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Předmluva 
 
Česká republika je v evropském i celosvětovém měřítku z hlediska počtu vymezených útvarů 
podzemní vody zcela unikátní zemí, kdy na ploše cca 78 000 km2 je v současnosti 
v důsledku pestrosti geologického a hydrogeologického prostředí vymezeno 173 vodních 
útvarů podzemních vod. Využijeme-li však do důsledku terminologie ze zákona č. 254/2001 
Sb. o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon), kdy vodním útvarem podzemních 
vod  je vymezené soustředění  podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech, 
přičemž kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou 
propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění 
či odběr, je s ohledem na existenci vícekolektorových zvodněných systémů především 
v pánevních strukturách počet vodních útvarů  v ČR podstatně vyšší. Uvážíme-li přitom, že 
vodní útvar podzemních vod lze charakterizovat společnou formou výskytu vody nebo 
společnými vlastnostmi a znaky hydrologického režimu, je tato pestrost vodních útvarů 
podzemní vody nejenom neobyčejným bohatstvím naší republiky, ale také příležitostí a 
současně závazkem pro jejich racionální využívání v intencích udržitelného rozvoje. 

 
Zemní tepelné sondy, o kterých předkládaná metodika pojednává, do tohoto prostředí na 
tisících místech ročně zasahují a pro jejich projektování, povolování a provádění je nutno 
zachovávat postup s následující hierarchií: 

 

 
     nenarušovat při provádění a provozování zemních tepelných sond  

           přirozenou   hydrogeologickou   stratifikaci  horninového souboru,  
           časově-prostorový režim proudění podzemních vod a jejich  jakost 
 

 
          využívat   přitom  dle   místních  podmínek  termální 
          energii   akumulovanou v  podzemní  vodě,    neboť 
          ta pro zemní   tepelné  sondy představuje  trvale  se  
          obnovující a bilančně specifikovatelný  zdroj  tepla.           

 
S tímto úvodním zadáním které lze považovat za veřejný zájem bylo k tvorbě předkládané 
metodiky přistoupeno.  
 
 
 

        Svatopluk Šeda 
         

zpracovatel metodiky 



1. ZÁKLADNÍ POJMY 
 

Vrt    = vertikální dílo vznikající zpravidla strojním vrtáním 
 
Vertikální kolektor  = uzavřené potrubí vkládané do vrtu a napojené na výměník  

tepelného čerpadla. Ve vertikálním kolektoru obíhá topné 
médium, přenášející zemské teplo do výměníku tepelného 
čerpadla  

 
Zaplášťový prostor  =  prostor   mezi   stěnou   vrtu   a   vertikálním  kolektorem,  

vyplňovaný materiálem umožňujícím přenos tepla mezi 
horninou a vertikálním kolektorem   

 
Zemní tepelná sonda   (vrt pro tepelné čerpadlo systému země x voda, vrt pro využití  

energetického potenciálu podzemní vod pokud nedochází 
k čerpání nebo odběru podzemních vod, tzv. „suchý vrt“, 
hloubkový vrt geotermální a jiná synonymická sousloví)  

=   vrt + vertikální kolektor + zaplášťový prostor  
 
    

2. ÚVOD 
 
Předkládaná metodika byla Asociací pro využití tepelných čerpadel zpracována na podkladu  
Příručky Hesenského zemského úřadu životního prostředí a geologie1 v období září až 
prosinec 2010 s tím, že její obsahová náplň je přizpůsobena především geologickým, 
hydrogeologickým a právním podmínkám ČR. Cílem metodiky je orientovat  stavebníky, 
projekční kanceláře, odborné firmy a orgány státní správy v problematice projektování, 
povolování a provádění zemních tepelných sond po tzv. velké novele vodního zákona         
č. 252/2001 Sb. zveřejněné pod číslem 150/2010 Sb., která m.j. nově formuluje některé 
činnosti představující riziko pro vodní režim. Mezi ně patří i zemní tepelné sondy  (rozuměj 
vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda, vrty pro využití energetického potenciálu 
podzemní vod pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod, tzv. „suché“ vrty, 
hloubkové vrty geotermální a případná jiná synonymická označení).  

 
 

 

3. ZEMSKÉ TEPLO 
 

Tepelná energie, vyzařovaná sluncem a tepelná energie, která je předávána do atmosféry 
zemským povrchem je  rozhodující pro teploty do tzv. indiferentní hloubkové úrovně, tj. do 
hloubky cca 15 m pod povrchem terénu. Pod touto úrovní se již na teplotě neprojevuje vliv 
ročních období a rozhodující je zde přísun vnitřního tepla Země, přičemž platí, že minimálně 
pro kontinentální kůru je hlavním producentem tohoto tepla rozpad radioaktivních prvků. 
Zatímco v hloubce kolem 20 m pod terénem je teplota cca 10° C, směrem do hloubky teplota 
každých 30 m stoupá o cca 1°C. Mluvíme o tzv. geotermickém gradientu. Znamená to, že  
v hloubce kolem 100 m je teplota přibližně o 3°C vyšší než je střední roční teplota krajiny (viz 
následující obrázek). 

                                                
 

1
 Využívání zemského tepla v Hesensku. Příručka pro tepelná čerpadla a tepelném výkonu do 30 

kW., 3. přepracované vydání, Wiesbaden 2007 
 

 



 

Obr. č.1: Oblast vlivu slunečního záření a vnitřního tepla Země ve svrchní části horninového souboru 
 

 
 
 

4. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZEMSKÉHO TEPLA 
 

Nejčastěji používané systémy tepelných čerpadel k získávání zemského tepla jsou zemní 
tepelné sondy (s vestavenými vertikální kolektory),  méně se využívají zemní plošné 
kolektory. Zemní tepelné sondy mohou být používány k vytápění a chlazení budov, popř. 
k ukládání tepelné energie.  Tyto sondy se instalují do vrtů o hloubkách převážně 50 – 150 m, 
výjimečně mohou být ukládány i v hloubkách menších nebo větších. Obvyklý průměr vrtů ve 
svrchní části horninového souboru v oboru nezpevněných sedimentů je 200 – 250 mm, v níže 
ležících  skalních nebo podskalních horninách kolem 150 mm. Nejčastěji používaným typem 
sondy je dvojitá sonda „U“  skládající se ze spojené dvojice umělohmotných potrubních 
smyček ve tvaru „U“ (obr. č. 2). Běžně jsou používány i jednoduché sondy „U“, které se 
skládají pouze z jedné smyčky umělohmotné trubky. Podmínkou dobrého přenosu tepla na 
jedné straně a potřebou oddělit od sebe jednotlivé zvodnělé polohy horninového souboru a 
stabilizovat stěny vrtu je úprava zaplášťového prostoru, tj. výplň mezikruží mezi stěnou vrtu a 
vertikálním kolektorem vhodným materiálem. Obvykle se používá směs bentonitu a cementu, 
v závislosti na místních geologických podmínkách je na výplň mezikruží možné i použití jiných 
typů materiálů, zejména v kombinaci s případnou potřebou etážového vrstvení zaplášťových 
vrstev. Ojediněle jsou zatím používány a koaxiální sondy, které se skládají z vnitřní a vnější 
trubky či jiné typy kolektorů. Speciální případ tepelných sond aplikovaný dosud spíše 
v zahraničí představují tzv. energetické piloty. Jedná se o základové piloty, které jsou vystrojeny 
uvnitř uloženými umělohmotnými trubkami, které slouží jako tepelné výměníky. Energetické piloty se 
používají zpravidla pouze při stavbě budov, které vyžadují hlubší založení na pilotách. 



Obr. č.2: Zemní tepelné sondy a pata zdvojeného vertikálního kolektoru 

 

 
 
 
Zemní plošné kolektory využívají teplo v hloubkové úrovni kolem 2 m pod terénem a jsou uloženy 
horizontálně. Fungují podle stejného principu jako zemní tepelné sondy, avšak s ohledem na 
potřebnou plochu která činí až dvojnásobek vytápěné plochy jsou používány méně. Zemní plošné 
kolektory získávají  především tepelnou energii vyzařovanou Sluncem, k regeneraci odebraného 
tepla pomáhají  roční cykly. Předkládaná metodika se kategorií TČ se systémem zemních plošných 
kolektorů nezabývá.   

 
V zahraničí se používají i jiné typy kolektorů jako jsou spirálové sondy, šnekové sondy nebo zemní 
tepelné koše. Jsou jakýmsi přechodným typem mezi zemními tepelnými sondami a zemními 
plošnými kolektory. Jejich  hloubka se pohybuje kolem 5 – 6 m a proto nepotřebují tak velkou 
instalační plochu jako zemní plošné kolektory. Ani touto kategorií se předkládaná metodika 
nezabývá.   

 
Zmíněné typy kolektorů jsou po instalaci a propojení s tepelným čerpadlem pomocí horizontálních 
potrubních systémů naplněny nemrznoucí kapalinou většinou na bázi etylenglykolu, která přejímá 
z horninového prostředí zemské teplo a předává ho ve výměníku tepelného čerpadla k jeho 
účelovému využití pro výrobu tepla a teplé užitkové vody. 

 
Do kategorie systému využívajících zemské teplo patří i tepelná čerpadla systému voda  x voda, kdy 
k přenosu zemského tepla mezi odběrovým objektem (vrtem, studnou, aj.) a výměníkem tepelného 
čerpadla slouží sama podzemní voda se svým tepelným potenciálem. Obecně se rozlišují typy 
koaxiální, kdy k odběru vody a jejímu vypouštění zpět do zvodněného prostředí je využit pouze 
jeden objekt a systémy duální, kdy z jednoho objektu se voda čerpá a do druhého objektu se 
zasakuje. Předkládaná metodika se kategorií TČ systému voda x voda nezabývá.   



5. PRINCIP FUNGOVÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA 
 

Tepelné čerpadlo umožňuje zvyšovat teplo použitím mechanické nebo elektrické energie 
z nízké teplotní úrovně (v případě zemních tepelných sond v rozmezí od cca 0°C do cca 
10°C) na vyšší teplotní úroveň (cca 30 – 50°C), která je již použitelná pro topení a ohřev teplé 
vody. Pracovní (oběhové) medium pohybující se uvnitř vertikálních kolektorů zemních 
tepelných sond (primární okruh) je přiváděno do odparníku, kde cirkuluje jiné samostatné 
pracovní médium (sekundární okruh), které se odpařuje. Medium v parném skupenství je 
přiváděno do kompresoru, kde se ohřívá. V návazném zkapalňovači odevzdává oběhové 
médium tepelnou energii do topného systému a přeměňuje se opět v chladnou kapalinu. 
V dalším zařízení, expanzním ventilu, se kapalné pracovní médium rozpíná a jeho teplota 
dále klesá. V tomto teplotním stavu se vrací do odparníku a celý oběh pracovního média se 
v uzavřeném sekundárním okruhu opakuje (viz obr. č.3). 

 
Tepelné čerpadlo pracuje o to ekonomičtěji, čím menší je tepelný rozdíl mezi tepelným 
zdrojem, v našem případě zemní tepelná sonda nebo zemní plošný kolektor a zařízení 
využívající teplo, tj. vlastní topení. Zemní teplo se proto využije nejekonomičtěji ve spojení 
s nízkoteplotním topným systémem, například podlahovým topením. Ekonomičnost systému 
tepleného čerpadla se hodnotí tzv. tepelným faktorem. Tento odpovídá poměru otopného 
tepla a energie příkonu tepelného čerpadla, tj. kompresoru, oběhových čerpadel, apod. 
Moderní tepelná čerpadla dosahují při správném dimenzování zařízení tepelného faktoru     
až 4. 
 
Obr. č.3:  Funkční schéma tepelného čerpadla 

 

 
 
 
 
 
 



6. RIZIKA PŘI PROVÁDĚNÍ A PROVOZU ZEMNÍCH 
TEPELNÝCH SOND 

 
Rizika vyplývající z provádění a provozu zemních tepelných  sond  lze shrnout do třech 
skupin. Tou první je dimenze a situování zemních tepelných sond, neboť ty při svém 
provádění a provozu vyvolávají vždy určitý vliv na svoje okolí. Druhou skupinu představuje 
vliv na vodní režim, protože zemní tepelné sondy prakticky vždy zastihnou minimálně jeden, 
zpravidla však více útvarů podzemní vody, z nichž každý je charakteristický specifickou 
formou svého výskytu, vlastnostmi a znaky hydrologického režimu. Do třetí skupiny  náleží 
vliv na okolní stavby či zařízení, ať již se jedná o vliv krátkodobý (při provádění zemních 
tepelných sond) nebo o vliv trvalý, projevující se především objemovými změnami základové 
půdy v důsledku měnícího se teplotního pole v okolí sond.  

 
 

6.1. DIMENZE A SITUOVÁNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND 
 

Správná dimenze zemních tepelných sond je předpokladem pro jejich technický a ekonomický úspěch. 
Příliš „těsné“ dimenzování může vést jak k velikým problémům v provozu tak jak k nadměrným 
provozním nákladům. Nadměrné dimenzování naopak vede ke zvýšeným investičním nákladům.  
Protože výkon tepelného čerpadla je v podstatně funkcí specifické spotřeby tepla objektu který má být 
vytápěn a výtěžnosti zemského tepla určované geologickou popř. hydrogeologickou situaci lokality, 
musí se již v projektovém v návrhu sladit dimenzování tepelného čerpadla  s místními přírodními 
podmínkami.  

Pro návrhové parametry zemních tepelných sond pro tepelné čerpadlo systému země x voda 
je důležitou veličinou tzv. měrný výkon jímání. Ten udává délku vrtu nutnou pro získání 
jednoho W tepla. Je významně závislý na charakteru prostředí v němž je vrt vybudován a 
pohybuje se v širokém rozmezí  od  30 do 100 W/m. S největším měrným výkonem jímání 
lze kalkulovat tam, kde zemské teplo je vertikálním kolektorům předáváno proudící podzemní 
vodou. Naopak  s nejnižším měrným výkonem jímání je nutno kalkulovat v nesaturované 
zóně v klastických sedimentech. Pro jednoduché případy, tj. pro menší zařízení s topným 
výkonem do 30 kW je možné stanovit dimenzi systému zemních tepelných sond na základě 
následujících empirických hodnot.  

Tabulka 1. Orientační údaje měrného výkonu jímání jednotlivých litologických typů hornin 
v ČR, v závislosti na míře jejich zvodnění  

 

Hornina: 
Měrný výkon 

jímání 

 
Významně zvodnělé horninové systémy (především průlinově a 
puklinově propustné sedimenty české křídové pánve a 
jihočeských pánví, průlinově propustné pliopleistocénní  
sedimenty Kvartéru řeky Moravy, krasově propustné vápence, 
tektonicky porušená pásma krystalinických hornin, aj.)  
 

100 W/m a více 

 
Pevné skalní horniny  o vysoké tepelné vodivosti (např. kompaktní 
magmatické horniny bazické až ultrabazické Českého středohoří) 
v kombinaci s významným puklinovým zvodněním 
 

80 W/m 



 
Skalní až poloskalní horniny s nevýznamným zvodněním  
(především magmatické a metamorfované horniny moldanubika či 
okrajových horstev, izolátory české křídové pánve, sedimenty 
moravského flyše, aj.) 
 

50 W/m 

 
Bezvodé horniny pásma aerace (např. nezpevněné či zpevněné 
psamitické a psefitické sedimenty, případně skalní a podskalní 
magmatické a metamorfované horniny situované vysoko nad 
erozní bází) 
 

30 W/m a méně 

 
Do budoucna se však jeví jako zcela nezbytné nahradit výše uvedený zjednodušený 
empirický podklad exaktním materiálem sestaveným pro jednotlivé geologické formace ČR, 
v optimálním případě ztotožněnými s útvary podzemní vod, neboť právě podzemní voda má 
největší vliv na měrný výkon jímání, který lze navíc poměrně snadno kvantifikovat a 
bilancovat.    
 
Kromě dimenze celého systému je třeba dodržovat i základní pravidla pro situování zemních 
tepelných sond. Pomineme-li prozatím právního hledisko (je řešeno v kapitole 7.1), pro 
situování zemních tepelných sond je rozhodující volba optimální vzdálenosti jednotlivých 
sond od sebe. Výpočtové modely ze zahraničí (např. KÄLIN & HOPKIRK 1991, EUGSTER et 
al. 1992, aj.)2 ukazují, že termální vliv zemních tepelných sond se projevuje do vzdálenosti 
několika metrů. Při vzdálenosti zemních tepelných sond 5 m je však již vzájemné snížení 
výkonu těžce rozlišitelné, uvážíme-li vliv přírodně podmíněných rozdílů dvou sousedních 
sond. Je-li však vzdálenost menší než 5 m, mohou teploty horninového prostředí v okolí 
zemních tepelných sond silně a trvale poklesnout , takže se výrazně sníží výkony obou sond 
(viz obr.č. 4). Pro podmínky ČR se dnes na základě empirie pro malá zařízení s topným 
výkonem do 30 kW běžně aplikuje vzájemná vzdálenost sond 10 m, pouze v silněji 
zvodněných horninových systémech s rychlým oběhem podzemní vody lze vzájemný odstup 
snížit až na 5 m.   
 
Obr. č.4: Příklady umístění zemní tepelné sondy v blízkosti sousedních pozemků 

 
 

 
umístění sondy > 5 m od hranice pozemku 

 
 
 
 
 
 

 
 
umístění sondy < 5 m od hranice pozemku 
 
 
 

                                                
2
 EUGSTER, W.J., RYBACH, L. & HOPKIRK, R.J. (1992): Zemní tepelné sondy – jejich způsob 

fungování a vzájemné účinky půdy a spodní vody.– Závěrečná zpráva z dubna 1992 projektu 
NEFFč. 324; Zürich. 
KÄLIN, B. & HOPKIRK, R.J. (1991): Kvantitativní doporučení o minimální vzdálenosti hranice 
 



6.2. VLIV NA VODNÍ REŽIM 
 

V případě zemních tepelných sond může vrtná činnost, použití přísad do oběžného (teplovodního) 
média nebo spojení různých zvodněných poloh v horninovém souboru vést ke změně místa výskytu 
podzemní vody, nebo k ovlivnění jejich tlakových poměrů, množství, či jakosti. Rovněž při provozu 
tepelného čerpadla může vést odebírání a vracení tepla zemní tepelnou sondou nebo únik média 
přenášející teplo ke změně vlastností vody. Základní podmínkou hodnocení rizika ovlivnění 
vodního režimu nebo vodních poměrů  je proto znalost vodních útvarů podzemní vody 
kterých se může vrtná sondáž dotknout. Jedná se především o soubor poznatků o jejich 
geometrii, místu a způsob jejich uložení v horninovém prostředí, o specifických vlastnostech 
jako je porózita, průtočnost, tlakové poměry, jakost vody, apod.  Důležitý je rovněž vztah 
„provrtávané“ zvodně k okolním vodním útvarům ať již  podzemní nebo povrchové vody. 
Z návrhu na vybudování zemních tepelných sond tedy musí být zřejmé, jaké vodní útvary 
budou vrtnou sondáží zastiženy, jaké jsou vlastnosti těchto útvarů, jaké může být jejich 
primární ovlivnění v průběhu prací a jak budou muset být vrty upraveny, aby nemohlo po 
instalaci zemních tepelných sond dojít k sekundárnímu ovlivnění těchto vodních útvarů. 
Možností negativního ovlivnění vodního režimu je přitom mnoho, nejčastější riziko je však 
spojováno se změnou formy výskytu vodních útvarů, se změnou vlastností vod nebo se 
změnou znaků hydrologického režimu. Nejjednodušším, ale současně nejčastějším 
příkladem změny vodního režimu je propojení přírodně oddělených vodních útvarů 
podzemní vody nově prováděnými vrty. Protože tyto vodní útvary se obvykle liší svými 
tlakovými poměry, dochází na jedné straně k tlakovému odlehčení jedné zvodně  a na druhé 
straně k tlakovému zatížení druhé zvodně (viz obrázek č. 5).   
 
V určitých lokalitách se tato změna tlakových poměrů může týkat i více zvodní umístěných 
v hydrogeologické struktuře pod sebou. V řadě případů přitom nejde pouze o změnu 
tlakových poměrů, ale i o změnu bilance zásob podzemní vody, případně i o změnu primární 
jakosti vody. Z návrhu na vybudování zemních tepelných sond musí být proto zřejmé, jaký 
vliv bude mít vrtná sondáž na vodní režim při vlastním provádění vrtů a jak budou vrty 
upraveny po instalaci vertikálních kolektorů v kontextu eliminace rizik změny vodních 
poměrů na dané lokalitě.  
 
Obr. č.5: Komunikace mezi jednotlivými zvodněmi při nedokonalém odtěsnění zaplášťového prostoru 

 

 



Při hloubení vrtů se při převážně používané technologii příklepového vrtání se vzduchovým 
výplachem vhání na počvu vrtu vzduch a ten vše co se může dostat to vzduchového 
výplachu, tedy rozvrtaná hornina, podzemní voda a případně plyny vynáší na povrch při tlaku 
kolem 20 - 24 barů. Tlakový ráz se projevuje nejenom ve vlastním vrtu ale i v přívrtové zóně, 
mnohdy do vzdálenosti desítek, v ojedinělých případech i stovek metrů. Obecně platí, že čím 
je prostředí propustnější a filtračně anizotropnější (tzn. že změna tlaku se šíří jen určitým 
směrem ve směru převládajících puklin), tím je změna výraznější. Do určité vzdálenosti od 
vrtu tak dochází ke vzniku turbulentního proudění ve zvodnělém horninovém prostředí, do 
vznosu se dostávají nejjemnější částečky a způsobují zákal vody. Je-li v blízkosti vrtu zdroj 
podzemní vody, může být voda v tomto zdroji krátkodobě zakalena, ve výjimečných 
případech zákal přetrvává až několik dnů po ukončení vrtání. Složitější je situace v případě, 
kdy v důsledku existence nějaké větší pukliny dojde k tzv. ztrátě výplachu, tzn. že vháněný 
vzduchový výplach nevystupuje vrtným stvolem směrem k ústí vrtu, ale šíří se do stran do 
trhliny či dutiny v horninovém souboru. Pak dochází k tomu, že  se do okolí vrtu, někdy na 
vzdálenost až desítky metrů,  dostává rozvrtaná hornina a ta pak může způsobit dlouhodobý 
zákal vody v některém z blízkých jímacích objektů podzemní vody, v krajním případě může 
dojít i k „zanesení“ přítokové cesty a ke snížení vydatnosti jímacího objektu. Druhým 
možným typem ovlivnění je změna úrovně hladiny podzemní vody v okolí hloubeného vrtu, 
kdy vlivem vháněného vzduchového výplachu dojde v okolí vrtu k rozkolísání hladiny vody 
většinou v desítkách centimetrů až v jednotkách metrů. Jedná se však o změnu vratnou, 
která vymizí během několika dnů, kdy se tlakové podmínky v okolí vrtu vrátí do původního 
režimu.  
 
Podstatně významnější, dlouhodobější a často i trvalá je změna vodních poměrů v důsledku  
propojením zvodní, přetrvávající i po ukončení vrtání a instalací vertikálních kolektorů. Platí 
přitom základní pravidlo, že existuje-li ve vrtu několik zvodní pod sebou, může být ve vrtu 
„otevřena“ maximálně jedna zvodeň, ostatní zvodně musejí být ve vrtu trvale odtěsněny. 
Případ max. jedné otevřené zvodně se přitom většinou vztahuje pouze na lokality, na kterých  
v důsledku kavernosního nebo pórovitého prostředí s rychlým oběhem podzemní vody není 
reálné provést řádnou tamponáž vrtného stvolu z důvodu nekontrolovatelnému odnosu 
těsnicí směsi mimo prostor vrtného stvolu a je přitom reálné odtěsnit tuto vysoce propustnou 
etáž od nadložního horninového souboru. Ve všech ostatních případech je třeba pro 
eliminaci propojení jednotlivých zvodní aplikovat úplnou tamponáž vrtného stvolu a to i 
v případě, že se do vyhloubeného vrtu nepodaří vertikální kolektor instalovat. 
 
 
 

6.3. VLIV NA OKOLNÍ STAVBY ČI ZAŘÍZENÍ 
 

Případy ovlivnění staveb či zařízení jsou sice dosud poměrně řídké, ale zejména 
v posledním období, kdy především vrty pro tepelná čerpadla se situují do těsné blízkosti 
staveb nebo podzemních vedení, nejsou výjimečné. Podstata tohoto rizika spočívá v tom, že 
do vrtného otvoru se při vrtání pod vysokým tlakem vhání vzduchový výplach pod tlakem 20 
– 24 barů nebo po dokončení vrtu injektáží směs pod tlakem až 40 barů a je-li v připovrchové 
zóně nějaká nehomogenita, (trhlina, kaverna, staré sklepení, kanalizace, drenáž, apod.) 
vzduchový výplach nebo injektážní směs uniknou do těchto dutin, což může následně vést 
k poškození blízké stavby či zařízení. Jedná se např. o vydutí podlahy ve sklepních 
prostorech, o zanesení či destrukci kanalizačního potrubí, apod. Předcházet těmto jevům je 
nutné důkladnou projektovou přípravou se zmapováním všech těchto rizikových prvků a 
v případě potřeby volbou šetrnějších vrtných technologií (bezvýplachové vrtání, průběžné 
pažení, apod.).  
 
Specifickým rizikem při provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému země x voda je stav, 
kde se teploty oběžného média dostávají do záporných hodnot. Je třeba si uvědomit, že 



vertikální kolektor umístěný ve vrtech a naplněný nemrznoucí směsí odebírá teplo 
z horninového prostředí a průběžně ho ochlazuje až do vytvoření rovnováhy mezi přívodem 
a odvodem tepla. Odběrem tepla dojde v podzemí k ochlazení prostředí a  případech 
nesprávného dimenzování topné soustavy může dojít  k  přeměně vody v led do vzdálenosti 
až několika desítek centimetrů od potrubí vertikálního kolektoru. Při obrovském objemu 
okolní horniny nebude hrát tato lokální změna objemu (voda vers. led) významnější roli, 
může však být velmi významná v připovrchové vrstvě. Proto bývá na rizikových lokalitách, tj. 
při průchodu vrtu silně namrzající zeminou nebo horninou,  nutné jak horní část kolektorů do 
hloubky až několika metrů, tak propojovací potrubí ke strojovně tepelného čerpadla tepelně 
izolovat, zejména v případech křížení s inženýrskými sítěmi, v případě průchodu pod 
zpevněným povrchem, apod. 

   
 
  

7. PROJEKTOVÁNÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND 
A POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ 

 
Projektování a provádění zemních tepelných sond musí být prováděno tak, aby výše uvedená 
rizika spojená s touto činností byla snižována na akceptovatelnou úroveň, odpovídající pozici 
konkrétní lokality a jejímu významu z hlediska udržitelného rozvoje území. K eliminaci rizik je 
přitom třeba použít všech dostupných nástrojů, ať již právních, vědecko-odborných, či 
technických a do budoucna zcela jistě i nástrojů výzkumných, neboť cílem řádného 
projektování a provádění vrtů nemůže být pouze eliminace rizik ale současně i maximální 
efektivita při získávání zemského tepla.  

 
 

7.1 SOUČASNÝ STAV PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
VZTAHUJÍCÍCH SE K PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ 
ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND – VARIANTA A (V DEFINITIVNÍM 

TEXTU BUDE JEN JEDNA SCHVÁLENÁ VARIANTA) 
 

Zemní tepelná sonda není v současném pojetí našeho stavebního práva stavbou, ale je to 
druh technického zařízení (dále jen zařízení) nacházející se výhradně pod zemským 
povrchem a vznikající převážně činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu zákona 
č. 61/1988 Sb.3.  Může ji realizovat pouze osoba s oprávněním k této činnosti dle vyhlášky   
č. 15/1995 Sb.4. Riziko které je třeba z hlediska veřejného zájmu eliminovat se dotýká 
především vodních poměrů, a proto se problematika zemních tepelných sond dostala i do 
tzv. velké novely vodního zákona č. 252/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, 
zveřejněné pod číslem 150/2010 Sb. Nově se zde objevuje rozšíření odstavce (1)  § 17 
Souhlas  o písmeno g) v němž se uvádí, že souhlas vodoprávního úřadu je třeba „k vrtům 
pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá 
podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby 
mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.“ Souhlas se vydává formou rozhodnutí  
ve smyslu § 67 zákona č. 500/2004 Sb5 a nenásleduje již žádný další akt řešící umístění 
zemních tepelných sond nebo jejich povolení.  
 

                                                
3
 zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění 

pozdějších předpisů 
4
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způsobem ve znění pozdějších předpisů 
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 zákon č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů 



Má-li zmíněné rozhodnutí při instalaci zemních tepelných sond chránit nejenom veřejný 
zájem, tj. ochranu vodních poměrů ale respektovat i ostatní oprávněné zájmy a potřeby, je 
nutno v tomto smyslu k žádosti o vydání souhlasu vodoprávního úřadu formou rozhodnutí 
předložit  podklady vyplývající z § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb.6 ve znění pozdějších předpisů 
v takovém rozsahu, aby byl  jasně definován záměr a rizika z něj plynoucí a současně byl 
uveden způsob jejich eliminace či vypořádání. Důležitý dokument, tj. dokumentaci 
zamýšleného zařízení, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry je třeba 
doložit v tomto rozsahu: 
 

- projekt činnosti prováděné hornickým způsobem, který zpracovává ve smyslu § 2 
vyhlášky  č. 298/2005 Sb7. báňský projektant; 

 
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie,  které  ve smyslu  

zákona č. 62/1988 Sb8. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve 
znění pozdějších předpisů vypracovává osoba s kvalifikací dle § 3 zákona č. 62/1988 
Sb.; 

 
Protože však již nenásledují další správní řízení ve věci umístění zemních tepelných sond, je 
nezbytné aby dva výše uvedené dokumenty plánovaného zařízení byly doplněny ještě o tyto 
podklady: 
 

- soubor dokumentů kterým se dokladuje nekolizní nebo vypořádaný vztah 
k předmětným nebo sousedním pozemkům a stavbám v intencích §§ 76 a 90 zákona 
č. 183/2006 Sb9. a současně v intencích § 79 odstavec 5) stejného zákona (soubor 
informací o existenci podzemních vedení a staveb technické infrastruktury, včetně 
způsobu jejich ochrany); 

 
- vyjádření obecného stavební úřadu o souladu navrhovaného zařízení se záměry 

územního plánování dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., neboť  územní rozhodnutí ani 
územní souhlas se již nevydávají.    

 
Náležitosti všech výše zmíněných dokumentů a kvalifikace osob, které mohou tyto 
dokumenty zpracovávat jsou obsaženy v kapitole 7.3.1, 7.3.2 a 7.3.3.  
 
Jednou z variant budování zemních tepelných sond je i možnost jejich realizace v režimu 
geologických předpisů8, kdy zemní tepelné sondy jsou prováděny jako průzkumné objekty. 
Tato varianta připadá v úvahu na lokalitách málo prozkoumaných nebo na lokalitách  
s nepříznivými hydrogeologickými nebo vodohospodářskými poměry. Pokud jsou výsledky 
průzkumu příznivé, je možno následně realizovat zpracování příslušných dokumentů pro 
povolovací řízení. V případě výsledků nepříznivých je nutno průzkumná díla likvidovat. 
Případy kdy je možné nebo dokonce nutné volit obdobný postup jsou uvedeny  v kapitolách 
7.2 a 7.3. 
 
 
 
 

                                                
6
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7.1 SOUČASNÝ STAV PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
VZTAHUJÍCÍCH SE K PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ 
ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND – VARIANTA B (V DEFINITIVNÍM 

TEXTU BUDE JEN JEDNA SCHVÁLENÁ VARIANTA) 
 

Zemní tepelná sonda  je považována dle § 2, odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb. za stavbu, i 
když nevzniká stavební nebo montážní technologií ale převážně činností prováděnou 
hornickým způsobem ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb3 a může ji realizovat pouze osoba 
s oprávněním k této činnosti dle vyhlášky č. 15/1995 Sb4.  Dle § 103 zákona č. 183/2006 Sb., 
odstavec 1, písmeno b), bod 6  (topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev 
vody) se jedná o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.  
 
S ohledem na riziko ovlivnění vodních poměrů je třeba ve smyslu odstavce (1), § 17, 
písmeno g) zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů k zemním tepelným 
sondám, tj. k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se 
neodebírá nebo nečerpá podzemní voda získat souhlas vodoprávního úřadu. Vodoprávní 
úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí. Souhlas se vydává ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb. 
formou závazného stanoviska,  nebo ve  smyslu § 67 zákona č. 500/2004 Sb. formou 
rozhodnutí. 
 
Protože ochrana vodních poměrů patří mezi důležité zájmy v okolí zařízení, lze zemní 
tepelné sondy, ve smyslu § 76, odstavec (1) zákona č. 183/2006 Sb., umisťovat pouze za 
předpokladu vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Pokud jsou splněny 
podmínky uvedené v § 96 zákona č. 183/2006 Sb., lze k umístění  zemních tepelných sond 
vydat pouze územní souhlas, pokud tomu tak není, musí být ve smyslu § 79 vydáno 
rozhodnutí o umístění zařízení. 
 
K žádosti o vydání souhlasu vodoprávní úřadu je třeba předložit  podklady vyplývající z § 8 
vyhlášky č. 432/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Důležitý dokument, tj. dokumentaci 
zamýšleného zařízení, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry je třeba 
doložit v tomto rozsahu: 
 

- projekt činnosti prováděné hornickým způsobem, který zpracovává ve smyslu § 2 
vyhlášky č. 298/2005 Sb7. báňský projektant; 

 
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie,  které  ve smyslu  

zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve 
znění pozdějších předpisů vypracovává osoba s kvalifikací dle § 3 zákona č. 62/1988 
Sb.; 

 
K žádosti o vydání rozhodnutí  o umístění stavby ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. je 
třeba, kromě výše uvedeného souhlasu vodoprávního úřadu,  doložit  žádost, jejíž obsahové 
náležitosti jsou obsaženy v příloze č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb.10 (viz § 3, odstavec (1)). 
Dále je třeba předložit ve smyslu § 3, odstavce (2) stejné vyhlášky dokumentaci v rozsahu 
daném přílohou č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb.  
 
Pokud jsou splněny náležitosti vydání územního souhlasu (viz § 96, odstavec (1) a (2) 
zákona č. 183/2006 Sb.) oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a 
příslušná dokumentace musejí mít dle § 15, odstavec (1) a (2) vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
náležitosti dle přílohy č. 9  stejné vyhlášky. Podmínkou vydání územního souhlasu zůstává i 
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 Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření   



v tomto případě souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., musí však být 
vydán buď formou rozhodnutí, anebo formou závazného stanoviska neobsahující podmínky 
anebo nesouhlas. 
  
Územní souhlas však ve smyslu § 96, odstavec (1) zákona č. 183/2006 Sb. nelze vydat ani 
v případě, že záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb11.   V zákoně č. 100/2001 Sb., v příloze č. 1, pod bodem 2.11 kategorie II je 
uvedeno, že záměrem vyžadující zjišťovací řízení jsou „Hloubkové vrty pro ukládání 
radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro 
zásobování vodou u vodovodů pro veřejnou potřebu, s výjimkou vrtů pro výzkum stability 
půdy“. Metodický výklad k tomuto bodu dle dopisu OIP MŽP č.j. 72045/ENV/08 ze dne 
24.9.2008, zaslaný na Odbory výkonu státní správy MŽP a Krajské úřady – odbory životního 
prostředí a zemědělství uvádí: …Pojem hloubkový vrt není v českém právním řádu 
vymezen…… obecně se však má zato, že se jedná o vrty hlubší než 30 m. Hloubkové vrty 
pro tepelná čerpadla nejsou posuzovány pokud jejich realizací nemůže dojít k propojení 
hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění hydrogeologických poměrů v území a 
tato skutečnost bude konstatována ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí……. 
 
V intencích tohoto metodického pokynu se vliv zemní tepelné sondy (nebo-li hloubkového 
vrtu geotermálního) na životní prostředí v podstatě může zúžit na posouzení vodním režimu, 
neboť jediným médiem, které je hloubením a provozem zemních tepelných sond potenciálně 
významněji ohroženo, je právě podzemní voda. Proto se k žádosti o vydání souhlasu 
vodoprávního úřadu vždy doloží vyjádření osoby s odbornou způsobilostí nebo alespoň 
odborné posouzení  vlivu záměru na odtokové poměry. Tyto dokumenty buď provedení 
zemních tepelných sond nedoporučí, nebo stanoví takové parametry pro provádění a provoz 
sond, které negativní vliv na vodní poměry vyloučí. Vlastní vliv odběru zemského tepla 
z podzemní vody je přitom natolik nevýznamný, že se příslušný tepelný gradient žádným 
významnějším vlivem neprojeví na proudění podzemní vody či na změně její jakosti. 
. 
Z hlediska jiného vlivu zemních tepelných sond na horninové prostředí je třeba uvést, že 
vertikální kolektor umístěný ve vrtu a naplněný nemrznoucí směsí odebírá teplo 
z horninového prostředí a průběžně ho ochlazuje až do vytvoření rovnováhy mezi přívodem 
a odvodem tepla. Odběrem tepla dojde v podzemí k ochlazení prostředí a  teoreticky i 
k sezónní přeměně vody v led do vzdálenosti až několika centimetrů, případně decimetrů od 
potrubí vertikálního kolektoru. Při obrovském objemu okolní horniny nebude hrát tato lokální 
změna objemu (voda vers. led) významnější roli, může však být  významná v připovrchové 
vrstvě jak v blízkosti základů budov tak v blízkosti nebo při křížení inženýrských sítí. Proto je 
ochrana těchto objektů zajištěna technickou úpravou zemních tepelných sond 
specifikovanou v projektu činnosti prováděné hornickým způsobem (viz kapitola 7.2.2).  
 
Náležitosti všech výše uvedených dokumentů a kvalifikace osob, které mohou tyto 
dokumenty zpracovávat jsou obsaženy v kapitole 7.3.1,  7.3.2 a 7.3.3.  
 
Jednou z variant budování zemních tepelných sond je i možnost jejich realizace v režimu 
geologických předpisů, kdy zemní tepelné sondy jsou prováděny jako průzkumné objekty. 
Tato varianta připadá v úvahu na lokalitách málo prozkoumaných nebo na lokalitách  
s nepříznivými hydrogeologickými nebo vodohospodářskými poměry. Pokud jsou výsledky 
průzkumu příznivé, je možno následně realizovat zpracování příslušných dokumentů pro 
povolovací řízení. V případě výsledků nepříznivých je nutno průzkumná díla likvidovat. 
Případy kdy je možné nebo dokonce nutné volit obdobný postup jsou uvedeny  v kapitolách 
7.2.2 a 7.3.1. 
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 Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých  

   souvisejících   zákonů ve znění pozdějších předpisů   



7.2 PODKLADY A PRAVIDLA PRO PROJEKTOVÁNÍ 
ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND 

 

7.2.1 HYDROGEOLOGICKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ POSOUZENÍ 
LOKALITY S PLÁNOVANOU INSTALACÍ ZEMNÍCH 
TEPELNÝCH SOND 

 
Výskyt  přírodních kolektorů, na které je vázán oběh podzemní vody závisí na geologické 
stavbě území, složení hornin a jejich stáří. Starší horniny jsou obvykle méně propustné než 
horniny mladší, vyvřelé a přeměněné horniny (krystalinikum) jsou zpravidla méně propustné 
než usazeniny (sedimenty). V České republice se nejstarší a zpravidla nejméně propustné 
horninové soubory nacházejí v povodí Vltavy, které je z větší části tvořené krystalinikem,  
naopak nejvýznamnější kolektory jsou vázány na sedimenty druhohorních a třetihorních 
pánví. Tomuto základnímu členění odpovídá i vodohospodářský význam jednotlivých 
geologických celků s tou výjimkou, že do skupiny vodohospodářsky významných celků náleží 
v důsledku vyšších srážkových úhrnů i oblast okrajových horstev tvořených převážně 
krystalinikem a na východě republiky i sedimentárními příkrovovými formacemi. 
 
Pro hydrogeologické a vodohospodářské posouzení  lokalit s plánovanou instalací zemních 
tepelných sond je kromě jiného důležité horninové složení i míra zvodnění horninového 
souboru,  a to jak z pohledu měrného výkonu jímání zemského tepla, tak z hlediska možných 
rizik pro vodní ekosystém. A právě toto druhé hledisko, které je podrobněji specifikováno 
v kapitole 6.2,  je hlavním cílem hydrogeologického a vodohospodářského posouzení lokality 
a podružné, tedy s nutností přizpůsobit se, je hledisko efektivity zemních tepelných sond  a 
jejich technické proveditelnosti.     
 
Pro zařízení o tepelným výkonu do 30 kW s pouze několikametrovým dosahem termálního 
vlivu zemních tepelných sond je možné považovat změnu teplot způsobenou jednotlivými 
zemními sondami z hydrochemického, fyzikálního a biologického pohledu za změnu 
nevýznamnou, podzemní vodu významněji neovlivňující. Rozhodující vliv tak pro vodní 
poměry (pomineme-li prozatím možnost úniku oběžného média z uzavřeného kolektoru) 
představuje krátkodobá změna tlakových poměrů při vrtných pracích a případná dlouhodobá 
či trvalá  změna tlakových poměrů po instalaci zemní tepelné sondy. Zatímco krátkodobá 
změna při vrtných pracích je technicky nebo organizačně řešitelná, dlouhodobá změna je 
v podmínkách České republika z hlediska hydrogeologického i vodohospodářského zcela 
nepřípustná. Protože technické řešení má s ohledem na běžnou konstrukci vrtů  do kterých 
se vkládají vertikální kolektory pouze omezené možnosti, je území České republiky 
z hlediska možnosti budovat zemní tepelné sondy primárně rozděleno na oblasti:  
 

- hydrogeologicky a vodohospodářsky příznivé, ve kterých lze zemní tepelné sondy 
instalovat za běžných podmínek;      

 
- hydrogeologicky a vodohospodářsky podmíněně příznivé, ve kterých lze zemní 

tepelné sondy instalovat za zvláštních  podmínek;       
 

- hydrogeologicky a vodohospodářsky nepříznivé, ve kterých nelze zemní tepelné 
sondy instalovat buď vůbec, anebo v některých případech pouze v po předchozím 
vyhledávacím hydrogeologickém průzkumu, budou–li však jeho výsledky z hlediska 
uvažovaného záměru příznivé.      

 
 
 
 



Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky příznivé - hledisko hydrogeologické  
 
Do této první skupiny jsou zařazeny hydrogeologické rajony12 ve kterých převládají 
krystalinické horniny s připovrchovou zónou, jejíž zvodnění není souvislé a hydraulicky 
spojité na větší vzdálenosti. Sem patří kromě krystalinika i oblasti tvořené jinými horninami 
s nízkou propustností, např. izolátory české křídové pánve, sedimenty flyše na východní 
Moravě. Orientačně, s potřebou případného přehodnocení při zpracování podkladu pro účely 
vydání souhlasu vodoprávního úřadu k instalaci zemních tepelných sond, se tedy jedná o  
tyto skupiny rajónů, případě jednotlivé rajóny: 
  
32   Flyšové sedimenty (hladina podzemní vody volná, propustnost průlino-

puklinová, transmisivita střední a nízká13) 
 
4360  Labská křída (hladina podzemní vody volná, propustnost průlino-puklinová, 

transmisivita nízká) 
 
61  Krystalinikum Krušnohorské soustavy, mimo 6133 Teplický ryolit (hladina 

podzemní vody volná, propustnost puklinová, transmisivita nízká) 
 
62   Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum západních Čech mimo 6240 

Svrchní  silur a devon Barrandienu (hladina podzemní vody volná, 
propustnost puklinová, transmisivita nízká) 

 
63  Krystalinikum  jižních a jihozápadních Čech (hladina podzemní vody volná, 

propustnost puklinová, transmisivita nízká) 
 
64  Krystalinikum Sudetské soustavy (hladina podzemní vody volná, 

propustnost puklinová, transmisivita nízká) 
 
65  Krystalinikum Českomoravské vrchoviny (hladina podzemní vody volná, 

propustnost puklinová, transmisivita nízká) 
 
66  Sedimenty moravskoslezského devonu a spodního karbonu mimo 6630 

Moravský kras a 6640 Mladečský kras (hladina podzemní vody volná, 
propustnost puklinová, transmisivita nízká). 

 
Mapa uvedených rajónu je patrná z obrázku č. 6. 
 
 
Z dalších faktorů dokumentující možnost zařazení lokality do hydrogeologicky příznivé 
oblasti je: 
 

- absence horninových systémů s krasovou propustností;  
- absence významných tektonických zón způsobujících vysokou puklinovou 

propustnost horninového souboru;  
- absence výskytu vod s vysokou koncentrací CO2 nebo jiných minerálních vod.  
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Obr. č.6: Hydrogeologické rajóny s příznivými podmínkami pro budování zemních tepelných sond 
 

 



Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky příznivé - hledisko vodohospodářské  
 
Do této první skupiny náležejí oblasti bez vodohospodářského ochranného statutu a oblasti 
ve kterých se nenacházejí jiná chráněná území s možnou vazbou na vodní ekosystém. 
Jedná se tedy o oblasti ležící mimo: 
 

- Chráněné oblasti přirozené akumulace vod  (CHOPAV) 
- Ochranná pásma vodních zdrojů 
- Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů 
- Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
- Evropsky významné lokality (EVL) 

 
Dalších určujícím faktorem pro zařazení lokality do skupiny lokalit vodohospodářsky 
příznivých je: 
 

- absence jímacích objektů podzemní vody do vzdálenosti 200 m od místa instalace 
zemních tepelných sond; 

- absence starých ekologických zátěží, kde hrozí riziko migrace znečištění do okolí. 
     
 
Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky podmíněně příznivé - hledisko hydrogeologické  
 
Do této druhé skupiny náležejí všechny ostatní  hydrogeologické rajóny neobsažené 
v oblastech hydrogeologicky příznivých s výjimkou skupiny rajónů: 
 
47                  Bazální křídový kolektor 
 
a dále  hydrogeologických rajónů:  
 
6240  Svrchní silur a devon Barrandienu 
6630  Moravský kras 
6640  Mladečský kras 
 
 
Mapa rajónů náležející do této druhé skupiny je patrná z obrázku č. 7. 
 
 
 

Z dalších faktorů dokumentující nutnost zařazení lokality do hydrogeologicky podmíněně 
příznivé oblasti je: 
 

- předpokládaná existence hornin s krasovou propustností;  
- předpokládaná existence významných tektonických zón způsobujících vysokou 

puklinovou propustnost horninového souboru;  
- předpokládaný výskyt vod s vysokou koncentrací CO2 nebo předpokládaný výskyt 

jiných minerálních vod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obr. č.7: Hydrogeologické rajóny s podmíněně příznivými podmínkami pro budování zemních  
               tepelných sond 

 

 



Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky podmíněně příznivé - hledisko 
vodohospodářské  
  
Do této druhé skupiny náležejí oblasti s vodohospodářský ochranným statutem a oblasti ve 
kterých se nacházejí jiná chráněná území s možnou vazbou na vodní ekosystém. Jedná se 
tedy o lokality ležící v těchto oblastech : 
 

- Chráněné oblasti přirozené akumulace vod  (CHOPAV) 
- Ochranná pásma vodních zdrojů s výjimkou ochranných pásem vodních zdrojů          

I. stupně a případů, kdy v ochranném pásmu II. stupně je provádění zemních 
tepelných sond zakázáno 

- Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů 
s výjimkou ochranných pásem I. stupně a případů, kdy v ochranném pásmu II. stupně 
je provádění zemních tepelných sond zakázáno 

- Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
- Evropsky významné lokality (EVL) 

 
Dalších určujícím faktorem pro zařazení lokality do skupiny lokality vodohospodářsky 
podmíněně příznivých je: 
 

- existence jímacích objektů podzemní vody ve vzdálenosti menší než 200 m od místa 
instalace zemních tepelných sond, ale ve vzdálenosti větší než 30 m od jímacích 
objektů podzemní vody situovaných v dobře průtočném horninovém prostředí 
(koeficient transmisivity > 1.10-4 m2/s)  a ve vzdálenosti min. 12 m od jímacích objektů 
podzemní vody v málo průtočném prostředí (koeficient transmisivity <1.10-4 m2/s); 

 
- existence  území starých ekologických zátěží, kde hrozí riziko migrace znečištění do 

okolního zvodněného prostředí. 
 

 
Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky nepříznivé - hledisko hydrogeologické  
 
Do této třetí skupiny náleží  skupina hydrogeologických rajónů s napjatou hladinou podzemní 
vody:  
 
47                   Bazální křídový kolektor (hladina podzemní vody napjatá, propustnost 

průlino-puklinová, transmisivita střední až vysoká) 
 
a dále hydrogeologické rajóny s krasovou propustností horninového souboru:  
 
6240  Svrchní silur a devon Barrandienu (hladina podzemní vody volná, 

propustnost krasová, transmisivita nízká) 
6630  Moravský kras (hladina podzemní vody volná, propustnost krasová, 

transmisivita střední)  
6640  Mladečský kras (hladina podzemní vody volná, propustnost krasová, 

transmisivita vysoká) 
 
Mapa rajónů náležející do této třetí skupiny je patrná z obrázku č. 8. 
 
 
Dále sem náležejí všechny lokality: 
 

- kde lze v jednotlivém vrtu očekávat přítok vody větší než 20 l/s; 
- kde lze očekávat naražení tlakové zvodně s přetlakem v úrovni terénu větším než    

30 kPa.  



Obr. č.8: Hydrogeologické rajóny s nepříznivými podmínkami pro budování zemních tepelných sond 

 

 
 



 
 
Oblasti hydrogeologicky a vodohospodářsky nepříznivé - hledisko vodohospodářské  
  
Do této třetí skupiny náležejí lokality ležící v těchto územích : 

 
- Ochranná pásma vodních zdrojů  I. stupně a ochranná pásma II. stupně, pokud je zde  

provádění zemních tepelných sond zakázáno; 
- Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů         

I. stupně a ochranná pásma II. stupně, pokud je zde  provádění zemních tepelných 
sond zakázáno. 

 
Dalších určujícím faktorem pro zařazení lokality do skupiny lokality vodohospodářsky 
nepříznivých je: 
 

- existence jímacích objektů podzemní vody do vzdálenosti menší než 30 m, pokud 
jsou situovány v dobře průtočném horninovém prostředí (koeficient transmisivity > 
1.10-4 m2/s) a nebo ve vzdálenosti menší než  12 m, pokud jsou situovány v málo 
průtočném prostředí (koeficient transmisivity <1.10-4 m2/s); 

- existence  území starých ekologických zátěží, kde hrozí významné riziko migrace 
znečištění do jímacích objektů podzemní vody. 

 
 
 

7.2.2 TECHNICKÉ PARAMETRY ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND 
VYPLÝVAJÍCÍ Z  HYDROGEOLOGICKÉHO A 
VODOHOSPODÁŘSKÉHO POSOUZENÍ LOKALITY 

 
Technické parametry sond na lokalitách hydrogeologicky a vodohospodářsky příznivých 
 
Do této skupiny nerizikových lokalit patří území, která v rámci výše uvedeného hodnocení 
byla oceněna jako příznivá. Základní parametry zemních tepelných sond musejí splňovat tyto 
požadavky: 
 

- zemní tepelné sondy se umísťují 5 - 10 m od sebe a ve vzdálenosti min. 5 m od 
hranice sousedního pozemku, pokud vlastník pozemku nedá písemný souhlas 
k možnosti umístění vrtů v menší vzdálenosti.  Sondy se dále umisťují mimo 
ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení, staveb a zařízení, pokud 
vlastník těchto děl nedá písemný souhlas k umístění vrtů v ochranném pásmu; 

 
- pro vrtné práce musí být zpracován projekt a technologický postup ve smyslu § 23, 

odstavce 1) až  3) vyhlášky č. 239/1998 Sb.14; 
 

- zařízení pro vrtné práce musí odpovídat hlavě druhé (Zvláštní ustanovení) a hlavě 
třetí (Elektrická a strojní zařízení) vyhlášky č. 239/1998 Sb.; 

 
- při vrtných pracích musejí být stroje a zařízení zabezpečeny proti odkapávání a úniku 

pohonných hmot a olejů (záchytná fólie nebo vana) a pokud přesto k úniku dojde je 
třeba zabránit šíření znečištění, čerpatelné akumulace tekutých látek odčerpat do 
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 vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu     
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předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 
činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. 



sudů, plošně rozlitou tekutinu posypat sorbentem (vapex, piliny, sorpční drť) a tento 
odpad pak shromáždit do nepropustných obalů. Dojde-li k úniku tekutiny mimo 
zpevněné plochy je potřeba odtěžit i kontaminovanou vrstvu zeminy s přesahem cca 
deset až dvacet centimetrů do zemin nekontaminovaných. Sebraný kontaminovaný 
materiál je třeba deponovat na vyhrazené ploše a následně provést odstranění na 
zařízení k tomu určeném. Havárii většího rozsahu je třeba hlásit místně příslušnému 
vodoprávnímu úřadu, případně Hasičskému záchrannému sboru, správci povodí, 
apod.; 

 
- průměr vrtu musí být volen tak, aby volný zaplášťový prostor po instalaci vertikálního 

kolektoru byl minimálně 3 cm po obvodu kolektoru, pokud je ve skalním prostředí 
voleno menší mezikruží, je třeba v projektu tento faktor zdůvodnit. Snížení vrtného 
průměru nad limit daný vnějším okrajem vertikálního kolektoru + 60 mm není 
přípustné v etáži nezpevněných sedimentů zóny aerace; 

 
- při vlastním vrtání nelze použít přísady, které by mohly způsobit chemickou nebo 

mikrobiologickou kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody. Výplachový 
okruh přitom musí být uzavřený; 

 
- dojde-li ke ztrátě výplachu větším než 1 l/s, je třeba vrtné práce přerušit a zvolit 

náhradní variantu prací (tamponáž ztrátového úseku, použití pažení, apod.), případně 
práce ukončit a vrt likvidovat tamponáží; 

 
- pata vertikálního kolektoru a napojení na potrubí musejí být provedeny certifikovanými 

postupy a opatřeny příslušným výrobním dokladem. K ověření funkčnosti spojení na 
lokalitě je třeba ihned po instalaci vertikálního kolektoru provést tlakovou zkoušku 
těsnosti; 

 
- pokud se instalace vertikálního kolektoru nepodaří nebo pokud tlaková zkouška 

těsnosti nevykáže vyhovující výsledky, je třeba kolektor ihned vytěžit, vrtný otvor 
upravit,  kolektor opravit nebo vyměnit  a teprve poté tento opět zabudovat a 
odzkoušet. Pokud se oprava nepodaří, je třeba vrtný otvor vodotěsně zainjektovat až 
k povrchu terénu; 

 
- ihned po tlakové zkoušce kolektoru je třeba provést úpravu mezikruží s tím, že 

těsnění musí být navázáno na okolní horninu. Provádí se tlakovou injektáží od paty 
vrtu až k povrchu terénu. Hustota běžně používané těsnicí  cementové suspenze (ρ) 
musí činit 1,3 kg/l, podíl bentonitu by měl činit cca 10%. Proces injektáže musí trvat 
tak dlouho, až začne vytékat injektážní suspense v hustotě (ρ) 1,3 kg/l.  Pro tento 
účel musí byt na lokalitě vhodné měřící zařízení; 

 
- po 24 hodinách od ukončení injektáže je třeba zkontrolovat horní okraj injektážní 

suspense. Pokud je pokles větší než 1,5 m pod úrovní terénu, je třeba mezikruží 
injektážní směsi doplnit, a to zálivkou z povrchu. Teprve poté je možné zahájit práce 
na další zemní tepelné sondě, pokud se tato nachází v dosahu možného vlivu na 
dokončovanou zemní tepelnou sondu, tj. ve vzdálenosti menší než 20 m; 

 
- pokud se v etáži zvodněného prostředí výjimečně použije zásyp mezikruží 

propustným materiálem (jemnozrnná horninová drť nebo písek), musí spodní okraj 
nadložní těsnicí vrstvy s uvedenou hustotou (ρ) zasahovat až k hornímu okraji 
zvodněného kolektoru; 

 
- hrozí-li nebezpečí ovlivnění blízkých staveb nebo zařízení  objemovými změnami 

základové půdy v souvislosti s jejím možným promrzáním, je nezbytné vybavit 



příslušný úsek zemní tepelné sondy, včetně horizontálního potrubí k výměníku 
tepelného čerpadla tepelnou izolací;  

 
- při realizaci zemních tepelných sond se provádí doplňkový hydrogeologický průzkum. 

Ten je realizován ve smyslu § 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb15. a zahrnuje především 
stručný popis zastižených hornin, popis přítoků podzemní vody a popis systému 
monitoringu, pokud je v rámci vyjádření osoby s odbornou způsobilostí navržen, vše 
ve smyslu §§ 5 – 7 vyhlášky č. 368/2004 Sb16. Součástí doplňkového průzkumu je i 
verifikace projektového návrhu, případně jeho modifikace,  pokud si to průběžné 
výsledky  prací vyžádají. Po ukončení prací se o doplňkovém průzkumu zpracuje 
zpráva obsahující m.j. dokumentaci skutečného provedení zemních tepelných sond, 
včetně jejich zaměření. Tu podepisuje osoba oprávněná jednat za organizaci a řešitel 
geologických prací a ve smyslu § 12 zákona č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů ji  zadavatel do 2 měsíců od ukončení nebo schválení prací předá České 
geologické službě. Pokud se doplňkový průzkum ve výjimečných případech  na návrh 
osoby s odbornou způsobilostí neprovádí a souhlas vodoprávního úřadu požadavek 
na doplňkový průzkum neobsahuje (např. lokality s vysokým stupněm 
prozkoumanosti) je povinnosti zadavatele (stavebníka) mít k dispozici dokumentaci 
skutečného provedení zemních tepelných sond, včetně uvedení druhu vertikálního 
kolektoru, způsobu úpravy zaplášťového prostoru a zaměření sond. Tuto 
dokumentaci zpracovává dodavatel vrtných prací a po ukončení prací ji předává 
zadavateli (stavebníkovi). 

    
 
Technické parametry sond na lokalitách hydrogeologicky a vodohospodářsky podmíněně 
příznivých  
 
Do této skupiny potenciálně rizikových lokalit patří území, která v rámci výše uvedeného 
hodnocení byla oceněn jako podmíněně příznivá minimálně z jednoho hlediska 
(hydrogeologického nebo vodohospodářského), případně z hledisek obou. Základní 
parametry zemních tepelných sond musejí splňovat tyto požadavky (tučně jsou uvedeny 
požadavky odlišující se požadavku standardních v hydrogeologicky a vodohospodářsky 
příznivých lokalitách):  
 

- zemní tepelné sondy se umísťují 5 - 10 m od sebe a ve vzdálenosti min. 5 m od 
hranice sousedního pozemku, pokud vlastník pozemku nedá písemný souhlas 
k možnosti umístění vrtů v menší vzdálenosti.  Sondy se dále umisťují mimo 
ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení, staveb a zařízení, pokud 
vlastník těchto děl nedá písemný souhlas k umístění vrtů v ochranném pásmu; 

 
- pro vrtné práce musí být zpracován projekt a technologický postup ve smyslu   

§ 23, odstavce 1) až  3) vyhlášky č. 239/1998 Sb. a současně ve vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k možnosti ovlivnění vodních poměrů 
musí být vždy navržen doplňkový hydrogeologický průzkum; 

 
- zařízení pro vrtné práce musí odpovídat hlavě druhé (Zvláštní ustanovení) a hlavě 

třetí (Elektrická a strojní zařízení) vyhlášky č. 239/1998 Sb.; 
 
- při vrtných pracích musejí být stroje a zařízení zabezpečeny proti odkapávání a úniku 

pohonných hmot a olejů (záchytná fólie nebo vana) a pokud přesto k úniku dojde je 
třeba zabránit šíření znečištění, čerpatelné akumulace tekutých látek odčerpat do 
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 Vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 
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 Vyhláška č. 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci 



sudů, plošně rozlitou tekutinu posypat sorbentem (vapex, piliny, sorpční drť) a tento 
odpad pak shromáždit do nepropustných obalů. Dojde-li k úniku tekutiny mimo 
zpevněné plochy je potřeba odtěžit i kontaminovanou vrstvu zeminy s přesahem cca 
deset až dvacet centimetrů do zemin nekontaminovaných. Sebraný kontaminovaný 
materiál je třeba deponovat na vyhrazené ploše a následně provést odstranění na 
zařízení k tomu určeném. Havárii většího rozsahu je třeba hlásit místně příslušnému 
vodoprávnímu úřadu, případně Hasičskému záchrannému sboru, správci povodí, 
apod.; 

 
- průměr vrtu musí být volen tak, aby volný zaplášťový prostor po instalaci 

vertikálního kolektoru. opatřený centrátory (vymezovacími díly) ve vzdálenosti 
max. 4 m od sebe byl, minimálně 3 cm po obvodu vymezovacího dílu, a to 
v celém vrtném stvolu. Totéž platí pro případ, kdy se mezikruží nevyplňuje 
těsnicí hmotou.; 

 
- při vlastním vrtání nelze použít přísady, které by mohly způsobit chemickou nebo 

mikrobiologickou kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody. Výplachový 
okruh přitom musí být uzavřený; 

 
- dojde-li ke ztrátě výplachu větším než 1 l/s, je třeba vrtné práce přerušit a zvolit 

náhradní variantu prací (tamponáž ztrátového úseku, použití pažení, apod.), případně 
práce ukončit a vrt likvidovat tamponáží; 

 
- pata vertikálního kolektoru a napojení na potrubí musejí být provedeny certifikovanými 

postupy a opatřeny příslušným výrobním dokladem. K ověření funkčnosti spojení na 
lokalitě je třeba ihned po instalaci vertikálního kolektoru provést tlakovou zkoušku 
těsnosti; 

 
- pokud se instalace vertikálního kolektoru nepodaří nebo pokud tlaková zkouška 

těsnosti nevykáže vyhovující výsledky, je třeba kolektor ihned vytěžit, vrtný otvor 
upravit,  kolektor opravit nebo vyměnit  a teprve poté tento opět zabudovat a 
odzkoušet. Pokud se oprava nepodaří, je třeba vrtný otvor vodotěsně zainjektovat až 
k povrchu terénu; 

 
- ihned po tlakové zkoušce kolektoru je třeba provést úpravu mezikruží s tím, že 

těsnění musí být navázáno na okolní horninu. Provádí se tlakovou injektáží od paty 
vrtu až k povrchu terénu. Hustota běžně používané těsnicí  cementové suspenze (ρ) 
musí činit 1,3 kg/l, podíl bentonitu by měl činit cca 10%. Proces injektáže musí trvat 
tak dlouho, až začne vytékat injektážní suspenze v hustotě (ρ) 1,3 kg/l.  Pro tento 
účel musí byt na lokalitě vhodné měřící zařízení; 

 
- po 24 hodinách od ukončení injektáže je třeba zkontrolovat horní okraj injektážní 

suspense. Pokud je pokles větší než 1,5 m pod úrovní terénu, je třeba mezikruží 
injektážní směsi doplnit, a to zálivkou z povrchu. Teprve poté je možné zahájit práce 
na další zemní tepelné sondě, pokud se tato nachází v dosahu možného vlivu na 
dokončovanou zemní tepelnou sondu, tj. ve vzdálenosti menší než 20 m; 

 
- pokud se v etáži zvodněného prostředí výjimečně použije zásyp mezikruží 

propustným materiálem (jemnozrnná horninová drť nebo písek), musí spodní okraj 
nadložní těsnicí vrstvy s uvedenou hustotou (ρ) zasahovat až k hornímu okraji 
zvodněného kolektoru; 

 
- hrozí-li nebezpečí ovlivnění blízkých staveb nebo zařízení  objemovými změnami 

základové půdy v souvislosti s jejím možným promrzáním, je nezbytné vybavit 



příslušný úsek zemní tepelné sondy, včetně horizontálního potrubí k výměníku 
tepelného čerpadla tepelnou izolací;  

 
- jako kapaliny k přenosu tepla (oběžné médium), včetně aditiv, lze použít pouze 

kapalinu nepředstavující riziko pro podzemní vodu. V tomto smyslu musí být 
plnící kapalina doložena příslušným certifikátem. Za rizikové se přitom 
považuje takové složení a množství kapaliny (objem oběžného média v celém 
kolektoru), které může zhoršit jakost vody nad limity dané vyhláškou                 
č. 252/200417 Sb. ve znění pozdějších předpisů a kritérii metodického pokynu 
MŽP ČR18 ve směsi 1 : 1 000 až  1 : 1 000 000, dle vyjádření osoby  s odbornou 
způsobilostí v hydrogeologii, v závislosti na objemu vody, s kterým se uniklá 
kapalina může smísit;   

 
- při realizaci zemních tepelných sond je vždy nezbytný doplňkový 

hydrogeologický průzkum. Ten  je realizován ve smyslu § 3 vyhlášky                 
č. 369/2004 Sb. a zahrnuje především podrobný popis zastižených hornin, popis 
přítoků podzemní vody a popis celého systému monitoringu, pokud je v rámci 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí navržen, vše ve smyslu §§ 5 – 7 
vyhlášky č. 368/2004 Sb. Součástí doplňkového průzkumu je i verifikace 
projektového návrhu, případně jeho modifikace,  pokud si to průběžné výsledky  
prací vyžádají. Po ukončení prací se o doplňkovém průzkumu zpracuje zpráva, 
obsahující m.j. dokumentaci skutečného provedení zemních tepelných sond, 
včetně jejich zaměření. Tu podepisuje osoba oprávněná jednat za organizaci a 
řešitel geologických prací a ve smyslu § 12 zákona č. 62/1988 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů ji  zadavatel do 2 měsíců od ukončení nebo schválení prací 
předá České geologické službě; 

 
- v případě, že na lokalitě dochází k souběhu obou podmíněně příznivých 

hledisek, tedy hydrogeologického i vodohospodářského, vyžaduje doplňkový 
průzkum přítomnost odpovědného řešitele geologických prací nebo jím 
zmocněného zástupce po celou dobu vrtných a vystrojovacích prací. 

 
 
Technické parametry sond na lokalitách hydrogeologicky a vodohospodářsky nepříznivých 
 
Do této skupiny rizikových lokalit patří území, která v rámci výše uvedeného hodnocení byla 
oceněn jako nepříznivá minimálně z jednoho hlediska (hydrogeologického nebo 
vodohospodářského), případně z hledisek obou. Platí zde přitom podmínky jako pro sondy 
v lokalitách hydrogeologicky a vodohospodářsky podmíněně příznivých a navíc se zde 
stanovují tato pravidla: 
 

- pokud mají zemní tepelné sondy zasáhnout do skupiny rajónů 47 Bazální křídový 
kolektor, nelze zde tyto sondy realizovat a aplikovat zde je možno pouze mělčí 
sondáž, kterou bazální křídový kolektor nebude zastižen; 

 
- pokud se lokalita nachází v rajonech 6240 Svrchní silur a devon Barrandienu, 6630 

Moravský kras, 6640 Mladečský kras, nelze zde zemní tepelné sondy realizovat bez 
předchozího vyhledávacího hydrogeologického průzkumu zahrnujícího provedení 
minimálně jednoho průzkumného vrtu zahloubeného do uvažované hloubky zemní 
tepelné sondy. Na základě uvedeného průzkumu bude rozhodnuto o reálnosti 
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 Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody 
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 Metodický pokyn odboru pro ekologické škody MŽP ČR - kritéria znečištění zemin a podzemní 

vody. - Věstník  MŽP ČR, částka 3  



záměru a pokud na dané lokalitě bude možno zemní tepelné sondy provádět, bude 
třeba v tomto smyslu vypracovat příslušnou dokumentaci s návazným povolovacím 
řízením; 

 
- pokud lze při navrhované hloubce zemních tepelných sond očekávat přítok vody větší 

než 20 l/s, nelze zde zemní tepelné sondy realizovat a aplikovat zde je možno pouze 
mělčí sondáž při které nebude nadlimitní množství podzemní vody zastiženo. 
V případě nejasností je třeba před vlastním záměrem na instalaci zemních tepelných 
sond  provést vyhledávací hydrogeologický průzkum zahrnující provedení minimálně 
jednoho průzkumného vrtu zahloubeného do uvažované hloubky zemní tepelné 
sondy. Na základě uvedeného průzkumu bude rozhodnuto o reálnosti záměru a 
pokud na dané lokalitě bude možno zemní tepelné sondy provádět, bude třeba 
v tomto smyslu vypracovat příslušnou dokumentaci s návazným povolovacím 
řízením; 

 
- pokud lze při navrhované hloubce zemních tepelných sond očekávat naražení tlakové 

zvodně  s přetlakem v úrovni terénu větším než 30 kPa, nelze zde zemní tepelné 
sondy realizovat a aplikovat zde je možno pouze mělčí sondáž, při které nebude 
tlaková zvodeň s nadlimitním tlakem zastižena. V případě nejasností je třeba před 
vlastním záměrem na instalaci zemních tepelných sond  provést vyhledávací 
hydrogeologický průzkum zahrnující provedení minimálně jednoho průzkumného vrtu 
zahloubeného do uvažované hloubky zemní tepelné sondy. Na základě uvedeného 
průzkumu bude rozhodnuto o reálnosti záměru a pokud na dané lokalitě bude možno 
zemní tepelné sondy provádět, bude třeba v tomto smyslu vypracovat příslušnou 
dokumentaci s návazným povolovacím řízením; 

 
- pokud mají zemní tepelné sondy zasáhnout do území ochranných pásem vodních 

zdrojů I. stupně či ochranných písem II. stupně, jestliže je zde provádění tepelných 
sond zakázáno nebo do území ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod 
a přírodních léčivých zdrojů  I. stupně či ochranných pásem II. stupně, jestliže je zde 
provádění tepelných sond zakázáno, nelze zde zemní tepelné sondy realizovat; 

 
- pokud mají být zemní tepelné sondy instalovány ve vzdálenosti menší než 30 m od 

jímacího objektu podzemní vody, pokud tento odebírá podzemní vodu z dobře 
průtočném horninovém prostředí (koeficient transmisivity > 1.10-4 m2/s) a nebo ve 
vzdálenosti menší než 12 m, pokud tento odebírá podzemní vodu z málo průtočného 
horninového prostředí (koeficient transmisivity <1.10-4 m2/s), nelze zde zemní tepelné 
sondy realizovat. Výjimku lze udělit pouze v případě písemného souhlasu vlastníka 
uvedené jímacího objektu anebo v případě kladného stanoviska osoby s odbornou 
způsobilostí, kdy lze s ohledem na místní podmínky zabezpečit neovlivnění 
předmětného jímacího objektu podzemní vody; 

 
- pokud mají být zemní tepelné sondy instalovány v  území starých ekologických zátěží, 

kde hrozí významné riziko migrace znečištění do jímacích objektů podzemní vody, 
nelze zde zemní tepelné sondy realizovat bez předchozího vyhledávacího 
hydrogeologického průzkumu zahrnujícího provedení minimálně jednoho 
průzkumného vrtu zahloubeného do uvažované hloubky zemní tepelné sondy. Na 
základě uvedeného průzkumu bude rozhodnuto o reálnosti záměru a pokud na dané 
lokalitě bude možno zemní tepelné sondy provádět, bude třeba v tomto smyslu 
vypracovat příslušnou dokumentaci s návazným povolovacím řízením. 

 
- podmínky pro případnou realizaci zemních tepelných sond v podmínkách 

nepříznivých jsou stejné jako pro lokality podmíněně příznivé s tím rozdílem, že 
doplňkový průzkum vyžaduje vždy přítomnost odpovědného řešitele geologických 
prací nebo jím zmocněného zástupce po celou dobu vrtných a vystrojovacích prací. 



 
 

7.3 PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ ZEMNÍCH TEPELNÝCH SOND 
 

7.3.1 NÁLEŽITOSTI VYJÁDŘENÍ OSOBY S ODBORNOU 

          ZPŮSOBILOSTÍ 
  
Jak je uvedeno v kapitole 7.1, tzv. velká novela vodního zákona č. 252/2001 Sb. zveřejněná 
pod číslem 150/2010 Sb. uvádí v  § 17 Souhlas, odstavec (1), písmeno g),  že souhlas 
vodoprávního úřadu je třeba „k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních 
vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o 
udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí.“ 
 
I kdyby vodoprávní úřad povinnost předložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí žadateli 
neuložil, je třeba k žádosti o vydání souhlasu vodoprávní úřadu předložit podklady vyplývající 
z § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. A sem m.j. patří dokumentace 
zamýšleného zařízení, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry. A toto 
odborné posouzení opět logicky spadá do kompetence hydrogeologa, byť zpracovatel 
nemusí být nositelem osvědčení o odborné způsobilosti.  

Náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, případně odborného posouzení vlivu 
zemních tepelných sond na odtokové poměry zpracovala Česká asociace hydrogeologů a 
uveřejnila je jako svůj Metodický pokyn č. 1/2010 k § 17 zákona č. 252/2001 Sb. ve znění 
zákona č. 150/2010 Sb.  

Náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, resp. odborného posouzení vlivu zemních 
tepelných sond na odtokové poměry v kontextu předkládané metodiky je následující: 

 
Náplň a cíle vyjádření 
 
1. popsat technické parametry navrhovaných zemních tepelných sond a jejich umístění 
2. specifikovat geologické a hydrogeologické prostředí v němž mají být zemní tepelné 

sondy instalovány a popsat ochranné režimy, vztahující se k vodním ekosystémům 
na dané lokalitě  

3. charakterizovat geohydrodynamický systém z hlediska stavu hladiny podzemní vody 
v jednotlivých zvodních, průtočnosti zvodněného prostředí a jakosti podzemní vody 

4. dokumentovat  jímací objekty podzemní vody nacházející se v dosahu možného 
účinku technických prací v předmětném geohydrodynamickém systému a popsat 
případné jiné ekosystémy, které jsou na výskyt podzemní vody vázané 

5. ocenit míru rizika provádění vrtů pro zachování přirozené hydrogeologické stratifikace 
geohydrodynamického systému především z hlediska množství vody, tlakových 
poměrů jakosti vody a vlivu na okolní jímací objekty podzemní vody či ekosystémy 
vázané na podzemní vodu a vyslovit se, včetně zdůvodnění,  k možností provádění 
vrtů: 

a. s hodnocením kladným (oblasti hydrogeologicky  a vodohospodářsky příznivé) 
b. s hodnocením podmíněně kladným (oblasti hydrogeologicky nebo  

vodohospodářsky podmíněně příznivé) 
c. s  hodnocením záporným (oblasti hydrogeologicky nebo vodohospodářsky 

nepříznivé) 
6. stanovit podmínky provádění vrtů v případě hodnocení dle bodu  a , b a případně c 
7. stanovit způsob dokumentace výsledků technických prací. 

 



 
Blíže k jednotlivým bodům 
 
ad 1)  
- počet vrtů, jejich hloubka a jejich umístění s uvedením parcelního čísla pozemku  

v KN a katastrálního území; 
- navržené parametry zemních tepelných sond, tj. vrtů a technologie jejich provádění, 

včetně druhu zabudovaného kolektoru a úpravy vrtného mezikruží. 
 
ad 2)   
- geografické situování lokality, včetně uvedení nadmořské výšky místa vrtné sondáže; 
- začlenění lokality do hydrogeologické rajonizace a hydrologického povodí; 
- popis vodních útvarů podzemní vody které budou při vrtné sondáži zastiženy  a 

pozice místa sondáže v hydrogeologické struktuře ve vztahu k prostorovému režimu 
proudění podzemní vody (oblast infiltrace, akumulace, přírodní či umělé drenáže); 

- popis právních předpisů či dokumentů limitující provádění vrtů v navrženém prostoru    
(CHOPAV, CHKO, EVL,  ochranná pásma vodních zdrojů, aj.). 

 
ad 3)   
- geometrie zastižených vodních útvarů podzemní vody (plošný rozsah, mocnost, 

hloubka uložení) a vlastnosti vodních útvarů a prostředí, na které jsou tyto vodní 
útvary vázány (jakost vody včetně případné ekologické zátěže, tlakové poměry, sklon 
hladiny, průtočnost kolektoru, apod.). 

 
ad 4) 
- umístění  jímacích objektů  podzemní vody s uvedením čísla pozemku a katastrálního 

území a jejich základní parametry (hloubka, průměr, stav hladiny,  způsob jejich 
využití včetně velikosti případného povoleného odběru vody); 

- umístění a popis místních  ekosystémů  vázaných na podzemní vodu (vodní fauna a 
flora, ale i běžná vegetace jako jsou stromy, vřesoviště, apod. pokud jejich výskyt či 
existence mohou mít spojitost s podzemní vodou). 

ad 5) 
- popis rizik vrtů při jejich hloubení, vystrojování včetně úpravy zaplášťového prostoru a 

případně při jejich provozu; 
- jasné a srozumitelné zdůvodnění vyjádření k možnosti, nemožnosti nebo podmíněné 

možnosti provedení zemních tepelných sond v dané lokalitě s uvážením limitů a 
pravidel, uvedených v kapitolách 7.2.1 a 7.2.2. 

 
ad 6) 
- technická doporučení typu: omezení hloubky vrtů, zvětšení průměrů vrtání pro 

instalaci funkčního těsnění, preventivní instalace tlakového zhlaví, stanovení rozsahu 
a četnosti monitoringu hloubených i okolních objektů, aj; 

- organizační doporučení typu: doplňkový hydrogeologický průzkumu v průběhu 
provádění vrtů, karotážní měření, kontrolní prohlídky., apod. 

- posouzení rizikovosti oběžného média v daných podmínkách a možnosti jeho použití 
na dané lokalitě;  

- zvláštní postup je třeba volit v případě, že: 
o prozkoumanost dané lokality je nízká a hydrogeologické nebo 

vodohospodářské poměry jsou podmíněně příznivé. V tom případě musí 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí doporučit nejprve provedení 
vyhledávacího hydrogeologického průzkumu a teprve závěrečná zpráva o 
jeho provedení obsahuje konečné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. 
Tuto variantu lze však obecně použít i v jiných případech, zemní tepelná 
sonda je v toto případě provedena v režimu geologických prací a teprve poté 
je požádáno o  souhlas vodoprávního úřadu (ve variantě územního souhlasu 



nebo územního rozhodnutí navíc o tyto dokumenty).  Riziko tohoto postupu 
spočívá v tom, že průzkumné dílo nemusí být legalizováno, pak je bohužel 
nutno ho likvidovat; 

o hydrogeologické nebo vodohospodářské poměry jsou nepříznivé, ale 
v kapitole 7.2.2 lze v některých vyjmenovaných případech uvažovat o výjimce. 
V těchto případech je třeba před vlastním záměrem na instalaci zemních 
tepelných sond  provést vyhledávací hydrogeologický průzkum zahrnující 
provedení minimálně jednoho průzkumného vrtu zahloubeného do uvažované 
hloubky zemní tepelné sondy. Teprve na základě uvedeného průzkumu bude 
možno rozhodnout o reálnosti záměru a pokud na dané lokalitě bude možno 
zemní tepelné sondy provádět, bude třeba v tomto smyslu na základě 
výsledků průzkumu vypracovat příslušnou dokumentaci s návazným 
povolovacím řízením; 

ad 7) 
- protože paragraf 11 vyhlášky  č. 368/2004 Sb. uvádí, že pokud není v projektu 

stanoveno jinak, pořizují se při provádění těchto vrtů pouze údaje  o 
nepředpokládaném přítoku vody do vrtu nebo neočekávaném vývoji fyzikálních 
vlastností horninového prostředí v rozsahu, který může mít podstatný vliv na 
bezpečnost práce nebo na následné využití vrtu, nevzniká při provádění vrtů žádná 
podrobnější  dokumentace. Doporučuje se proto, až na případné ojedinělé výjimky 
v území s příznivým hydrogeologickým a vodohospodářským hodnocením a 
dostatečnou vrtnou prozkoumaností, vždy ve vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí nebo v odborném posouzení vlivu zemních tepelných sond na odtokové 
poměry stanovit povinnost realizace doplňkového hydrogeologického průzkumu. Ten 
bude zahrnovat především popis zastižených hornin, popis přítoků podzemní vody a 
popis celého systému monitoringu, pokud je v rámci vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí navržen. Po ukončení prací se o doplňkovém průzkumu zpracuje zpráva, 
obsahující m.j. dokumentaci skutečného provedení zemních tepelných sond, včetně 
jejich zaměření.  

 
 
 

Zpracovatelem vyjádření osoby s odbornou způsobilostí je osoba s osvědčením o odborné 
způsobilosti v obou hydrogeologie v intencích § 3, odstavec (3) až (5) zákona č. 62/1988 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel odborného posouzení vlivu zemních tepelných 
sond na odtokové poměry je osoba s vysokoškolským vzděláním odborného zaměření nebo 
osoba s odborným středoškolským vzděláním. 
  

 
7.3.2 NÁLEŽITOSTI PROJEKTU ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ 

HORNICKÝM ZPŮSOBEM 
 

Realizace zemních tepelných sond je až na výjimky (hloubka sond do 30 m) činností 
prováděnou hornickým způsobem. Ve smyslu § 23 odstavce (1) vyhlášky č. 239/1998 Sb. 
musí být pro vrtné práce vypracován projekt  a technologický postup. Rozsah projektu je 
uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb. a jeho rozsah je následující: 
 
1. Geologická část projektu uvádí: 
 

a) účel a lokalizace vrtu včetně situačního plánu s určením účelu vrtu, projektované 
hloubky a směru a úklonu vrtu, 
b) předpokládaný geologický profil, včetně předpokládané hloubky horizontů a 
kolektorských obzorů, velikosti tlaků apod. s určením hloubkových intervalů s 



předpokládaným výskytem vody pod tlakem, ropy nebo hořlavých nebo škodlivých 
plynů, 
c) hloubky předpokládaných obtíží při vrtání, jako například svírání a příchvaty nářadí 
a ztráty výplachu a cirkulace, 

 d) hloubkové intervaly odběrů vzorků hornin, 
 e) karotážní měření, 
 f) izolaci vrstev, 
 g) požadavky na čerpací pokusy, 
 h) způsoby otevření zjištěných obzorů (perforace). 
 
 
2. Technická část projektu vrtu určuje: 
 
 a) typ vrtné soupravy s uvedením parametrů jejích hlavních částí, 
 b) hloubku, úklon a směr vrtu, popřípadě dílčích částí vrtu, 

c) konstrukci vrtu a její odůvodnění s určením rozměrových, konstrukčních a 
váhových parametrů a bezpečnostních koeficientů řídící, úvodní, technické a těžební 
kolony, 
d) zařízení na ústí vrtu včetně typů protierupčních zařízení pro jednotlivé kolony, 
ovládací stanice, tlakových rozvodů, trysek apod., druh, lhůty a způsob jejich zkoušek 
na tlak a uzavření a umístění tlakové stanice s ovládacími ventily, 
e) požadavky na hermetičnost kolon a zkoušky hermetičnosti kolon s uvedením 
zkušebních metod, tlaků a dovolených poklesů tlaků a lhůt zkoušek, 
f) sestavu vrtné kolony s uvedením dovolených namáhání a dotahových kroutících 
momentů, 
g) postup prací při hloubení vrtu, orientační parametry režimu vrtání s uvedením 
druhu a průměru dlát, přítlaku na dláto a otáček rotačního stolu, 

 h) požadavky a způsob odběru vzorků hornin, 
i) druh, parametry a množství výplachu podle hloubkových intervalů vrtání, množství 
látek pro přípravu a úpravu výplachu včetně jejich minimální zásoby, cirkulační objem 
výplachu podle množství vyvrtané horniny, zásobu výplachu včetně havarijní zásoby, 
způsob a intervaly kontrol parametrů a množství výplachu, přístroje na měření 
parametrů výplachu a jejich umístění a interval doplňování výplachu při tažení nářadí, 

 j) požadavky na přípravu k pažení a cementaci, 
k) konstrukci pažnicové kolony a způsob pažení, způsob a podmínky kontrol a 
zkoušek izolační schopnosti a hermetičnosti, 
l) rozsah a lhůty inklinometrických a jiných měření ke zjištění prostorového průběhu 
vrtu, 
m) opatření pro předcházení tlakovým projevům a erupcím, postup při zjištění přítoku 
ložiskového média do vrtu a při náhlé ztrátě výplachu, koncentrace hořlavých plynů 
vydělovaných z výplachu, jejichž překročení musí být automaticky signalizováno, druh 
a počet dalších kontrolních a měřicích přístrojů s ohledem na předpokládané 
vlastnosti provrtávaných hornin a rizikovost práce, způsob případného vypouštění 
nebo spalování ropy nebo plynu, popřípadě jiná opatření k zajištění bezpečnosti práce 
a provozu, 

 n) opatření k zabezpečení požadavků na ochranu životního prostředí, 
 o) způsob provedení čerpacích pokusů (testery), 

p) opatření, která vyžadují vrtné práce a podmínky pracoviště, včetně opatření na 
ochranu veřejných zájmů, chráněná území a ochranná pásma. 
 
 

3. Přílohy technické části projektu tvoří: 
 
 a) výpočet hydraulických ztrát ve vrtu pro jednotlivé kolony, mimo řídící kolonu, 
 b) prostorový průběh usměrněného vrtu, 



 c) schéma ústí vrtu, popřípadě sondy při vrtání. 
 
Technologický postup může být nahrazen projektem a v tom případě je zapotřebí aby 
obsahoval: 
 
 a) rozsah pracoviště s vymezením zodpovědnosti, 

b) opatření která je třeba dodržovat před zahájením práce, v jejím průběhu a po jejím 
ukončení, případně také opatření při zastavení a přerušení práce, 
c)bezpečnostní opatření, včetně podmínek pro používání zdraví škodlivých nebo 
nebezpečných látek, 
d) elektrická a strojní zařízení určená k práci 
e)protipožární opatření 
f) hygienická opatření 
osobní ochranné pracovní prostředky 
možné havárie, jejich příznaky a chování zaměstnanců při jejich zjištění 

 
Zpracovatelem projektu a technologického postupu je ve smyslu § 2 vyhlášky č. 298/2005 
Sb.  Báňský projektant, tj.  fyzická osoba způsobilá projektovat nebo navrhovat objekty a 
zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem. 
 
Pokud se jedná výjimečně o zemní tepelné sondy s hloubkou menší než 30 m, neprovádějí 
se v režimu činnosti prováděné hornickým způsobem ale v režimu stavební činnosti. Rozsah 
projektu je v tomto případě rámcově shodný s projektem činnosti prováděné hornickým 
způsobem, jeho podrobnost však musí odpovídat  požadovaným podkladům pro vydání 
souhlasu vodoprávního úřadu, tzn. že musí být zpracována dokumentace zamýšleného 
zařízení, a to včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry. Zpracovatel této 
dokumentace musí mít odborné schopnosti tuto dokumentaci zpracovávat, nevyžaduje se 
však osvědčení o odborné způsobilosti nebo autorizace. 
 
 
 

7.3.3 NÁLEŽITOSTI PROJEKTU PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO 
SOUHLASU NEBO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (BUDE UVEDENO 

POUZE V PŘÍPADĚ VARIANTY S UR) 
 
Pro vydání územního souhlasu je třeba dle § 15 vyhlášky č.503/2006 Sb. zpracovat 
dokumentaci, jehož obsahová náplň (textová i grafická)  je uvedena v příloze č. 9 uvedené 
vyhlášky.   
 
Pokud nejsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu ve smyslu § 96 zákona č. 
183/2006 Sb. a je třeba vydat územní rozhodnutí ve smyslu §79 zákona č. 183/2006 Sb., 
bude zpracována dokumentace v rozsahu daném přílohou č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
přiměřeně zjednodušená ve vazbě na podmínky v území a na nestandardní charakter 
zemních tepelných sond. 
 
Osobou oprávněnou pro zpracování této dokumentace pro umístění zařízení je ve smyslu    
§ 158 zákona č. 183/2006 Sb., resp. §5 zákona č. 360/1992 Sb19. ve znění pozdějších 
předpisů autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby nebo 
stavby vodního hospodářství a krajinného  inženýrství.   
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 zákon  č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  



7.4 POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ A JINÉ ADMINISTRATIVNÍ 
NÁLEŽITOSTI (BUDE UPRAVENO PO VÝBĚRU PŘIJATÉ VARIANTY 

SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ) 
 
Pro realizaci zemních tepelných sond jsou nutné toto postupy: 
 

- získání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (varianta 1); 

 
- získání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a získání územního souhlasu dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb., 
nebo územní rozhodnutí dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb. (varianta 2); 

 
- ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem místně příslušnému Obvodnímu 

báňskému úřadu ve smyslu §§ 10 a 11 vyhlášky č. 104/198820 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, a to v předstihu min. 8 dnů před zahájením prací; 

 
- v případě že před provedením zemních tepelných sond je třeba realizovat vyhledávací 

průzkum s hloubením min. jednoho průzkumného vrtu, je třeba splnit tyto náležitosti 
(pokud vrt nevyžaduje povolení dle § 14 zákona č. 254/2001 Sb.): 

o dle § 4 vyhlášky č. 369/2004 Sb. zpracovat projekt průzkumných prací ze 
kterého musí být m.j. patrný cíl průzkumných prací  (tedy co mám být 
prozkoumáno); 

o ve smyslu § 7 zákona č. 62/1988 Sb. provede organizace provádějící 
geologické práce evidenci úkolu u České geologické služby, a to 30 dnů před 
zahájením prací postupem dle vyhlášky 282/2001 Sb.21 a vyčká na přidělení 
evidenčního čísla; 

o jedná-li se o projekt hydrogeologických prací obsahující vrtné práce, které 
jsou  hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce jejichž hloubka přesahuje     
100 m, zašle se projekt dle § 6, odstavce 3 zákona č.62/1988 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů krajskému úřadu v jehož územní působnosti se budou 
práce provádět, a to 30 dnů před zahájením prací. Vyčká se vyjádření 
Krajského úřadu a případně se úpravou nebo doplněním projektovaných prací 
reaguje na jeho vyjádření; 

o 15 dnů před očekávaným zahájením prací se dle § 9a, odst. 3 zákona č. 
62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů  oznámí obci na jejímž území mají 
být práce provedeny informace o účelu, rozsahu a očekávané době prací.  

o jedná-li se o průzkumné práce spojené se zásahem do pozemku, je třeba 
uzavřít ve smyslu § 14 zákona č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
s vlastníkem pozemku, případně s jeho nájemcem písemnou dohodu o 
provádění geologických prací, zřizování, pracoviště, přístupových cest, 
apod..a získají se podklady pro vytýčení podzemních vedení nebo písemné 
prohlášení vlastníka pozemku o jejich neexistenci v místě prací; 

o při vlastní realizaci se postupuje dle projektu průzkumných prací a práce jsou 
ve smyslu §§ 5 – 7 vyhlášky č. 368/2004 Sb. 15 dnů po ukončení prací musí 
být zpracován autorský originál prvotní dokumentace; 

o odpovědná právnická neb fyzická osoba práce průběžně sleduje a řídí tak, 
aby řešení geologického úkolu bylo prováděno odborně, racionálně a 
bezpečně v souladu s projektem a deklarovanými cíli. Po ukončení 
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průzkumných prací se dílo spojené se zásahem do pozemku zajistí nebo 
likviduje; 

o jestliže je v průběhu prací zjištěn  zdroj podzemní vody s vydatností vyšší než 
1 l.s-1 nebo 0,5 l.s-1 v případě podzemní vody s napjatou hladinou, oznámí se 
tato okolnost ve smyslu § 9a zákona č. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů do 30 dnů od zjištění dané skutečnosti. Českému 
hydrometeorologickému ústavu v Praze; 

o pokud jsou v rámci průzkumu ověřeny rizikové geofaktory životního prostředí, 
je tato okolnost do 30 dnů nahlášena MŽP. Pro hydrogeologický průzkum je 
nejčastějším rizikovým geofaktorem narušení režimu proudění podzemní vody 
a nadlimitní koncentrace anorganických a organických látek přírodní původu 
v podzemní vodě (viz příloha č. 9 vyhlášky č. 369/2004 Sb.); 

o po ukončení průzkumných prací se výsledky průzkumu vyhodnotí, zpracuje se 
závěrečná zpráva a ta se předá České geologické službě – Geofondu;  

  
- při realizaci prací ve smyslu projektové dokumentace a výše uvedených souhlasů 

nebo rozhodnutí správních orgánů je třeba realizovat doplňkový hydrogeologický 
průzkum v navržených parametrech a zpracovávat příslušnou dokumentaci; 

 
- po ukončení prací je třeba zpracovat dokumentaci skutečného provedení zemních 

tepelných sond, včetně jejich zaměření. Tato dokumentace může být součástí  zprávy 
o doplňkovém hydrogeologickém průzkumu; 

 
- předání  zprávy o doplňkovém hydrogeologickém průzkumu České geologické službě  

- Geofondu, případně dokumentace skutečného provedení stavby, včetně jejího 
zaměření stavebníkovi.   

 
 
 

8 ZÁVĚR 

Cílem prací na této metodice bylo naplnit to, co je napsáno v její předmluvě:  

v souvislosti s budováním vrtů pro tepelná čerpadla systému země x voda do výkonu 
30 kW maximálně chránit, ale současně  v přípustné míře i využívat vodní ekosystém 
podzemních vod.  

V kontextu toho je třeba vnímat předkládanou verzi 1.0 metodiky zpracované z iniciativy 
Asociace pro využití tepelných čerpadel jako  odborný, ale současně i  etický návod pro 
každého, kdo se na procesu využití zemského tepla prostřednictvím zemních tepelných sond 
podílí, ať již jako dodavatel, úředník nebo budoucí uživatel. Předkládaná verze 1.0 naplňuje 
především první část nastíněné hierarchie, tj. jak při provádění zemních tepelných sond 
maximálně chránit zvodnělé horninové prostředí před nevratnými zásahy a vlastní podzemní 
vody před negativním ovlivněním. Verze 2.0 na které se již pracuje se zaměří i na druhou 
část nastíněné hierarchie, tj. : 
 

- jak maximálně využívat podzemní vodu která je mimořádně cenným zdrojem 
obnovitelné tepelné energie využitelné prostřednictvím zemních tepelných sond; 

 
- jak zemní tepelné sondy v tomto smyslu optimálně umisťovat;  

 
- jak disponibilní zdroje na konkrétní lokalitě stanovovat; 

 
- jak s nimi optimálně nakládat. 



 
Pro projektování, povolování a provádění zemních tepelných sond pro tepelná čerpadla 
systému země x voda o tepelným výkonu tepelného čerpadla větším než 30 kW je do doby 
zpracování části 2. příslušné metodiky (Metodika pro projektování, povolování a provádění   
zemních   tepelných sond  pro tepelná čerpadla systému země x voda.  Část 2. - Tepelná 
čerpadla  o tepelném   výkonu nad 30 kW) možno použít předkládanou část 1. jmenované 
metodiky s tím, že: 

 
- zemní tepelné sondy tvořící v tomto případě větší skupinu vyžadují vždy vydání 

územního souhlasu nebo územního rozhodnutí; 
 
- alespoň odborným odhadem je nutno posoudit tepelnou bilanci předmětné lokality ve 

vazbě na množství odebíraného zemského tepla a jeho případného vracení zpět do 
horninového souboru; 

 
- po vybudování zemních tepelných sond je nutno ve smyslu § 83 zákona č. 183/2006 

Sb. požádat o stanovení ochranného pásma, chránící zemní tepelné sondy před 
negativními vlivy okolí.  

 
 
 
 
 
        
      RNDr. Svatopluk Šeda 
 

Žamberk, 31.12.2010 

 
 

 
 
P.S.  

 
Poznámka k výhodám a nevýhodám jednotlivých variant právních náležitostí pro instalaci 
zemních tepelných sond 
 
 
Varianta 1 Pouze souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. 
 
Uvedený postup kalkuluje s tím, že zemní tepelné sondy nejsou stavbou vznikající stavební 
nebo montážní činností, ale zařízením vznikajícím převážně činností prováděnou hornickým 
způsobem a jako takové zařízení nevyžaduje ani územní rozhodnutí, ani stavební povolení, 
ale s ohledem na riziko pro vodní poměry pouze souhlas vodoprávního úřadu. Proces 
přípravy a schvalování je jednoduchý a rychlý, proto by měl vyloučit nebo alespoň významně 
snížit riziko obcházení tohoto institutu a provádění vrty bez potřebných správních rozhodnutí. 
Předpokládá však, že budou obecně akceptovány a dodržovány podmínky této metodiky, 
řešící projektování, povolování a provádění zemních tepelných sond  v potřebném rozsahu a  
podrobnosti. Vodoprávní orgán bude mít v tom případě možnost dodržování těchto 
podmínek kontrolovat a případně požadovat doplnění podkladů poskytnutých k vydání 
souhlasu. 
 
Podstatné je, že dílo navrhují a usměrňují pouze ti, kteří tomu profesně rozumějí, tj. báňský 
projektant, který je oprávněný projektovat díla vznikající činností hornickým způsobem a 



osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, která je oprávněna posuzovat nejen 
hydrogeologické ale i vodohospodářské podmínky budování zemních tepelných sond. Jiná 
profese do projekční přípravy nezasahuje, a proto musí být podklad k vydání souhlasu dle § 
17 zákona č. 254/2001 Sb. opatřen i souborem dokumentů uvádějící vlastnické vztahy a 
informace o existenci podzemních vedení a staveb technické infrastruktury, včetně způsobu 
jejich ochrany. Soulad se záměry územního plánování zajišťuje povinné vyjádření obecního 
stavebního úřadu územním plánem dokladu 
. 
Nevýhodou daného řešení je vícepráce vodoprávního úřadu, který, protože jediný vydává 
rozhodnutí, tam musí uvést všechny podmínky za kterých vydává souhlas k provedení 
zemních tepelných sond. 
 
 
Varianta 2.  Souhlas podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. a územní  územního 

souhlas dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb., nebo územní rozhodnutí dle § 
79 zákona č. 183/2006 Sb. 

 
Uvedený postup je určitým znásilněním zákona když předpokládá, že zemní tepelná sonda 
může být zařazena do skupiny (topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev 
vody) a že se tedy jedná o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Oproti 
variantě 1. je složitější a až o několik měsíců delší, protože kromě souhlasu vodoprávního 
úřadu je nezbytný i územní souhlas, případně územní rozhodnutí. Je pochopitelně i dražší a 
bude tedy větší snaha právní proces obcházet. 
 
Podstatnou nevýhodou je, že do projekce díla vstupuje autorizovaný inženýr nebo technik 
kteří jako jediní mohou zpracovat dokumentaci pro územní souhlas nebo pro územní 
rozhodnut. Ten z podstaty věci problematice zpravidla nerozumí a není schopen domyslet 
důsledky svých výstupů. Nezbytná je v tomto případě nejen kordinace s báňským 
projektantem a osobou s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, ale spíše jejich tvůrčí (vůdčí) 
role. Opakuje se tak  chyba z nedávné minulosti, kdy tyto vrty byly vodními díly,hydrogeolog 
a báňský projektant vypracovali celý projekt a sháněli někoho, kdo by to ještě orazítkoval. 
 
Výhodou daného řešení je jakási právní čistota (byť trošku kalkulující se znásilněným 
pojmem, že zemní tepelná sonda je čerpadlo), dále rozložení podmínek do dvou typů 
„povolení“ s tím, že vodoprávní úřad se zabývá pouze vlivem na vodní ekosystém, stavební 
úřad potom vlivem umístění zemních tepelných sond na okolí. 
 
Předkládaná metodika, pokud budou dodržována pravidla v ní obsažená, je schopna v plné 
míře suplovat to, co by řešil stavební úřad, protože limity jsou již stanoveny, a to 
jednoznačně a nekolizně. 
 
 

 


