: B1 

Horizontální projekce vrtu – objekt: B2 

Vertikální projekce vrtu – objekt: B2 

 

G.7 Zpráva o měření inklinometrie monitorovacích vrtů C1 a C2 

Výpočet průběhu osy vrtu – objekt: C1 

Výpočet průběhu osy vrtu – objekt: C2 

Horizontální projekce vrtu – objekt: C1 

Vertikální projekce vrtu – objekt: C1 

Horizontální projekce vrtu – objekt: C2 

Vertikální projekce vrtu – objekt: C2 

 

G.8 Zpráva o karotážním měření monitorovacího vrtu D 

1. Úvod 

2. Metodika měření 

3. Interpretace karotážního měření 

4. Závěr 

Výpočet průběhu osy vrtu – objekt: D 

Horizontální projekce vrtu – objekt: D 

Vertikální projekce vrtu – objekt: D 

Výsledky karotážních měření – objekt: D 

 

G.9 Zpráva o karotážním měření monitorovacího vrtu E1 

1. Úvod 

2. Metodika měření 

3. Interpretace karotážního měření 

4. Závěr 

Výpočet průběhu osy vrtu – objekt: E1 

Horizontální projekce vrtu – objekt: E1 
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Výsledky karotážních měření – objekt: E1 

 

G.10 Zpráva o měření inklinometrie monitorovacích vrtů E2 a E3 

Výpočet průběhu osy vrtu – objekt: E2 

Výpočet průběhu osy vrtu – objekt: E3 

Horizontální projekce vrtu – objekt: E2 

Vertikální projekce vrtu – objekt: E2 

Horizontální projekce vrtu – objekt: E3 

Vertikální projekce vrtu – objekt: E3 

 

G.11 Zpráva o osazení monitorovacích vrtů pro ověření teplotních změn 

v horninovém prostředí teplotními čidly 

Lokalita „Malý výzkumný polygon“ VŠB-TUO, 2. etapa – instalace do vrtů E1, E2 a E3 
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H Dodatky k certifikované metodice 

H.1 Úvod 

Předkládaná „Certifikovaná metodika projektování a instalace vrtaných tepelných výměníků 

pro různě velké systémy na základě stanovených fyzikálních vlastností horninového masivu“ (dále jen 

Metodika; viz publikace [1]) má za úkol napomoci širšímu využití geotermální energie (řazenou 

mezi obnovitelné zdroje energie) a tím ke snížení využití fosilních paliv a ke snížení emisí 

skleníkových plynů. 

Metodika je také jedním z řady výsledků řešení výzkumného projektu „Využití tepelné energie 

zemské kůry pro zřizování obnovitelných zdrojů energie, včetně ověření možností akumulace 

tepla“ (TA 01020932), řešeného v období let 2011–2014. Metodika vychází z vlastního výzkumu 

řešitelů tohoto projektu a navazuje na poznatky získané z publikovaných odborných prací 

(tj. monografie, zprávy, odborné články v časopisech a ve sbornících na konferencích). Text přirozeně 

respektuje legislativní rámce Evropské unie a České republiky (tj. platné zákony, normy, vyhlášky, 

směrnice, rozhodnutí). 

Jedná se o synergicky pojatou komplexní metodiku, která v sobě zahrnuje dílčí metodiky, jež 

byly samostatně prezentovány v původních cílech projektu. 

 

H.2 Cíle metodiky 

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

na základě stanovených fyzikálních vlastností horninového masivu“ zahrnuje tři samostatné části 

logicky spojené v kompaktní celek, umožňující optimalizaci celého procesu projektování a instalace 

vrtaných tepelných výměníků (Borehole Heat Exchanger; BHE), a to na základě stanovených 

fyzikálních parametrů horninového prostředí. 

 

Náplň jednotlivých částí Metodiky je následující: 

 

 část I – metodika měření vybraných fyzikálních vlastností horninového masivu, 

 část II – metodika výkonové optimalizace tepelných výměníků ve specifickém horninovém 

prostředí pro různě velké spotřebitele, 

 část III – metodika stratifikované injektáže vrtu využívaného pro instalaci tepelného 

výměníku, případně akumulátoru. 

 

V kapitole Srovnání „novostí postupů“ oproti původní metodice je uveden současný stav 

existence metodických doporučení v České republice (ČR) a zahraničí. Z přehledu je zjevné, že v ČR 

na rozdíl od některých států Evropské unie (EU), které jsou v instalaci BHE díky ekonomickým 

podmínkám a široké podpoře obnovitelných zdrojů energie velmi aktivní (např. Spolková republika 

Německo), metodická doporučení týkající se výše uvedených oblastí chybí. 
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Detailnější specifikace dílčích cílů tří výše uvedených částí Metodiky je následující: 

 

 Ad část I: Hlavní cíl metodiky měření vybraných fyzikálních vlastností horninového masivu 

spočívá v navržení ověřeného způsobu měření tepelných charakteristik horninového masivu 

in situ. Metodika testů teplotní odezvy horninového masivu byla inovována zejména 

doplněním o měření teplotního profilu v testovaném vrtu. Vybrané výstupní hodnoty 

fyzikálních veličin jsou následně využitelné při výkonové optimalizaci vrtaných tepelných 

výměníků (typicky projektování metráže a počtu instalovaných BHE). 

 Ad část II: Hlavní cíl metodiky výkonové optimalizace tepelných výměníků ve specifickém 

horninovém prostředí pro různě velké spotřebitele spočívá v návrhu postupů výkonové 

optimalizace systému BHE s využitím pokročilých matematických metod. Podle velikosti 

instalace (je uvažována roční spotřeba tepelné energie) je účelné využít empirických 

tabulkových hodnot výkonu BHE na 1 metr vrtu pro malé instalace (v zahraničí označované 

jako „residential“ – typicky rodinný dům), analytické modely pro střední instalace 

(v zahraničí označované jako „light commercial“) či numerické modely pro velké instalace 

(v zahraničí označované jako „commercial“). V Metodice je rovněž navržen a popsán 

algoritmus tzv. technicko-ekonomické optimalizace. Využití navržených postupů vede 

k úspoře finančních nákladů na instalaci systému BHE (např. optimalizace počtu vrtů 

a metráže, případně vystrojení vrtů – typicky konfigurace 1-U čili jednoduchá U-trubice 

versus konfigurace 2-U čili dvojitá U-trubice). 

 Ad část III: Hlavní cíl navrhované metodiky stratifikované injektáže vrtu spočívá v provedení 

takové injektáže, která by zabezpečovala maximální dosažitelnou produkci tepelné energie 

z daného horninového prostředí při optimální hloubce vrtu a jeho vystrojení a dále pak 

při splnění všech podmínek na ni kladených z hlediska ochrany životního prostředí. 

Výsledkem použití Metodiky bude tedy takové vystrojení stvolu vrtu, aby hodnoty součinitele 

tepelné vodivosti l (v W ∙ m-1 ∙ K-1) materiálu použitých trubek a použité injektážní směsi 

umožňovaly co nejlepší (uvažováno z hlediska minimální tepelné ztráty) využití tepelného 

potenciálu horninových vrstev v intervalech, kdy dochází k ohřevu cirkulující směsi. 

A naopak: v intervalech, kde již může docházet k ochlazování cirkulující směsi, instalovat 

takové materiály, které by tento zpětný přestup již získané tepelné energie neumožnily. 

 

Navržená Metodika je tak použitelná nejen při odběru tepelné energie z horninového masivu, 

ale také pro případ cyklického využití s ukládáním letních „energetických přebytků“. 

 

H.3 Interakce s disertací 

Certifikovaná metodika – viz [1] – tuto disertaci teoreticky obohatila v oddíle 7.4.2, prakticky 

pak v oddíle 7.6.2 a v přílohách A.16 a A.17. Naopak disertace obohatila certifikovanou metodiku 

o analytický matematický aparát (viz přílohy A.1 až A.15, tématicky viz oddíl 1.4.3) a o metodiku 

realizace TRT experimentů (viz přílohy D.2 až D.20, tématicky viz kapitola 7). 

Složitější analytické metody (viz pododdíly 7.4.1.2 až 7.4.1.5 a přílohy A.13, A.15, A.17) byly 

na základě [17] a [21] uvedeny již v [44]. V této disertaci došlo k jejich začlenění do šiřšího kontextu, 

respektive s návaznostmi a již zavedenou symbolikou na jednoduché matematické modely (viz 

pododdíl 7.4.1.1) a numerické modely (viz oddíl 7.4.2 a přílohy A.14, A.16 a A.18). 
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Dodejme, že dílčí metodika stratifikované injektáže vrtu využívaného pro instalaci tepelného 

výměníku, případně akumulátoru byla tématicky řešena v [5]. 
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I Dodatky k disertaci 

I.1 Obsah přiloženého CD 

Adresářová struktura přiloženého datového média ve formě CD disku je následující, tedy: 

 

 složka Disertace: 

obsahuje kompletní verzi této disertace (tj. hlavní text a přílohy) ve formátu *.docx 

a ve formátu *.pdf (tj. PDF/A), přičemž: 

o Zkrácená verze – zkrácení hlavního textu a rozšíření příloh; jedná se o verzi určenou 

pro tisk a následnou vazbu a pro oponenty této disertace (tzv. oponentská verze): 

 Disertace – Ing. Petr Vojčinák.docx, 

 Disertace – Ing. Petr Vojčinák.pdf. 

o Nezkrácená verze – původní rozsahy hlavního textu a příloh; jedná se o verzi 

v původní koncepci a v původním rozsahu (tzv. autorská verze): 

 Disertace – Ing. Petr Vojčinák (nezkrácená verze).docx, 

 Disertace – Ing. Petr Vojčinák (nezkrácená verze).pdf. 

 

 složka Články: 

[L1] časopis Energy, Vol. 64  leden 2014 viz [51], 

[L3] konference ICCAS 2012 říjen 2012 viz [52], 

[L4] konference PDES 2012  květen 2012 viz [53], 

[L5] konference CSS 2010  září 2010 viz [31], 

[L6] konference CSS 2010  září 2010 viz [22] a [30], 

[L8] konference PDES 2013  září 2013 viz [55], 

[L9] konference PDES 2013  září 2013 viz [54], 

[L10] konference IDAACS 2011 září 2011 viz [34], 

[L11] konference PDES 2010  říjen 2010 viz [33], 

[L12] konference PDES 2010  říjen 2010 viz [32]. 

 

 složka GIS mapy s popisem: 

D.2 Znojmo    Obr. D.1 GIS s popisem – Znojmo.png, 

D.3 Úvaly u Prahy   Obr. D.5 GIS s popisem – Úvaly.png, 

D.4 MVP    Obr. D.9 GIS s popisem – MVP a VVP.png, 

D.5 Premonstrátská kanonie  Obr. D.13 GIS s popisem – Teplá.png, 

D.6 Ostružná   Obr. D.17 GIS s popisem – Ostružná.png, 
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D.13 Ovčárna   Obr. D.26 GIS s popisem – Ovčárna II.png, 

D.14 Ostrava-Muglinov  Obr. D.29 GIS s popisem – Muglinov.png, 

D.15 Paskov    Obr. D.30 GIS s popisem – Paskov.png, 

D.16 Lysá hora   Obr. D.31 GIS s popisem – Lysá hora.png, 

D.17 Háj ve Slezsku   Obr. D.32 GIS s popisem – Háj ve Slezsku.png, 

D.18 Hvězdárna Johanna Palisy Obr. D.33 GIS s popisem – Hvězdárna.png, 

D.19 FAST VŠB-TUO  Obr. D.34 GIS s popisem – FAST I.png, 

D.19 FAST VŠB-TUO  Obr. D.35 GIS s popisem – FAST II.png, 

D.20 Dolní Žukov   Obr. D.36 GIS s popisem – Dolní Žukov.png. 

 

 

I.2 Dodatek k významu pojmu „disertace“ 

Vybrané předpisy a publikace k tomuto tématu jsou následující: 

 

 Vyhláška č. 64/1977 Sb. – jedná se o vyhlášku České komise pro vědecké hodnosti o řízení 

při udělování vědeckých hodností ze dne 19. 9. 1977, přičemž dle [DL50]: 

o platnost předpisu – ode dne 31. 10. 1977 do dne 31. 12. 2001, 

o účinnost předpisu – ode dne 1. 12. 1977, 

o zrušené související předpisy – vyhláška č. 161/1973 Sb. a vyhláška č. 80/1974 Sb., 

o novelizované předpisy – vyhláška č. 187/1990 Sb. (viz publikace [DL49]), 

o nové související předpisy – zákon č. 111/1998 Sb. (viz publikace [DL48]), 

o v této vyhlášce jsou jednoznačně definovány a odlišeny pojmy „kandidátská 

disertace“ (pro udělení akademického titulu „kandidát věd“; zkratka CSc. uváděná 

za jménem) a „doktorská disertace“ (pro udělení akademického titulu „doktor věd“; 

zkratka DrSc. uváděná za jménem), 

o odstavec 2 § 1 – vědecká hodnost kandidáta věd; je zde uveden pojem „kandidátská 

disertační práce“ se zkrácením na pojem „kandidátská disertace“, používaném 

následně jednotně v célém textu této vyhlášky, 

o odstavec 2 § 2 – vědecká hodnost doktora věd; je zde uveden pojem „doktorská 

disertační práce“ se zkrácením na pojem „doktorská disertace“, používaném následně 

jednotně v célém textu této vyhlášky. 

 Zákon č. 111/1998 Sb. – jedná se o zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách) ze dne 22. 4. 1998, přičemž dle [DL48]: 

o platnost předpisu – ode dne 29. 5. 1998 dosud, 

o účinnost předpisu – ode dne 1. 7. 1998, 

o zrušené související předpisy – vyhláška č. 64/1977 Sb. (viz publikace [DL50]) 

a vyhláška č. 187/1990 Sb. (viz publikace [DL49]), 

o nové související předpisy – žádné, 
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o odstavec 4 § 47 – doktorský studijní program; uveden pojem „disertační práce“ 

a rovněž v odstavci 5 § 47 uvedeno, že absolventům doktorských studijních programů 

je udělen akademický titul „doktor“ (zkratka Ph.D. za jménem) nebo „doktor 

teologie“ (zkratka Th.D. za jménem) [viz také odstavce 9 až 11 § 99 tohoto zákona], 

o odstavce 2 a 3 § 47b – zveřejňování závěrečných prací; uveden pojem „disertační 

práce“, 

o odstavec 1 § 100 – týká se data obhajoby kandidátských disertačních prací 

dle vyhlášky č. 187/1990 Sb. (viz publikace [DL49]). 

 Ostatní – rozebírá význam pojmu „disertace“ z jazykového hlediska a etymologického 

hlediska, přičemž: 

o publikace [DL47] – pojmem „disertace“ se rozumí písemná práce překládaná 

a veřejně obhajovaná k dosažení vědecké hodnosti, akademického titulu: kandidátská 

disertace a doktorská disertace (tématicky viz publikace [DL49] a [DL50]); 

adjektivum „disertační“ je zmíněno ve spojitosti pojmu „disertační práce“ s pojmem 

„disertace“ (okrajově viz publikace [DL48]), 

o publikace [DL51] – pojmem „disertace“ se rozumí písemná práce překládaná 

a veřejně obhajovaná k dosažení vědecké hodnosti, akademického titulu: kandidátská 

disertace a doktorská disertace (tématicky viz publikace [DL49] a [DL50]); 

adjektivum „disertační“ je zmíněno ve spojitosti pojmu „disertační práce“ s pojmem 

„disertace“ (okrajově viz publikace [DL48]), 

o publikace [DL52] – pojmem „disertace“, vycházejícího z latiny, se rozumí doktorská 

práce, 

o publikace [DL53] – pojmem „disertace“ se rozumí doktorská práce. 

 

Pojem „disertace“ reflektuje názvosloví neplatné vyhlášky č. 64/1977 Sb. (viz 

publikace [DL50]) a svůj formální význam, uvedený v předložených slovnících (viz výše). 

Vyhláška č. 64/1977 Sb. uvádí pojmy „disertační práce“ a „disertace“. 

Pojem „disertační práce“ reflektuje názvosloví platného zákona č. 111/1998 Sb. (viz 

publikace [DL48]), neuvádí žádný vztah mezi pojmy „disertace“ a „disertační práce“. 

Zákon č. 111/1998 Sb. takto patrně oba uvedené pojmy ztotožňuje, neboť v publikaci [DL49], coby 

právní novele publikace [DL50], se hovoří o kandidátských disertacích, kdežto v publikaci [DL48] se 

v tomtéž kontextu hovoří o kandidátských disertačních pracích. 

Pojem „doktorská disertace“ lze nahradit pojmem „disertace“, neboť dle zákona č. 111/1998 Sb. 

(konkrétně odstavec 5 § 47 a dále také odstavec 11 § 99) je udělován absolventům studia 

v doktorských studijních programech fakticky akademický titul „doktor“; pro srovnání 

vyhláška č. 64/1977 Sb. udělovala akademické tituly „kandidát věd“ (slangově tzv. malý doktorát) 

a „doktor věd“ (slangově tzv. velký doktorát). 

Na základě výše uvedeného plyne, že pojem „disertace“ není z hlediska názvosloví 

publikace [DL48] v tomto tvaru uveden, ale významově odpovídá pojmu „disertační práce“. 

Z hlediska jazykovědného pojem „disertace“ odpovídá dle publikace [DL51] významu předloženého 

díla. 
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J Seznam doporučené literatury 

Uvedené publikace se týkají nejen tématu požadavků na formální stránku této disertace (viz 

publikace [DL1] až [DL5]), ale také tématu analogie mezi teplotním polem a elektrickým polem 

(tématicky viz příloha C, konkrétně pak přílohy C.1, C.2 a C.5) v návaznosti na související 

problematiku (viz publikace [DL6] až [DL21] pro veličiny a jednotky v soustavě SI 

a publikace [DL22] až [DL37] pro detailnější rozpracování problematiky analogie mezi teplotním 

polem a elektrickým polem, a to z makroskopického hlediska). 

Publikace [DL38] až [DL43] se zabývají normalizací problematiky klimatizátorů vzduchu 

a tepelných čerpadel. Publikace [DL44] až [DL46] se zabývají ostatními (nezařazenými) tématy, 

publikace [DL47] až [DL53] pak významem pojmu „disertace“ z právního hlediska a z jazykovědného 

hlediska. 

 

Publikace týkající se formálního zpracování disertace: 

DL1. ČSN ISO 214. Dokumentace – Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český 

normalizační institut, 2001. Třídící znak 01 0148. 

DL2. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace 

informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2011. Třídící znak 01 0197. 

DL3. ČSN ISO 7144. Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. 

Praha: Český normalizační institut, 1997. Třídící znak 01 0161. 

DL4. FURSETH, Inger a Euris Larry EVERETT. Doing Your Master’s Dissertation: From Start 

to Finish. Londýn: SAGE Publications Ltd, 2013. ISBN 978-1-4462-6398-3. 

DL5. KATUŠČÁK, D., B. DROBÍKOVÁ a R. PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak 

psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační 

práce, seminární práce a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak 

vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 

Nitra: Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-70-6. 

 

Publikace týkající se obecně veličin a jednotek a jednotek v soustavě SI: 

DL6. ČSN ISO 1000. Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých 

dalších jednotek. Praha: Český normalizační institut, 1997. Třídící znak 01 1301. 

DL7. ČSN ISO 80000-1. Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 1300. 

DL8. ČSN ISO 80000-2. Veličiny a jednotky – Část 2: Matematické znaky a značky užívané 

v přírodních vědách a technice. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2012. Třídící znak 01 1300. 
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DL9. ČSN ISO 80000-3. Veličiny a jednotky – Část 3: Prostor a čas. Praha: Český normalizační 

institut, 2007. Třídící znak 01 1300. 

DL10. ČSN ISO 80000-4. Veličiny a jednotky – Část 4: Mechanika. Praha: Český normalizační 

institut, 2007. Třídící znak 01 1300. 

DL11. ČSN ISO 80000-5. Veličiny a jednotky – Část 5: Termodynamika. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 1300. 

DL12. ČSN ISO 80000-6. Veličiny a jednotky – Část 6: Elektromagnetismus. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. Třídící znak 01 1300. 

DL13. ČSN ISO 80000-7. Veličiny a jednotky – Část 7: Světlo. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. Třídící znak 01 1300. 

DL14. ČSN EN ISO 80000-8. Veličiny a jednotky – Část 8: Akustika. Praha: Český normalizační 

institut, 2008. Třídící znak 01 1300. 

DL15. ČSN ISO 80000-9. Veličiny a jednotky – Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 

01 1300. 

DL16. ČSN EN ISO 80000-10. Veličiny a jednotky – Část 10: Atomová a jaderná fyzika. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. Třídící znak 01 1300. 

DL17. ČSN EN ISO 80000-11. Veličiny a jednotky – Část 11: Podobnostní čísla. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. Třídící znak 01 1300. 

DL18. ČSN ISO 80000-12. Veličiny a jednotky – Část 12: Fyzika pevných látek. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. Třídící znak 01 1300. 

DL19. ŠINDELÁŘ, Václav a Ladislav SMRŽ. Nová soustava jednotek. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1977. 

DL20. WIKIPEDIE. Nové definice SI. cs.wikipedia.org/wiki [online]. ©2001–2015, WIKIMEDIA 

Foundation [vid. 2015-04-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nové_definice_SI. 

DL21. WIKIPEDIE. Soustava SI. cs.wikipedia.org/wiki [online]. ©2001–2015, WIKIMEDIA 

Foundation [vid. 2015-04-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI. 

 

Publikace týkající se obecně matematiky a fyziky, fyziky pevných látek a nauky o šíření tepla 

(v návaznosti na analogie mezi teplotním polem a elektrickým polem): 

DL22. CÍSLER, Petr. Elektrická analogie sdílení tepla. Plzeň, 2012. Diplomová práce. Západočeská 

univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra technologií a měření. Vedoucí diplomové 

práce Jiří Kožený. Dostupné z: https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/2661/DP_Petr_Cisler.pdf. 
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DL23. FBI VŠB-TUO. Přenosové jevy. imhfyzikafbi.wz.cz [online]. ©2015, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava [vid. 2015-04-30]. Dostupné 

z: http://imhfyzikafbi.wz.cz/prednaskyAFpdf/transport.pdf. 

DL24. FS ČVUT. Šíření tepla. energetika.cvut.cz [online]. ©2011, Fakulta strojní Českého vysokého 

učení technického v Praze [vid. 2015-04-30]. Dostupné 

z: http://energetika.cvut.cz/files/sireni_tepla.pdf. 

DL25. HALLIDAY, D., R. RESNICK a J. WALKER. Fyzika, sv. 2. DUB, P., ed. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM, 2013. Edice Překlady vysokoškolských 

učebnic, sv. 4. ISBN 978-80-214-4123-1. 

DL26. IS MU. Studijní materiály předmětu PřF:Z0135 Úvod do studia geografie (podzim 2006). 

is.muni.cz [online]. ©2015, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně [vid. 2015-04-

29]. Dostupné z: http://is.muni.cz/el/1431/podzim2006/Z0135/um/Uvod_08_Tepelne_pole.pdf. 

DL27. JERHOTOVÁ, Eva et al. Stacionární elektrické pole. ucebnice.yucikala.net [online]. ©2015, 

Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze [vid. 2015-04-30]. 

Dostupné z: http://ucebnice.yucikala.net/kapitoly/stac_pole/index.php. 

DL28. KFY ZCU. Přenos tepla. kfy.zcu.cz [online]. ©1991–2013, Západočeská univerzita v Plzni 
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DL29. KITTEL, Charles. Úvod do fyziky pevných látek. DVOŘÁK, V., ed. Praha: Academia –
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DL30. MECHLOVÁ, Erika a Karel KOŠŤÁL. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský 

kurz fyziky. Praha: Prometheus, 2001. ISBN 80-7196-151-5. 
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