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Projekt RINGEN (Research Infrastructure for Geothermal Energy) zahrnuje vybudování vysoce specializovaného geotermálního centra v Litoměřicích, ve kterém budou soustředěny klíčové
vybavení, technologie a zázemí pro budoucí výzkum geotermální energie. Klíčová je dlouhodobá spolupráce s městem Litoměřice. Projekt RINGEN volně navazuje na výstavbu
geotermálního vrtu PVGT-LT1 (hloubka 2111 m) v letech 2006-2007, a počítá s jeho využitím pro další výzkum a monitoring.

Výzkumný tým je složen z mnoha odborníků různých geologických oborů z ČR, součástí projektu jsou i špičkoví odborníci z několika zemí EU. Centrum je koncipováno jako jeden z uzlových
bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit. Na projekt RINGEN by měly navazovat další výzkumné projekty financované z různých národních a mezinárodních výzkumných
programů, z nichž by měly být zajištěny další výzkumné práce a také realizovány vlastní hluboké vrty a tepelný výměník v hloubkách kolem 5000 m.

Projektoví partneři
Nositel projektu: 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (PřF UK) 

Další partneři projektu:
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚGN)
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (ÚSMH)
Česká geologická služba (ČGS)
Technická univerzita Liberec, Ústav pro nanomateriály, pokročilé 
technologie a inovace (TUL)
České vysoké učení technické, Centrum experimentální geotechniky 
(ČVUT)

Dodatečně se k projektu připojí:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projekt se skládá ze 4 hlavních výzkumných programů:
1. Tepelný tok a teplotní podmínky v zemské kůře (zpřesnění a optimalizace technik 

pro teplotní karotáž a dlouhodobý teplotní monitoring, zvýšení úrovně znalostí o 
tepelném toku, teplotních podmínkách v zemské kůře, a o tepelných vlastnostech 
hornin)

2. Indukovaná seismicita a tektonické napětí (optimalizace využití seismického 
monitorování pro získání údajů o průběhu stimulace hornin, zjištění 
deformačního chování horninového masivu v důsledku stimulace) 

3. Hydrogeologie, hydrochemie a termohydraulické modelování (optimalizace 
hydraulických výzkumných metod pro získání údajů o hydrofyzikálních 
parametrech hornin tepelného výměníku, optimalizace provozu výměníku a 
identifikace rizik na základě výzkumu interakce voda - hornina, chemického a 
izotopového složení podzemních vod, a vývoj a experimentální ověření termo-
hydraulických numerických modelů)

4. Geologie zájmové oblasti (charakterizace geologie v zájmové oblasti 
geotermálního zdroje v Litoměřicích, výzkum horninového materiálu 
geotermálního výměníku)

Kick-off meeting projektu RINGEN, Litoměřice 14. 6.2017

Foto z výstavby původního vrtu PVGT-LT1 v Litoměřicích 2006-2007Výstavba výzkumného geotermálního centra v Litoměřicích v bývalých kasárnách, termín dokončení: jaro 2019

Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu „Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN+“ č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792, spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výzkumný program 3 Hydrogeologie, hydrochemie a termohydraulické modelování má 3 hlavní směry výzkumu:
1. Hydrogeologie a hydraulika (hydrogeologické mapování blízkého okolí, návrh monitorovacího systému podzemních vod, různé typy hydrodynamických zkoušek v dostupných mělkých

a středně hlubokých vrtech, které jsou určeny pro instalaci seismometrů, speciální tlakové zkoušky v málo propustných horninách krystalinika, laboratorní testy filtračních
charakteristik hornin a interakce hornin s vodou). Hlavní řešitel: ČGS

2. Hydrogeochemie (výzkum a modelování procesů chemické interakce hornin s vodou s ohledem na rozpouštění termodynamicky nestabilních a usazování stabilních minerálů v
důsledku změn tlaku a teploty, složení podzemní vody hlubinného proudění v krystaliniku, aplikace geochronologických metod a výzkum izotopického složení podzemních vod, jejich
stáří a původu). Hlavní řešitel: ČGS

3. Termo-hydraulické modelování (kalibrace a experimentální ověření tepelně hydraulických modelů, vývoj matematických modelů pro optimalizaci využívání geotermální energie v
horninách s mikroporézní a puklinovou strukturou, ověření možností modelování dynamické stimulace horninového masivu a účinnosti tepelného výměníku, modelování deformace
horninového prostředí a souvisejících změn propustnosti v důsledku hydraulické stimulace s využitím dat ze zahraničních EGS projektů). Hlavní řešitel: TUL


