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Úvod: 
 

Česká republika se v přístupové smlouvě do EU zavázala ke zvýšení produkce elektřiny 

z obnovitelných zdrojů (OZE) na hrubé spotřebě elektřiny na 8% k roku 2010 a ke zvýšení 

podílu OZE na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů na 6%  k roku 2010. 

 Současný vývoj však splnění těchto závazků nenasvědčuje. Významná pomoc pro 

plánované cíle je zákon č.181/2005., o podpoře výroby elektřiny OZE. Nevýhodou  prakticky 

všech realizací technologií pro výrobu OZE jsou jejich vysoké počáteční investice a následně 

pak  jejich dlouhodobá návratnost.  

 Tento fakt platí zatím i pro využívání geotermální energie  pro výrobu elektřiny i 

tepla. Dalším výzkumem, získáváním nových informací o vyhledávání a získávání 

nejefektivnějšího způsobu čerpání tohoto ekologického a prakticky nevyčerpatelného zdroje 

energie by měla přispět k jejímu masovějšímu využívání i tato publikace.  

 Předkládaná publikace shrnuje řadu informací odborného i obecnějšího rázu týkajících 

se geotermální energie. Podobná metodika v České republice neexistuje. 

 Metodika doporučuje základní kroky pro hodnocení vybraného území z hlediska 

možnosti čerpání geotermálního potenciálu. 

 Práce je rozdělena na část obecnou a část praktickou. V první části je specifikován cíl 

metodiky a popsán současný stav problematiky geotermální energie. V několika dílčích 

kapitolách jsou uvedeny informace o geotermálním potenciálu planety Země, České 

republiky, o realizovaných pilotních projektech využívání geotermální energie a dalších 

zdrojích  literárních i mapových. Samostatnou kapitolu tvoří přehled obecných informací o 

geotermální energii včetně klíčových termínů, které jsou v této problematice používány.  

 Druhá část se týká vlastní metodiky. Začíná zdůvodněním, proč byla metodika 

zpracována. Dále již pokračuje praktickými kroky, jako je potřebná znalost území 

z geologického, hydrogeologického a tektonického hlediska. Pro zhodnocení území z hlediska 

možnosti využívání geotermálního potenciálu jsou sledovány teplotní parametry horninového 

prostředí a charakteristiky podzemních a povrchových vod. 

 Součástí praktické části je případová studie (feasibility study), která je praktickou 

ukázkou využívání  doporučených metodických kroků, které jsou shrnuty v závěru práce. 

 Prakticky využitelný je i seznam použité literatury, který je podrobně zpracován 

v rešerši, uvedené v první části. 
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1 Cíl metodiky 
Hlavním záměrem metodiky je na základě dlouhodobých výzkumů propagovat geotermální 

energii, jako alternativní, obnovitelný zdroj energie. Tento přírodní zdroj je přátelský 

k životnímu prostředí a je v měřítku lidské existence nevyčerpatelný. 

 Smyslem je nabídnout základní i speciální fakta v tomto oboru tak, aby si čtenář mohl 

udělat obrázek o celé šíři problematiky a vybrat si části, které ho zajímají. Následně pak 

studovat detailní informace v některém z citovaných zdrojů. 

 Česká republika není geotermální velmocí, ale existují zde vysoké hodnoty tepelného 

toku a částečně využívané tzv. nízkoteplotní hydrotermální zdroje. Jejich využívání zatím 

neovlivní národní spotřebu, ale lze s nimi počítat jako se strategickými zdroji pro budoucnost.    

Hlavním úkolem je specifikování možností zjištění existence a využití geotermálního 

potenciálu v krajině, na příkladu modelového území Podkrušnohoří. 

 Tento nástroj by měl pomoci při rozhodování o vhodnosti území pro využití 

geotermální energie, nebo alespoň toto rozhodování usnadnit. 

 Metodika vychází z výsledků řešení projektu č.WD-44-07-1 „Modelové řešení 

revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“, který je 

součástí programu WD „Výzkum pro řešení regionálních disparit“ Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR. 
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2 Problematika geotermální energie a jejího využívání, jako 

potenciálního zdroje – historie a současný stav 
2.1  Historie využívání geotermální energie 
První zmínky využívání geotermální energie jsou známé již z období paleolitu. Byla 

využívána pro teplé koupele. 

Staří Římané teplé vody využívali nejen pro koupele, ale rovněž pro vyhřívání domů. 

Z historie je zajímavé i využívání geotermální energie k přípravě jídel. Například 

v Japonsku na některých místech je možné uvařit vajíčka pouhým zahrabáním do země. Na 

Novém Zélandě se konzumuje „hanghi“, což je jídlo upravované na páře. Maoři (původní 

obyvatelé) vařili ryby v horkých pramenech (ryba na modro). Na Islandu se peče ve 

speciálních nádobách chleba. Zahrabe se několik desítek cm do země a druhý den je hotový. 

Na starém islandském obraze je znázorněn teplý přírodní pramen, ve kterém paní koupe dítě, 

dcera pere prádlo a na fumarole vaří brambory. V Gruzii se geotermální energií suší čaj. 

Hlavní město Tbilisi znamená  v gruzínštině „Vařící voda“ (Coudert, Jaudin 1989). 

 První „oblastní“ teplárna začala pracovat v Americe v roce 1892. 

 První energii z geotermálního vrtu získal J.Conti v Lardello v severní Itálii v roce 

1904. Tato první elektrárna na světě s kapacitou 250 kW byla spuštěna v roce 1913. 

Elektrárna se nachází v italském Toskánsku, geologicky aktivní oblasti Valle del Diavol, v 

blízkosti kráteru Lago Vecchienna a nazývá se podle francouzského vědce Francoise de 

Lardell - Lardello. 

 Provoz je technologicky náročný, horká voda z vrtů je mineralizovaná a zanáší 

technologická zařízení, je nutné potrubí měnit a čistit. Dostatečný tepelný spád je často spojen 

s geologickou nestabilitou oblasti, což klade vysoké nároky na kvalitní stavbu schopnou 

odolávat zemětřesením. 

Elektrárna Lardello v současnosti produkuje 4 800 GW hodin za rok a zásobuje 1 

milion italských domácností (zdroj reuk.co.uk). 

 

Svoje prvenství si udržela do roku 1958, kdy byla na Novém Zélandě dána do provozu 

elektrárna Wairakei (viz. obr. č. 1). Na obr. č. 2, je geotermální pole Wairakei, které čerpá 

horkou páru a síť potrubí ji vede do nedaleké elektrárny. 

Elektrárna  využívá směs 80% vody a 20% páry. Energie je čerpána z hloubky 1200 m 

o teplotě 140º C. Výkon elektrárny je 150 MW. Horká voda je vháněna zpět do kolektoru. 

 



 

 - 9 - 9 9 

Od roku 1960 je v provozu několik elektráren v USA, v Kalifornii v oblasti 

geotermálního pole  Salton Sea (oblast Geisírů) a to o kapacitě 1000 MW. 

Geotermální elektrárna v Mamonth Mt. má tři části o kapacitě 15,15 a 10 MW. 

Pomocí 13 vrtů se z hloubky 160 m těží vodní pára a po využití je zbytková horká voda 

vtláčena do hloubky 700 a 800 m zpět do kolektoru. 

 
Obr.č. 1 Geotermální elektrárna Wairakei – Nový Zéland. (Blažková 2003) 

 
Obr.č. 2 Geotermální pole Wairakei. (Blažková 2003) 
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Jednou z významných  oblastí využívání geotermální energie  je ostrov Island. 

Je situován na středoatlantickém riftu a zároveň je mladou vulkanickou oblastí 

(třetihory). Historie začíná spuštěním první turbiny v roce 1977 v geotermální elektrárně 

Krafla s výkonem 30 MW. V roce 1983 ji následovala geotermální elektrárna Bjarnarflag  o 

výkonu  3 MW. 

 

2.2 Současný stav využívání geotermálního potenciálu planety 
Země 

Geotermální energie se stává jedním z nejatraktivnějších zdrojů obnovitelné alternativní 

energie. V současnosti je celosvětově v geotermálních elektrárnách instalováno zhruba 6000 

MW, což je jen nepatrný zlomek celkového potenciálu, (mapa č. 1). 

 Země, které využívají geotermální energii jsou Island, Nový Zéland, Japonsko, USA, 

Keňa, Turecko, Velká Británie, Čína, Austrálie, Litva a další. 

 

Využívání geotermálního potenciálu ve světě 

     

 
Mapa č. 1 – Využívání geotermálního potenciálu ve světě (Zdroj: geothermal-energy.org) 
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Využití hluboké geotermální energie vyžaduje důkladné studie s ohledem na vhodnost 

geotermální struktury, hlavně možnost hlubinného oběhu vodního media a vytvoření 

podzemního puklinového výměníku tepla.  

 Investiční náklady jsou zatím vysoké, ale perspektivně je to jeden ze zdrojů energie 

budoucnosti. Jeho vybudování bude zajišťovat energetickou nezávislost na centrálních 

zdrojích energie. 

 Geotermální energie má velkou výhodu, dodává zajištěný výkon bez jakéhokoli 

narušení klimatickými či jinými vlivy. Také je snadno regulovatelná.  

Další vyšší zásoby tepla jsou technicky dosažitelné, takže tato energie bude moci 

sloužit i následným generacím. 

 Ne všechna místa na planetě jsou pro využívání geotermální energie vhodná. 

Geotermální zdroje vysokopotenciální energie jsou situovány v nestabilních zónách 

planety  Země, v podstatě na hranicích litosférických desek. 

Nejvýznamnější jsou oblasti vázané na cirkumpacifickou oblast tzv. „Ohňový kruh“. 

(mapa č. 2). Zahrnuje země a regiony, kde je geotermika vysoce rozvinutá, například 

Japonsko, Nový Zéland, Kalifornie, západní pobřeží Mexika, Severní, Střední a Jižní 

Amerika, velký africký rift, zvláště Džibuti, Etiopie a Keňa a Antilský oblouk. Další známá 

oblast je tzv. „mediteránní“ nebo také „středomořská“. Sem patří státy např. Turecko, Řecko a 

Itálie. Samostatným specifickým příkladem je ostrov Island, ležící v Atlantickém oceánu. 

 
Mapa č. 2 „Ohňový kruh“ (zdroj Topinka, USGS CVO,1997)  
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 Teoretické výpočty a řada praktických aplikací dokazují, že geotermální energie 

planety má obrovský, prakticky nevyčerpatelný potenciál v porovnání s existencí lidské 

populace a jejích budoucích energetických požadavků. Přesto jde o potenciál, který je 

v poměru k jiným i obnovitelným zdrojům energie  využíván zatím minimálně. 

 

Nejvýznamnějším využitím geotermální energie je výroba elektřiny, která využívá nejteplejší 

zdroje o teplotách nad 150˚C. 

 Ve světě jsou již velmi intenzivně využívány horké vody hydrotermálních 

konvekčních (čili proudících) systémů nebo magmatických struktur ve vulkanických 

oblastech. Nejteplejší přírodní hydrotermální systémy jsou vázány na okraje litosférických 

desek, které jednak umožňují vzestup horkých magmatických těles do zemské kůry a jednak 

umožňují výstup tepla. Vytvoření využitelného systému vyžaduje současné splnění řady 

strukturně-geologických a dalších podmínek jako jsou nahromadění - akumulace a konvekce 

vody, rozpukání hornin, jejich propustnost, umožňující oběh vody a naopak těsnicí účinek 

pokryvů. Ne všude na světě jsou místa, kde je většina podmínek splněna a kde je proto možné 

tento systém ekonomicky využít. V současné době je celosvětově využívaný elektrický výkon 

2300 MW, z čehož připadá 1000 MW na oblast The Geysers v Kalifornii, 420 MW na 

Lardello-Monte Amiata-Travale v Itálii a 192 MW na Wairakei na Novém Zélandě. Dále je 

instalovaný výkon elektrické energie rozptýlen na lokalitách v Japonsku (215 MW), Mexiku 

(190 MW), Rusku na Kamčatce (6 MW), Tchaiwanu (10 MW) a Islandu (3 a 60 MW 

projektováno). V Číně se realizují pokusy na severním svahu Himaláje, ale kapacity instalací 

nejsou známy. Řada instalací je na velkých prasklinách či tektonických strukturách na 

kontinentech v Africe v Keni, Etiopii, Ugandě. I v Evropě je již v provozu několik instalací na 

významných zlomových strukturách zemské kůry v rýnském prolon - rýnském riftu (Soultz 

sous Forest, Francie, Landau v Německu), rozpracován je projekt v Bazileji (Švýcarsko).  

Již třetí instalace typu Hot Dry Rock - suché zemské teplo (HDR) na výkon 5 MW se buduje 

v Austrálii v bývalém ložiskovém území na těžbu mědi. 

Využívání geotermální energie závisí na hodnotě získané teploty. Základní dělení je založeno 

na tzv. hypertermálních zdrojích s teplotami nad 150ºC, na zdrojích středně teplých, které se 

pohybují mezi 90 - 150ºC a zdrojích nízkoteplotních o hodnotách pod 90ºC. 

Hypertermální geotermální zdroje jsou využívány pro výrobu elektrické energie. Na 

obrázku č. 3 je uvedeno schéma geotermální elektrárny využívající páru.  
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Obr. č. 3 Schéma geotermální elektrárny na páru (Zdroj: geothermal-energy.org) 

 

V současné době existují tři druhy technologií geotermálních elektráren: 

- Systém suché páry používá přímo páru získanou ze země na pohon turbíny.  

- Systém mokré páry nechá nejprve horkou vodu přeměnit v páru a ta pak slouží k 

pohonu turbíny.  

- Horkovodní (binární) systém použije vodu s nízkou teplotou, která předá ve 

výměníku teplo organické kapalině (např. propan, isobutan a freon) s nižším bodem 

varu, a teprve její pára pak pohání turbínu. 

V přiloženém grafu č.1 jsou uvedeny státy a jejich procentuální využívání geotermální energie 

k výrobě elektrické energie.  
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Graf č. 1 Podíl států využívajících geotermální energii (Zdroj: geothermal-energy.org) 

 

 Z uvedeného grafu je patrné, že největší produkci mají Spojené státy, pak následují 

Filipíny, Mexiko, Indonézie, Itálie a další. Itálie je jediným významným producentem 

elektrické energie v Evropě. 

 

V následující tabulce č.1 jsou uváděna instalovaná zařízení pro výrobu elektřiny 

z geotermálních zdrojů a jejich poměr k celkové výrobě energie v příslušných státech a v  

tabulce č.2 využívání geotermální energie v různých státech světa. 
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Využití středně teplých zdrojů geotermální energie (90 - 150˚C) je hlavně uplatňováno pro 

vytápění objektů, v průmyslu a v zemědělství, v balneologii a k rekreaci, viz. Lindalův 

diagram (Economides, 1987) – Tab. č. 3. 

 Největší geotermální topný systém na světě má Island především v Reykjaviku. Dále 

se zde využívá geotermální teplo pro vytápění skleníků pro pěstování zeleniny, květin ale i 

jižních plodů, jako jsou pomeranče, citrony, banány apod. Květiny a zelenina se pěstují 

s využitím zemského tepla i ve střední Itálii a Maďarsku. Nejvhodnější a ekonomicky 
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nejméně náročné jsou struktury hydrotermální, tedy většinou sedimentární synklinální pánve s 

dobře zvodněnými vrstvami. Taková struktura se nachází například v centrální druhohorní 

pánvi ve Francii, kde je realizováno již několik set geotermálních výtopen měst, menších 

aglomerací čí průmyslových objektů. Podobná struktura je uváděna z Maďarska, kde je v 

provozu již několik desítek instalací využívajících teplé podzemní vody s teplotami do 90°C.  

 Středně teplé geotermální zdroje jsou vhodné pro objekty s větší spotřebou tepla. 

Pokud jako zdroj tepla je uvažována teplá podzemní voda, je nutné velmi pečlivě zpracovat 

tepelnou a objemovou bilanci zvodně, aby při vracení ochlazené vody do podzemní 

nedocházelo k jejímu prochlazování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 3 Využití geotermální energie (zpracováno podle Lindal, Baldur 1973 In Blažková 

2002)  
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Využití nízkoteplotního geotermálního potenciálu, (teploty pod 90˚C) je možné prakticky v 

neomezeném množství, protože je odebíráno zemské teplo, které jinak uniká do atmosféry 

(Myslil, et al. 2007). Tento potenciál je dosažitelný v malých hloubkách pod povrchem z 

podzemní vody a nebo mělkými geotermálními vrty na "suché" zemské teplo, hlubokými jen 

desítky nebo stovky metrů. Využití této geotermální energie je specifikováno opět v  

Lindalově diagramu (Lindal, Baldur  1973).  

V balneologii a k rekreaci jsou nejvíce využívány teploty mezi 25 - 40˚C. Pro vytápění 

objektů se využívají teploty mezi 40 - 70˚C.  

Přehled využívání geotermální energie uvádí INL (Idaho National Laboratory) na 

grafu č. 2. Jak je patrné, převažuje využívání pro vyhřívání objektů. 

 

 
Graf č. 2 Využívání geotermální energie (Zdroj: geothermal-energy.org) 

 

Tepelná čerpadla využívají teploty od 10 - 60˚C. Zájem o výrobu tepla pomocí 

tepelných čerpadel stále narůstá. Uplatnění tepelných čerpadel umožňuje využití 

ekologického zdroje energie, a i když potřebuje dodávat cca 1/3 vyrobené tepelné energie, je 

přesto již v současné době i ekonomické. Při využití tepla podzemní vody je nutné potvrdit 
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hydrogeologickým posouzením množství čerpané podzemní vody, její chemizmus, plošný 

rozsah odběru vody (neovlivnění stávajících využívaných zdrojů vody) a fyzikální hodnoty 

pro správný chod tepelného čerpadla.  

Pro využití „suchého“ zemského tepla je nutné správně ocenit teplotní poměry každé 

lokality a zajistit ochrannou vzdálenost konstantního odběru tepla každého geotermálního 

vrtu.  

 

2.3 Geotermální potenciál České republiky 
V hodnocení geotermálního potenciálu nezůstává Česká republika pozadu za jinými zeměmi 

světa (Myslil et al. 2007). Geotermální potenciál v jednotlivých částech našeho území je 

značně proměnlivý, hlavně ve vztahu ke geotermálním, geologickým a hydrogeologickým 

podmínkám. Při zpracovávání území určitého regionu je nutné rozdělení na plochy 

nejvhodnější pro využití geotermální energie pro jednotlivé objekty a na plochy vhodné pro 

větší zdroje využitelné pro hromadné zásobení teplem nebo výrobu elektrické energie. Na 

základě zkušeností z jiných států s podobnou geologickou stavbou má i ČR svoje potenciální 

zdroje geotermální energie (viz. mapa č. 3). 

 
Mapa č. 3 Potenciál využití geotermální energie v ČR (Zdroj: Myslil, Pošmourný 2009) 
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 V současné době je využívána především geotermální energie přenášená hlavně vodou 

a nízkoentalpické zemské teplo pomocí tepelných čerpadel. Jde o tzv. hydrotermální 

nízkoteplotní zdroje. Maximální teplota přírodních termálních vod v České republice  je 72º C 

(Vřídlo v Karlových Varech). 

 Do budoucna je možné počítat s potenciálem horkých suchých hornin (HDR), který 

byl v České republice teoreticky spočítán a je značný. 

 Při úvaze, že bychom blok Českého masivu o mocnosti 4km ochladili (vyčerpali) o 1º 

C, získali bychom teoretický potenciál 500 000 PJ, přičemž roční spotřeba primárních 

energetických zdrojů v ČR je 1 800 PJ. 

 Z řady výzkumných studií lze odvodit, že na našem území je podle prvních výpočtů 

možné identifikovat minimálně 60 lokalit, v současné době vhodných pro výrobu elektřiny 

s celkovým výkonem cca 250 MW a tepla na vytápění s výkonem cca 2 000 MW, což 

představuje roční výrobu cca 2 TWh elektřiny a 4 TWh využitelného tepla. Ve vzdálenějším 

výhledu, po provedení doplňkového průzkumu na vytipovaných lokalitách je možné 

předpokládat potenciální vybudování elektráren o celkovém výkonu 3 200 MW. Tyto 

instalace mohou být relativně rovnoměrně rozmístěny po celé  republice a jejich roční výroba 

je ročně odhadována na cca 26 TWh.   

 

Podle obecné metodiky byl stanoven geotermální potenciál ve čtyřech kategoriích (Myslil, 

Motlík 2006): 

• energie z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (>130°C) pro výrobu elektrické 

energie  

- odhad potenciálu .................10 MW  

• energie tepla hornin („suché zemské teplo“) vysoké teploty (>130°C) pro výrobu 

elektrické energie  

- odhad teoretického potenciálu (produkce tepla hornin z 1 km3 až 30 MW 

elektrické energie po dobu cca 30 roků) ..……..2 385 900 MW  

- pro hloubku vrtů do 5 km na vytipovaných lokalitách celkem 847 lokalit s 

výkonem 4 MW (dva až tři vrty )  
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- odhad využitelného potenciálu ............ 3 388 MW cca 1,22E+4 GWh, což je 

zcela zanedbatelná část vypočteného celkového tepelného potenciálu 

krystalických hornin  

• energie z hydrotermálních zdrojů vyšší teploty (<130°C) pro výrobu tepla (odběr 

tepla >5 K)  

- odhad potenciálu ............25 MW  

• geotermální energie pro nízkoteplotní systémy (tepelná čerpadla)  

- odhad potenciálu...........primární zdroj horniny................... 8 750 MW  

- odhad potenciálu...........primární zdroj podzemní voda....... 2 390 MW  

 Je možné konstatovat, že současný odhad možného využití geotermální energie pro 

výrobu elektrické energie (3 388 MW) a odběru geotermální energie nízké entalpie je celkem 

11 165 MW.  

 Nízkopotenciální zdroje jsou již běžně užívány, protože systém tepelných čerpadel a 

pro ně potřebných vrtných prací je velmi dobře technologicky zvládnut. Tento systém přináší 

úspory jiných zdrojů energie a je též ekonomicky výhodný.  

Středně a vysoko teplotní zdroje hydrotermální jsou řešitelné, i když potřebují hluboké široce 

profilové vrty do hloubek několika kilometrů, protože jsou již technologicky zvládnutelné 

výměníkové stanice.  

 Složitější situace je při uplatňování HDR (horké suché horniny), nebo HDR-H systém 

(horké horniny s vodním mediem). Potřebné hloubky pro získání geotermálního tepla 

„suchých“ hornin jsou většinou pět a více kilometrů. Konstrukce vrtů je výrazně složitější a 

vyžaduje nové technologie pro vytvoření podzemního puklinového výměníku tepla. Je také 

nutné rozvinout novou technologii pro ekologické turbogenerátory na různé pracovní teplotní 

spády a pracovní media. Rovněž je nezbytné celkově snížit investiční náklady, aby tento 

systém bylo možné uplatnit kdekoli na světě jako ekologický energetický zdroj budoucnosti. 

V místech, kde se může uplatnit HDR-H systém je vybudování teplárny i výroby elektrické 

energie, dnes již technicky zvládnuto. Tento systém se uplatňuje na mnoha místech na Zemi. 

(Myslil, Motlík 2006). 

 Ukázka rozložení geotermálního potenciálu  v  České republice v hloubkách 500 m 

pod povrchem je patrná z mapy č.4 (Burda , Myslil 2002) 
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Využití zemského tepla je nutné posoudit v každé oblasti samostatně, jelikož jeho rozložení v 

zemské kůře v hloubkách 1 až 2 km je velmi nepravidelné. 

 

Mapa č. 4 Mapa se zakreslenými konturami teploty horninového prostředí v hloubce 500 m 

pod povrchem. (Sestavili J. Burda a V. Myslil pro Geotermální atlas zemí Evropské 

unie.(2002)) 

 

 V mapě č. 4 jsou patrné výrazné anomálie, které se nacházejí v podkrušnohorské 

oherské riftové zóně a v české křídové pánvi. Průzkumné vrty jsou rozlišeny v české křídové 

pánvi (malé tečky),v karpatské předhlubni (plné trojúhelníčky) a v oherské riftové zóně 

(prázdné kosočtverečky). Křížky označují lázně.  

 

2.4 Pilotní projekty pro využívání geotermální energie 
V r. 1999 byl zahájen pětiletý projekt VaV MŽP č. 630/3/99 „Možnosti využití geotermální 

energie pro energetické účely“, řešený firmou Geomedia (hlavní řešitel V. Myslil), který 

v závěrečné zprávě v r. 2002 přinesl nové podklady o tomto zdroji a ukázal na možnosti 

využívání geotermální energie v České republice. Kolektiv řešitelů zmíněné VaV studie pak 

dále sledoval a dokumentoval potenciál geotermální energie, využitelné lokálně i v širším 

měřítku, v celé řadě následných zpráv. Na území ČR tak byly vytipovány desítky lokalit, 
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vhodných jak pro výrobu elektrické energie, tak i pro vytápění větších skupinových celků. Z 

těchto podkladů také vyšel zpracovaný a v současné době realizovaný  projekt systému HDR, 

podporovaný MPO, pro vybudování geotermální elektrárny a výtopny pro město Litoměřice. 

  V současnosti je proveden zkušební vrt do hloubky 2 111 m, ve které je teplota 62° C, 

což dává dobrý předpoklad, že v hloubce 5 km pod povrchem Země bude teplota přes 150° C, 

která je potřebná pro správnou funkci zamýšlené výroby elektrické energie. 

 V roce 2007 (28.6.07) byla Statutárním městem Liberec založena veřejná výzkumná 

instituce „Centrum pro výzkum energetického využití litosféry“. V této instituci se mimo 

zakladatele sdružila další města a obce (Úvaly, Opočno, Pardubice, Dobruška, Nová Paka, 

Nové Město pod Smrkem, Rumburk, Český Krumlov, Heřmanův Městec) a zaměří se na 

výzkum a přípravu možností instalovat v těchto městech a obcích geotermální zdroje 

využívající metodu HDR, které by vyráběly elektřinu pro dodávky do veřejných sítí a 

tepelnou energii pro vlastní potřebu obcí. I některá další města a obce (např. Lovosice, 

Semily) uvažují o možnostech využívat geotermální energii metodou HDR, ale zatím se jedná 

o úvahy ve stádiu záměru. 

 Dva projekty využívající geotermální energii (nízkoteplotní) byly realizovány 

v Děčíně (2000 - 2002) a v ZOO v Ústí nad Labem ( 2004 - 2005). 

 V Děčíně v Centrálním zdroji tepla pro město je využívána termální voda 30˚ C teplá 

z hloubky 550 m o vydatnosti vrtu je 54 l/sec. Teplárna, využívá ze 45% geotermální energie, 

zbytek je vytápěn plynem. Produkuje celkové množství tepla 250 - 260TJ za rok. Je vytápěno 

10tisíc domácností a Aquapark Děčín. V Aquaparku je vyhřívána plavecká hala a všechny 

bazény. Původní vytápění bylo na uhlí a mazut. Po změně zdroje energie došlo ke zlepšení 

ovzduší (úbytek emisí oxidu uhličitého o 10tisíc tun ročně, úbytek oxidu siřičitého), snížení 

spotřeby zemního plynu o 1/3 a snížení ceny tepla. 

 V ZOO v Ústí nad Labem byl realizován vrt do hloubky 515 m, v areálu je 5 tepelných 

stanic a 24 čerpadel. Voda má teplotu 32˚C na výtoku a vydatnost 12 l/s. Vyhříváno je 34 

objektů, správní budovou počínaje přes zvířecí pavilony, skleníky, zimoviště, přípravny 

krmiva, domky veterinářů a další. Areál ZOO byl odpojen od centrálního zdroje tepla 

centrálního městského zdroje tepla v roce 2005. 

 Realizací projektu došlo ke snížení produkce oxidu uhličitého o 780 t/rok (61%) a 

dalších sledovaných znečišťujících látek o cca 25 - 65% a došlo také k významnému snížení 

nákladů na nákup energie o 2,2 mil Kč za rok. 
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2.5 Ekonomické, ekologické a technické problémy využití geotermální 

energie 
Problematika využití geotermální energie souvisí s mnoha vědeckými, technickými, 

společenskými, politickými a ekonomickými fenomény. Například využívání nízkoteplotních 

zdrojů z menších hloubek pod povrchem může být převedeno na zdroje s vyšší teplotou 

pomocí tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla pracují převážně s elektromotorem a výjimečně 

mají i pohon benzinový či dieselový, případně i plynový. Obecně platí, že teplo získané 

tepelnými čerpadly je třikrát až pětkrát větší než nutná energie pro pohon tepelného čerpadla. 

Prodej tepelných čerpadel pro získávání tepla z malých hloubek, užívaného pro vytápění 

objektů, roste každým rokem, a to zejména v Německu, Švýcarsku, v poslední době i ve 

Švédsku a Norsku. 

 Počet instalací roste hlavně tam, kde jsou nižší ceny elektrické energie nebo tam, kde 

je drahý dovoz topných olejů či plynů. Větší rozmach instalací tepelných čerpadel typu voda – 

voda pro vytápění budov je mnohdy limitován s ohledem na ochranu a využití podzemní 

vody. Tento problém je proto nutno zahrnout do plánů potenciálního využití podzemních vod. 

Další rozvoj využití tepla tepelnými čerpadly je v efektivnějších výměnících tepla při nižších 

nákladech a vyřešených možností ukládání tepla letního období pro využití v zimě. 

 Při srovnávání zdroje geotermální energie s využitím ložisek ropy bylo uvažováno, že 

ekonomicky výhodné jsou pouze oblasti, kde je horká voda či pára koncentrována v 

hloubkách do 3 km pod povrchem. Tento názor se však nyní změnil v souvislosti s vývojem 

tepelných čerpadel nové generace (Myslil, Kukal, Pošmourný, Frydrych et al. 2007). 

Významně se rozšířilo využívání vytápění menších objektů a případné chlazení v létě. Ve 

Spojených státech bylo v roce 1999 v provozu na 400 000 tepelných čerpadel (4 800 MWt) s 

výrobou energie kolem 3 300 GWh ročně. Roční nárůst je kolem 10%. 

 I takové „chladné“ země, rozuměno z hlediska geologie, kde nejsou gejzíry nebo 

prameny horkých vod, se zařazují mezi „geotermální elitu“. Je to například Švýcarsko, kde 

byla v roce 1999 roční výroba energie z geotermálních zdrojů 434 GWh 

a roční nárůst je nejméně 12% (Rybach et al., 2000).  

 Přímé využití geotermálního tepla hlubších zvodní pro vytápění má přednost před 

převodem na výrobu elektrické energie. S teplotou 100°C je možné velmi ekonomicky 

hospodařit přímo pro vytápění. Tento způsob však vyžaduje přítomnost zvodní s pórovitým 

prostředím s dostatečným napájením. 
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 Využití hluboké geotermální energie vyžaduje důkladné studie s ohledem na vhodnost 

geotermální struktury, hlavně možnost hlubinného oběhu vodního media a vytvoření 

podzemního puklinového výměníku tepla. S ohledem na požadavek vysoké teploty se musí 

hloubit vrty podle teplotního gradientu do cca 5 km a to na každé vybrané lokalitě 2 - 3. 

Investiční náklady jsou tedy významné, ale perspektivně je to jeden ze zdrojů energie 

budoucnosti, protože jeho vybudování zajišťuje energetickou nezávislost na centrálních 

zdrojích energie. 

 V nitru Země je dostatek geotermální energie, její zdroje jsou ovšem dosažitelné jen 

ve svrchní části zemské kůry. Podle odhadů je v nejsvrchnější tří až pětikilometrové vrstvě 

zemské kůry zakonzervováno teplo jak v horninách, tak ve vodě i páře v množství, které by 

stačilo pokrýt spotřebu lidstva nejméně na 100 000 let.  

Z ekologického hlediska  převažuje „přátelský“ vliv na životní prostředí. Přesto je 

nutné zmínit i některé negativní projevy. Jsou to především uniky plynů do atmosféry (H2S, 

metan, CO2 ,  vodní pára). V případě veliké produkce například v oblasti The Geysers v USA 

jde o velké objemy. Zde byla sledována i alfa radiace v páře. 

 

Negativní je i vliv na vodoteče působením tzv. tepelného znečištění, což způsobují 

vypouštěné, stále ještě teplé vody z elektrárny. Dochází ke ztrátám kyslíku a eutrofizaci 

v hlubších částech toků a snížení biologických aktivit a dochází ke změnám místních 

ekosystémů. 

Na některých lokalitách dochází také ke znečišťování vody solemi. Je to například 

geotermální  elektrárna Wairakei na Novém Zélandu. Do řeky  Waikato bylo ročně 

vypouštěno až 66 000 tun/ročně chloridů, 40 000 t sodíku, 16 000 t křemíku, 5 000 t 

draslíku,1 000 t vápníku a boru a 150 t arzenu. V současné době jsou tato množství 

redukována. 

Ve srovnání se spalováním fosilních paliv jsou to vždy parametry nesrovnatelně nižší. 

Čerpání velkých objemů vod z geotermálních zvodní mohou způsobovat lokální 

poklesy reliéfu. Exploatace těchto vod a následná reinjektáž, speciálně v tektonicky a 

seismicky aktivních oblastech, mohou iniciovat seismické otřesy (zemětřesení). Těmto 

projevům je však možné zabránit důsledným monitoringem.  

 

Současná technologie využívání geotermální energie je ovlivněna hlavně cenou vrtů do 

hloubek několika kilometrů. 
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Ke zvýšení zájmu o tento zdroj energie jednoznačně přispěje nalezení levnějšího a 

rychlejšího vrtání  čerpacích vrtů  s větším dosahem (hloubkou). 

Další pokrok přinese i nalezení technologie, která pomůže využívat zdroje pro výrobu 

energie, pod 100 ˚C, kterých je velké množství. 

Další limitující faktor, který je třeba vyřešit, je i ekonomický způsob demineralizace. 

(Bowen 1979). 

Přeměna tepelné energie na energii elektrickou je již poměrně dobře technologicky 

zvládnuta. Systémy využití geotermální energie umožňují i spojení s jinými zdroji energie 

např. solární energií a její akumulování v horninách zemské kůry. 

 

Geotermální energie má velkou výhodu, že je dostupná všude podle potřeby a dodává 

zajištěný výkon bez jakéhokoli narušení klimatickými či jinými vlivy. Také je snadno 

regulovatelná. Další vyšší zásoby tepla jsou technicky dosažitelné, takže tato energie bude 

moci sloužit i následným generacím. 

 Výroba elektřiny metodou HDR má mnoho výhod. Zásadně nenaráží na problémy z 

titulu ochrany přírody. Jde o technologii nesrovnatelně výhodnější, než jsou všechny 

technologie využívající obnovitelnou energii. Geotermální zdroje nejsou závislé na vnějších 

faktorech,  na klimatu, jako solární, větrná a vodní energie i energie z biomasy. Další výhodou 

HDR z technického hlediska je vybudovávání decentralizovaných zdrojů elektřiny a tepla, což 

se jeví jako velmi výhodné. Geotermální zdroje mohou dodávat tepelnou i elektrickou energii 

24 hodin denně a celé roky a přitom jsou regulovatelné podle okamžitých potřeb. Svoji 

důležitou roli mohou sehrát při zajištění zvýšené bezpečnosti v zásobování území státu 

energií.  
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2.6 Geotermální atlas zemí Evropské Unie 
V roce 1988 financovala Evropská unie vydání geotermálního atlasu zemí Evropské unie a 

několika dalších zemí přizvaných. Vstup nových zemí do unie způsobil, že geotermální údaje 

bylo nutno rozšířit na celou Evropu. Nového vydání v roce 2002, nazvaného „Atlas 

geotermálních zdrojů Evropy“, se zúčastnila i Česká republika (editoři publikace byli S. 

Hurter a R. Haenel, za Českou republiku spolupracovali V. Myslil a J. Burda - viz mapa č. 4). 

Metodika a druhy map pro tuto publikaci byly sjednoceny. Každá ze zúčastněných zemí na 

svých mapách zobrazuje hodnotu tepelného toku, teploty v různých hloubkách pod povrchem 

pomocí izoterm a podrobnější údaje o využitelných zdrojích geotermální energie. Pro obraz 

teplotních poměrů je důležitá mapa izoterm v hloubce 500 m pod povrchem (viz mapa č. 5). 

 V geologicky starém a tektonicky stabilním moldanubiku, tj. v celých jižních Čechách 

a části Moravy nepředpokládáme v hloubce 500 m pod povrchem teploty větší než 20o C. V 

pásu od Krušných hor do severovýchodních Čech je to 24° až 30o C a podobné teploty jsou i 

pro Moravu od Ostravy po Hodonín podél slovenských hranic. Celá tato území se zvýšenou 

teplotou je možno považovat za místa potenciálně využitelné geotermální energie. V Atlase 

jsou i podrobnější údaje vybraných zájmových oblastí, a to zejména západočeských lázní, 

Ústecka a Teplicka, české křídové pánve i jihovýchodní Moravy.  

 I ze základních geologických poznatků vyplývá to, co potvrzuje „Atlas“. Slovensko i 

Maďarsko mají „teplejší“ kůru a tím větší možnosti využití geotermálních zdrojů. Tektonický 

vývoj těchto zemí ještě neskončil, přítomen je mladý vulkanismus a tektonické struktury 

umožňují výstup horkých vod k povrchu. Na Slovensku jsou zcela běžné třicetistupňové, ba i 

čtyřicetistupňové teploty v hloubce mělce pod povrchem. Nejteplejší je jižní Slovensko při 

ústí Hronu do Dunaje, část povodí Váhu i Hronu, okolí Banské Bystrice a jihovýchodní část 

země při řekách Uh a Ondava. 
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Mapa č. 5 Podle originálu tematické geotermální mapy republiky z Geotermálního atlasu 

zemí Evropské unie. Zakresleny jsou vrty a zajímavé geologické jednotky (česká křídová 

pánev, karpatská předhlubeň a severočeská třetihorní pánev). Sestavili J. Burda a V. Myslil. 

 

 Pro jiné účely, než byla konstrukce map pro Atlas, byly prognózovány teploty v 

různých hloubkových úrovních pod povrchem. Tematické mapy z území ČR, s izohypsami 

různých teplot na území ČR, převážně 130° a 180° C (130° - v hloubkách 2 770 m až 13 140 

m; 180° - 4 500 m až 18 500 m), byly zkonstruovány Čermákem (1989), (viz mapa č. 6 a 7). 
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Mapa č. 6 Mapa izohyps teplot na území ČR - 130 o C (Čermák 1989) 

 

Mapa č.7 Mapa izohyps teplot na území ČR - 180 o C (Čermák 1989) 
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 V Českém masivu je průměrná teplota na rozhraní kůry a pláště v hloubce 35 - 40 km 

500 - 550° C. O něco vyšší, 600 - 700° C je pod oblastmi oslabené kůry a vyššího 

povrchového tepelného toku, jako jsou Krušné hory a oblast české křídové pánve (Čermák, 

1989). V panonské pánvi na území Maďarska jsou v třicetikilometrové hloubce teploty až 800 
oC. 

 

2.7 Rešerše prací o geotermální energii v zájmovém území 
Oblast tzv. „oherského riftu“ vázaná na generální tektonické linie, kterými jsou krušnohorský 

zlom, na úpatí Krušných hor a litoměřický zlom, vedoucí v ose Českého středohoří, byla a 

stále je zkoumána s ohledem na možnosti výskytu  geotermální energie. 

Vzhledem k velkému zájmu o toto území bylo provedeno velké množství výzkumů a 

následné publikování získaných výsledků. Publikovaných prací je mnoho a proto je rešerše 

rozdělena do několika časových kapitol. (Blažková, M. 2002) 

 

2.7.1 Historická část, období 1888 - 1960 

Historický výzkum geotermální energie v této oblasti podrobně zpracovala Hazdrová (1971). 

Všichni citovaní autoři v kapitole 2.7.1 byli převzati z této práce. 

 První záznamy o termálních vodách v severních Čechách souvisejí s nálezy termální 

vody v bazálních pískovcích. 

 Tato problematika je diskutována v celé řadě prací autorů například Laubeho (1888), 

Hibsche (1908, 1912, 1931, 1936), Seemanna (1912, 1913), Redlicha (1930), a B. Müllera 

(1936). Pozorování probíhala na základě informací získaných z vrtů na vodu a jejich vlastního 

pozorování. 

 

Dále se teplými artéskými křídovými vodami v severních Čechách zabýval Hynie (1936, 

1949, 1957, 1963) a  Hazdrová (1962). 

 Hibsch (1908) jako první se zabývá výskytem artéských vod se zvýšenou teplotou v 

bazálních pískovcích svrchní křídy. Dokumentuje vrty v Lochočicích (1895), v Sobědruhách  

(1903) a srovnává je s výsledky vrtů na Děčínsku. 

Velikost přetlaku term vysvětloval W. Petrascheck (in Hibsch 1912) výškou eruptiv v 

blízkém okolí studní. Hibsch (1912, 1931) naproti tomu má za to, že rozdíly výtlačných 

úrovní term bezprostředně po jejich navrtání ovlivňuje spíše tlak nadložních slínovců, než 
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hydrostatický tlak. Tento vztah považuje za zákonitý. Čím hlouběji leží strop zvodnělých 

pískovců, tím je přetlak vody větší (za předpokladu neporušeného artéského stropu). 

Dokumentuje vrty v Ústí nad Labem  firmy Wolfrum - dnes Textilana, závod Vlnola, 

dále firmy Österreichische Glashütte - dnes Ústecká sklárna a Městských lázní a výsledky 

srovnává s vrty na Lovosicku a u Terezína s podzemní vodou s negativní úrovní. 

S názorem Hibsche (1912) se ztotožňuje Seemann (1912) i B. Müller (1936). Podle B. 

Müllera je však artéský tlak ovlivněn rovněž přítomností žil vulkanitů prostupujících křídové 

slínovce a stupněm rozevření jejich puklin. 

Seemann (1912, 1934) přičítá velkou vydatnost artéských studní v Ústí n. L. vysoké 

aktivní pórovitosti pískovců. Odlišné vydatnosti jednotlivých studní vysvětluje navrtáním 

otevřené pukliny nebo naopak tím, že žíly vulkanitů zamezují přítok termální vody do studní. 

Z plynulého poklesu vydatností přelivů term (ovlivnění vrtů Vlnoly a Městských lázní vrtem 

sklárny) usuzuje, že odběr term je větší, než přírodní doplňování.  

B. Müller (1936) na základě poznatků získaných při likvidaci staré studny firmy 

Wolfrum dochází k závěru,že pokles vydatnosti přetoku způsobila koroze výstroje studní. 

   F. Seemann, J. E. Hibsch a B. Müller studují termální vody v severních Čechách v 

souvislosti s výzkumem Českého středohoří. Otázka geneze term vedla autory k diskusi o 

infiltračním území, teplotě a chemismu terem. 

Významnou úlohu přikládali vulkanitům Českého středohoří, prostupujícím křídové 

slinité souvrství středního turonu až coniaku.  

Seemann (1912) na základě analýzy výsledků vrtů v Ústí n. L dochází k závěru, že 

žíly vulkanitů, jsou-li vhodně rozpukány, mohou vést termální vodu. Původ vody pokládá za 

smíšený. Složka vadozní infiltrující na okrajích pískovců (pokud nejsou příliš zakleslé,  

Telnice) a hlavně složka hlubinná se mísí v pískovcích na bázi křídy. Hlubinné sycení 

pískovců termální vodou probíhá prostřednictvím zlomových puklin krystalinika a vulkanitů.  

Teplota terem je závislá na hlubinném příronu různě teplé vody.  

Chemismus terem (Seemann, F. 1912) závisí na složení terciérních vyvřelin a tím 

vysvětluje vysoké obsahy sodíku a chloridů. 

B. Müller (1930) pokládá rovněž původ term za smíšený. Připouští částečně přítok z 

výchozů pískovců, ale za rozhodující považuje hlubinné přírony z vulkanitů. Stejně tak za 

místo míšení považuje pískovce na bázi křídy. 

V práci z roku 1932 vysvětluje napájení pískovcového obzoru sestupem srážkové 

vody přívodními kanály z pohoří „Elbeberge“ (Labské hory), zatím co infiltrační území v 

Krušných horách nepřipouští 
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Vulkanity podle B. Müllera mohou mít účinek vzdouvací, infiltrační a výstupný. 

Chemismus terem také vztahuje na vulkanity.  

Hibsch (1931) udává, že vodou nasycený systém pórů a puklin turonských a puklin 

podložních hornin tvoří relativně uzavřené zvodnělé prostředí s napjatou podzemní vodou. 

Za infiltrační území pokládá zčásti vulkanity Českého středohoří a zčásti krušnohorské 

krystalinikum, popř. rulová tělesa ve Středohoří. Srážková  voda je infiltrována po puklinách 

vulkanitů a krystalických hornin a akumuluje se v pískovcích a v jejich rulovém podloží. 

V roce 1930 v souvislosti s petrografickým studiem vulkanitů Českého středohoří  

zdůrazňuje rozpukání vyvřelin s možným oběhem termy. Hloubku vulkanického krbu 

odhaduje na 40 km. 

Vztah termálních artéských vod v pískovcích na bázi křídy k teplickým léčivým 

minerálním pramenům byl diskutován již v roce 1888, kdy byla navrtána termální voda v 

křídových pískovcích firmou Grohmann v Bystřanech, později v roce 1930 na Střekově. 

Soudně projednávaná stížnost majitelů teplicko-šanovských pramenů byla podle 

„vodního zákona“ jako protiprávní zastavena. 

Odborné posouzení možné spojitosti termálních vývěrů v Teplicích a Ústí nad Labem 

prováděli B. Müller (1930) a Redlich (1930). I když obě dobrozdání se částečně různí, shodují 

se v tom, že konkrétní ohrožení teplicko-šanovských pramenů střekovským vrtem nenastalo. 

Střekovský termální pramen byl vyhlášen za léčivý zdroj, výnosem zemského úřadu v 

Praze ze dne 22.11. 1932 č. 254 637/1932 - 18A 961 - 11/1930. 

Hloubka uložení cenomanských pískovců (Hynie 1949) a jejich překrytí mocným 

souvrstvím turonských nepropustných slínů (200 – 300 m pod údolím Labe) dávají 

předpoklad pro vznik obzorů hluboké artéské teplé uhličité vody. 

Vzdouvání artéských vod na podzemních čedičových bariérách usnadňuje vyluhující 

činnost útočných, kysličníkem uhličitým bohatých, teplých, tlakových podzemních vod, 

zejména pro vyluhování alkálií, kterým vznikají minerální vody rázu alkalických teplic. 

Nejvydatnější, nejhlubší a s největším přetlakem jsou termální studně v Ústí nad 

Labem. Autor je nazývá ryzími alkalickými teplicemi v Městských lázních a na Střekově. 

Zároveň upozorňuje na možnost při přílišném odběru termální vody v této oblasti (ústecké) 

ochabnutí blízkých terem v Teplicích. 

 

2.7.2 Období 1961 - 1970 

Hynie (1963) pojednává o ústeckých termách místy nepřesně. Označuje je jako „teplé 

prameny s převahou kyselého uhličitanu sodného“,  s obsahem rozpuštěných tuhých látek pod 
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1g/l. Proto to nejsou teplé alkalické prameny, nýbrž prosté teplé prameny typu slabých 

alkalických vod. Ty při nízkém geotermickém stupni tamní oblasti dosahují teploty až 32° C. 

Artéský obzor je rozdělen do řady hydrogeologických značně samostatných ker, 

jejichž samostatnost ještě zvyšují podzemní čedičové bariéry. 

Území rozšíření termální oblasti zasahuje z Polabí až k Teplicím. Přesto dle autora 

nejsou křídové teplé prameny ve spojitosti s porfyrovými geotermálními prostými teplicemi 

lázní Teplic. Postrádají totiž specifických farmakodynamických účinků akratoterm (Hazdrová 

M. 1971). 

 M. Hazdrová  v letech 1960-1965 publikovala několik prací o výsledcích komplexního 

hydrogeologického výzkumu na Ústecku, z území východně tektonického styku teplického 

ryolitu (křemenného porfyru) s rulou. Z archivované zprávy Hrazdová a kol. (1964) vyplývá 

odlišnost termálních oblastí teplické a ústecké a jsou dány důkazy o jejich nespojitosti. 

Autorka navrhuje ochranná pásma 2. stupně (rozsah výskytu terem) a 3. stupně (infiltrační 

oblast) na základě vypočtených zásob termálních vod. 

V zájmovém území byly zpracovány hydrogeologické mapy (Hazdrová a kol. 1964) v 

měř. 1 : 50 000 list Teplice a list Ústí nad Labem (Hazdrová 1967a). 

Vedle znázornění hydrogeologických poměrů je významné nové hydrogeologicko - 

strukturní členění oblasti  a zhodnocení nových vrtů v centrální části Českého středohoří.  

 Hydrogeologické poměry v SHP (Severočeská hnědouhelná pánev) jsou podrobně 

znázorněny v účelové hydrogeologické mapě 1 : 25 000, (Berka 1967, Dufek 1969). Popis 

zjištěných údajů je v závěrečných zprávách o účelových hydrogeologických průzkumech a v 

hydrogeologických kapitolách výpočtů zásob pro jednotlivé doly. 

Hazdrová (1968) ve své archivované práci řeší několik problémů souvisejících s 

výskytem termálních vod na Ústecku jako: funkce pískovcového prostředí na bázi křídy, jako 

kolektoru termálních vod a jeho vztah k podloží. Podložní ruly krušnohorského typu jsou 

prostředím mineralizace ústeckých term.  

Významné geologické práce v této oblasti provedli (Macák, Malkovský, Müller 1964 

a Malkovský et al. 1968). Shrnují komplexní geologický výzkum na Teplicku a Ústecku v 

rámci řešení ochranných pásem lázní Teplic. Podávají celkový pohled na litofaciální vývoj a 

paleogeografii křídového útvaru a vývoj geologických a hydrogeologických poměrů v této 

oblasti. 

2.7.3 Období 1971 - 2000. 

Severočeská hnědouhelná pánev byla a nadále zůstává předmětem intenzivních  

hydrogeologických výzkumů. 
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Podrobně se zabýval paleofaciálním vývojem svrchnokřídových sedimentů z oblasti 

Českého středohoří V. Müller (1971). 

Hazdrová, Kačura (1968) zpracovali hydrogeologické mapy v měřítku 1 : 200 000 s 

textovými vysvětlivkami pro list Chabařovice a Kačura et al. (1970) pro list Teplice. Jsou zde 

významné hydrogeologické body a kromě znázornění hydrogeologických poměrů 

nejsvrchnějšího hydrogeologicky významného kolektoru i mapa chemismu 1. zvodně a 

bodově chemismus hlubších zvodní. 

V roce 1971 M. Hazdrová shrnula svoje dlouhodobé výzkumy do disertační práce. 

Shrnutí všech údajů o hydrogeologických vrtech, pramenech a význačných studních bylo 

provedeno při sestavení první verze hydrogeologické mapy 1 : 200 000, list Teplice a 

Chabařovice ve starém listokladu (Kačura et. al 1968, 1970) a listů Ústí n. L a Praha 

(Hazdrová et al. 1972) celostátní edice 1 : 200 000. Edice má dva listy: hydrogeologická mapa 

a mapa chemismu podzemních vod. Na hydrogeologickém listu jsou znázorněny, barevně 

vyjádřeny a hydrofyzikálně charakterizovány hydrogeologické jednotky členěné podle 

litostratigrafického principu (Malkovský et al.1985). 

 Poznatky o minerálních vodách shrnul Kačura (1980). S ohledem na antropogenní 

změny vyvolané v hydrogeologickém režimu, došlo k zániku řady zdrojů minerálních vod. Ty 

jsou popsány v práci téhož autora (Kačura 1977). 

 Velká pozornost byla věnována teplickým termám. Zájem o poznání podmínek jejich 

vzniku a režimu vzrostl po katastrofálním průvalu na dole Döllinger v roce 1879, který postihl 

báňskou činnost i vlastní provoz teplických lázní. Zhodnocení starších prací a výzkumů ÚÚG 

(1958 - 1964) publikoval kolektiv (Čadek et al.1968). Další průzkumné práce zhodnotil v řadě 

manuskriptů (např. Homola 1973). Shrnutí těchto poznatků do roku 1979 je obsaženo v práci 

Kačury (1979).  

V ČR  byla zaměřena pozornost na vyhledávání a využívání geotermální energie, jako 

náhradního energetického zdroje, na počátku 70 let. 

 Výzkum byl v létech 1975 - 1977 soustředěn na zhodnocení dosavadních znalostí 

geologických, hydrogeologických, geofyzikálních, geotermických a radiologických. V roce 

1977 byla zpracována v Ústředním ústavu geologickém studie této problematiky. Podíleli se 

na ní autoři jako V. Čermák, M. Matolín, T. Pačes, F. Jurza, J. Juránek, M. Hazdrová a další. 

 Tento kolektiv pak zpracoval v roce 1981 monografii, nazvanou „Geotermální energie 

a její využití“ (Hazdrová et al.1981). Hlavním smyslem předkládané práce bylo seznámit 

odbornou veřejnost s problematikou současného a budoucího využití zdrojů geotermální 

energie. 
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 V ČR v oblasti Cínovce se zaměřoval průzkum na využívání geotermální energie ze 

suchých horkých hornin (Juránek, 1981).  

 Výzkum geotermální energie se objevuje v celé řadě prací v souvislosti s teplickými 

termami, jako jsou vrt TP 28, (Homola 1973), Pravřídlo (Kříslo a kol. 1973), Obří pramen 

(Homola 1981), Horský pramen (Wurmová 1980, 1983).  

 Posuzování vztahů důlní činnosti a zdrojů termálních vod se zabývali různí autoři 

(Homola 1981, Květ 1983, Trachtulec 1985, Bejšovec, Trachtulec, Zelenková 1994), nebo 

ochranou a opatřeními proti destrukci teplických pramenů Trachtulec, 1992 a 1993, Klír, 

Trachtulec, Zeman 1994,  Trachtulec, Vopat 1994). 

 V roce 1994 byla publikována práce o geotermální energii v oblasti severních Čech, 

nazvaná „Studie geotermálního potenciálu východní části podkrušnohorské terciérní pánve“ 

(Myslil 1994). 

 Významně se k problematice geotermální energie vrací Český geologický ústav v 

rámci „Komplexního geologicko - ekologického výzkumu severočeské hnědouhelné pánve a 

přilehlé části Krušných hor“ (Schovánek a kol. 1995). Byla sestavena mapa využitelnosti 

geotermální energie zdrojů podzemní vody (především pro tepelná čerpadla) v měřítku 1 : 50 

000. 

 Bilance zásob podzemní vody v oblasti ústecké struktury jsou uvedeny v práci P. 

Nakládal, V. Nakládal, Z. Pištora, A. Nakládalová a O. Řeháčková (1998). 

 Stářím podzemních vod a zpracováním metodiky pro vyhledávání náhradních zdrojů 

podzemní vody chráněných před znečištěním se mimo jiné na několika vzorcích termálních 

vod v oblasti Ústí nad Labem a Teplic zabýval J. Šilar v roce 1999. Pro potřeby optimálního 

využívání  termálních vod v okrese Ústí nad Labem byla dokončena 1. etapa průzkumu v roce 

2000 (Datel, Krásný, Pešičková 2000). 

 

2.7.4 Novodobá část, období 2001 až současnost 

Mezi nejvýznamnější odborníky a zároveň propagátory  problematiky výskytu a využívání 

geotermálního potenciálu  patří Vlastimil Myslil, jehož práce, které publikuje od poloviny 

minulého století, až dodnes tvoří základní fond znalostí této problematiky v České republice, 

zvláště pak v oblasti Podkrušnohoří (Myslil 1986, 1994, 2007). 

V roce 2002 publikuje M. Blažková monografii nazvanou „Geotermální energie 

v Podkrušnohoří“. Byly zde specifikovány tři základní hydrostruktury: ústecká, teplická a 

mostecko-homutovská. Je zde popsán výskyt geotermální energie v různých geologických, 

hydrogeologických a tektonických podmínkách. 
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Za pomoci Ministerstva životního prostředí (MŽP) vyšlo samostatné číslo odborného 

časopisu Planeta (2007), které je celé věnováno problematice geotermální energie. Kolektiv 

autorů V. Myslil, Z. Kukal, K. Pošmourný a V. Frydrych využil možnost předložit odborné i 

laické veřejnosti informace o geotermální energii v celé šířce dané problematiky. 

Na MŽP je připravován k vydání první významný legislativní dokument „Vyhláška o 

ochranných pásmech geotermálních zdrojů“. 

 

2.8 Historie legislativy k problematice geotermální energie ve světě 
Jedním z nejstarších zákonů v otázce geotermální energie je „New Zealand Geothermal Act“, 

který vznikl v roce 1953. Je zde například uváděna hranice mezi vysoko a nízko teplotními 

zdroji, která  je 70° C. Nebo, že vrtání sond do větší hloubky než je 61 m musí mít licenci. 

V roce 1961 byl vydán další zákon „Geothermal Energy Regulations“, který stanovuje 

pravidla zabezpečení a ochrany geotermálních zdrojů. Město Rotorura na severním ostrově 

Nového Zélandu vydalo v roce 1967 „Rotorura City Geothermal Energy Empowering Act“, 

který řeší výzkum a využívání geotermální energie. 

Nejstarší zákon v problematice geotermální energie vznikl na Islandu, a to v roce 

1923. 

„Right of Ownership and Use of Geothermal Resources Act“, který byl aktualizován a 

doplněn v roce 1940. V roce 1968 byl schválen základní zákon pro geotermální energii, který 

se nazývá „Energy Act“.  
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3 Základní obecné informace o geotermální energii 
Geotermální energie je přírodní teplo Země, které je dosažitelné z povrchu. Většinou je 

rozptýlené v litosféře. Ekonomicky využitelné je pouze na místech jeho nahromadění v tzv. 

anomáliích. 

Vlastní geotermální systémy je možné definovat, jako prostorově a geologicky 

vymezenou část litosféry, popřípadě hydrosféry, v níž je v porovnání s okolím zjištěna 

anomálně vysoká teplota (Hazdrová 1981). Tyto systémy obsahují přírodní teplo, které v 

příznivých případech může být ekonomicky využíváno.  

 Geotermální energie je nejstarší energií na planetě, protože je to energie, kterou 

získala Země při svém vzniku před 4,5 miliardami let. 

 Studiem zemského tepla se zabývá geotermika, jež je odvětvím geofyziky. Je to věda 

o tepelném stavu planety Země. 

 S geotermikou souvisí i studium radioaktivity zemského tělesa, tj. rozložení 

radioaktivních látek v Zemi, množství tepla uvolněného jejich rozpadem, rychlost rozpadu, 

absorpce radioaktivního záření horninami a další přidružené procesy. 

 Geotermální energie je přírodní teplo Země, koncentrované v rezervoárech hornin, kde 

se obvykle nachází i voda. Přitom vzniká potenciálně využitelný zdroj energie. 

 Tepelný zdroj se nachází ve strukturách aktivních tektonických procesů při okrajích 

litosférických desek, kde dochází k výstupu horkých magmatických těles do zemské kůry. 

Podzemní tepelný zdroj prohřívá nadložní formace. 

Zásadní pro vznik geotermální energie jsou geologické faktory. Je to možnost oběhu 

podzemní vody v rozpukaných a pórovitých horninách, dostatečná akumulace podzemní 

vody, trvalý přínos tepla a zakrytí  struktury proti úniku tepla. Nejčastěji přírodním 

přenašečem zemského tepla je vodní prostředí, ve formě páry nebo horké vody. 

 

V nitru Země je dostatek geotermální energie, její zdroje jsou ovšem dosažitelné jen ve 

svrchní části zemské kůry. Podle odhadů je v nejsvrchnější tříkilometrové vrstvě zemské kůry 

zakonzervováno teplo jak v horninách, tak ve vodě i páře v množství, které by stačilo pokrýt 

spotřebu lidstva nejméně na 100 000 let.  

 Mapa č. 8 ukazuje hlavní geotermální regiony na planetě včetně hlavních zlomů (riftů) 

a zón subdukce. 
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3.1 Hlavní zdroje geotermální energie a její charakteristiky 
Všechny horniny obsahují malé množství radioaktivních prvků. Tyto elementy (hlavně uran a 

thorium) se při sérii reakcí dlouhodobého rozpadu podílejí na vzniku tepla. Na konci cyklu se 

tyto dva prvky mění na olovo. Jsou to analogické štěpné reakce, jaké se využívají 

v atomových elektrárnách. Radioaktivní prvky mají o mnoho větší koncentraci, jako 

v přírodních horninách. V určitém smyslu můžeme považovat za geotermickou, starou velmi 

zředěnou přirozenou nukleární energii (Coudert, Jaudin 1989). 

 

• teplo zemského tělesa, které je vázáno na vznik planety před více než 4 mld let 

• trvalý rozpad přírodních radioaktivních minerálů, látek a izotopů 

• exogenní reakce při metamorfóze hornin v hloubce zemské kůry  

• projevy magmatické činnosti 

 

Množství zemského tepla, které se šíří ve směru teplotního spádu, je charakterizováno 

zemským tepelným tokem, který závisí na tepelné vodivosti hornin a vertikálním přírůstku 

teploty s hloubkou (tepelný gradient). 

 Výše uvedené veličiny geotermický stupeň a tepelný gradient, tepelný tok a 

tepelná vodivost hornin se využívají pro hodnocení zemského tepla a podrobně jsou popsány 

v následujícím textu. 

 
Mapa č. 8 Geotermální regiony (Zdroj: geothermal-energy.org)  
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3.1.1 Geotermický stupeň a tepelný gradient 

Geotermický stupeň je definován počtem metrů, o které naroste teplota o 1o C. Teplota se 

zvyšuje směrem do centra Země. Teplota v jádře je 2 000 - 4 000˚ C. Je nutné počítat s tzv. 

neutrálním pásmem blízko povrchu, kde se teploty nemění a jsou ovlivněny vnějšími vlivy. 

 Nárůst teploty je také ovlivněn typem a vodivostí horniny, prouděním podzemní vody, 

tektonikou atd. 

 Průměrná hodnota geotermického stupně je uváděna 33 m, což znamená, že s rostoucí 

stometrovou hloubkou se zvyšuje teplota o 3o C, v hloubce 1000 m je teplota o 30º C vyšší 

proti teplotě na zemském povrchu. 

 V souvislosti s geotermickým stupněm je definován i geotermický gradient (tepelný 

gradient), což je vertikální gradient teploty v zemské kůře. Vyjadřuje se v setinách a 

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

metr rostoucí hloubky. 

 Tepelný gradient je výrazně vyšší ve vulkanicky aktivních oblastech, v oblastech se 

zmenšenou mocností zemské kůry v riftových  strukturách. Zde dosahuje hodnoty 50 - 70° C. 

Naopak ve starých konsolidovaných strukturách, v pevninských štítech dosahuje jen hodnot 

10 - 15° C. 

 

3.1.2 Tepelný tok 

Tepelný tok je množství tepla na plošnou jednotku a za jednotku času, v průměru je to 1,4 

cal/cm²/s (0,06 W/m²). Tento tok je cca 10 000 x menší než slunečný tok. Při využívání se 

mohou vyskytovat ještě vyšší hodnoty, a to v ojedinělých zónách, kde je energie 

akumulovaná. 

Tepelný tok je při sledování teplotního gradientu a tepelné konduktivity poměrně 

stabilní. Anomálie se objevují v oblastech tektonicky narušených. Poruchy v zemské kůře 

generují teplo interakcí desek a transportují je k povrchu (Edwards et al. 1982). 

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

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

hodnotách μW.m-2. 

Průměrná hodnota tepelného toku na Zemi  je 60 ± 10 µWm². 

Jeho velikost závisí na geologické stavbě a především na stupni konsolidace. 

Př. Staré prekambrické konsolidované štíty, jako je baltický - 36 µWm², indický - 25 

µWm², ukrajinský - 28 µWm². 
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Mladá zvrásněná pohoří, oblasti současného vulkanismu, místa styku kontinentálních 

desek, riftové zóny a středooceánské hřbety vykazují výrazně vyšší hodnoty (Karpaty 113 

µWm², Alpy 92 µWm², Kavkaz 83 µWm², Island až 209 µWm² ). 

Z hodnoty tepelného toku lze částečně odvodit rychlost růstu teploty s hloubkou, 

neříká však nic o původu tepla. Z hlediska využití geotermální energie jsou potenciální 

možnosti hlavně tam, kde je vysoká hodnota tepelného toku, což znamená, že v malých 

hloubkách pod povrchem se nacházejí zvýšené teploty. 

Hodnoty tepelného toku na zemském povrchu byly naměřeny v rozmezí  mezi 30 a 

120 μW.mˉ². Střední hodnota 70  μW.mˉ²  byla vypočítaná z několik desítek tisíc měření. 

V mapce č.9 jsou barevně rozlišena místa rozdílného tepelného toku v České 

republice. 

Modré barvy se nacházejí v geologicky „starých“, konsolidovaných oblastech 

s hodnotami nízkého tepelného toku (35 - 45 μW.mˉ²), které jsou pro získávání geotermální 

energie nevhodné. Odstíny barvy zelené představují střední hodnoty tepelného toku (55 - 75 

μW.mˉ²). Území vyznačená žlutou (85 - 95 μW.mˉ²) jsou pro vyhledávání geotermální 

energie vhodná a hlavně červenou barvou vyznačená (95 - 115 μW.mˉ²) jsou velmi vhodná. 

 

Mapa č. 9 Mapa tepelného toku ČR (Zdroj: Myslil, Pošmourný  2008) 
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 Rozlišení hodnot povrchového tepelného toku v Českém masivu a západní části 

Karpatské soustavy podle geologických struktur je uveden v tab. č. 3 (Ibrmajer, Suk et al. 

1989). 

 Doplněné údaje, sdružené do modernizovaných souborů, publikovali Šafanda, Čermák 

a Bodri (1997). 

 

Geologická jednotka 

Český masiv 
Tepelný tok (mW.m-2) 

min max průměr 
moldanubikum 25 72 54 
Barrandien 44 92 60 
Krušné hory a Podkrušnohoří 59 121 85 
permokarbonské pánve 55 81 83 
česká křídová pánev 59 96 73 
Jeseníky 23 55 39 
Karpatská přehlubeň (sever) 45 124 83 

 

Tab. 4: Tepelný tok v Českém masivu (Zdroj Myslil, Pošmourný 2008) 

 

3.1.3 Tepelná vodivost hornin 

Tepelná konduktivita l (součinitel tepelné vodivosti) vyjadřuje schopnost dané látky vést 

teplo. Číselně vyjadřuje množství tepla, které v ustáleném stavu prochází jednotkovým 

průřezem látky, při jednotkovém teplotním gradientu za jednotku času. Jde o množství tepla 

procházející 1cm² povrchu horniny. Typická teplotní konduktivita pro různé horniny je 

uvedena v tabulce č. 5 (Bowen 1979). 

Typ horniny Termická konduktivita    10ˉ³ cal/cm² /s 

Granit 6 - 9 

Dolerit 7 - 8 

Rula normální filiace 5  - 9 

Rula paralelní foliace 6 - 11 

Kvarcit 7 - 19 

Vápenec 4 - 7 

Dolomit 9 - 14 

Pískovec 4 - 11 

Břidlice 3 - 6 



 

 - 41 - 41 41 

Sůl 13 - 17 

Sedimenty ocenické 1,7 – 2,4 

 

Tab. č. 5 Teplotní konduktivita různých hornin (Bowen 1979)  

 

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

zemské kůře. Tento parametr je funkcí mineralogického složení strukturně texturních 

vlastností horniny, pórovitosti, obsahu vody v hornině, teploty a tlaku. Nejvyšší hodnoty 

dosahuje křemen (8,4 W.m-¹.K-¹), nejnižší hodnoty vykazují jíly a jílovce (0,4 - 0,8 W.m-¹.K-

¹). Průměrná hodnota pro horniny zemské kůry je 2,1 - 4.2 W.m-¹.K-¹. 

 

3.1.4 Geotermální systémy. 

Základní geotermální systémy jsou přírodní konvekční hydrotermální systémy, magmatické 

systémy, systémy horkých suchých hornin. 

Indikátory výskytu geotermální energie jsou recentní vulkanická aktivita, častá a  

opakovaná zemětřesení, vysoký tepelný tok (vysoká úroveň konduktivity tepelného toku). Je 

to také výskyt horkých pramenů, gejzírů a fumarol.  

 Teplo Země je možno získat nejčastěji využitím fluid cirkulujících v zemské kůře. 

Těmito fluidy jsou plyny, vodní pára, podzemní vody. Je také možné využít přímo tepla 

samotných hornin . 

Geotermální energii je možné využívat ve formě „SUCHÉ“, nebo prostřednictvím 

„VODNÍHO MÉDIA“, nebo „PÁRY“. 

„Suché teplo“ je teplo „horkých hornin“ a jde o perspektivní potenciál v anomálních 

oblastech. 

„Vodní médium“, nebo „pára“ jsou využívány při výrobě elektrické energie, nebo při 

přímém využití tepla. 

Více než polovina geotermálních systémů je spojena s vulkanismem.Teploty byly 

ověřeny až  250º C. Jde o oblasti  činných sopek a „mladých“ pásemných pohoří. 

Horké, suché horniny se nacházejí v hloubkách 3 000, 5 000 metrů a více, a jsou 

signalizovány anomálním tepelným tokem. Teplota se pohybuje mezi 150 až 200º C. Jedná se 

o obrovské zásoby, ale obtížnou techniku dobývání. Vodní medium se musí dodávat. 

Pro využití  geotermální energie  pomocí tepelných čerpadel stačí tepelný spád i jen 

několik tepelných stupňů C. 
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Tepelné čerpadlo je v podstatě „obrácená lednička“, technicky je poměrně jednoduché, 

složitější je systém regulace podle nastavených termostatů. 

Rozvoj je ve světě obrovský, zdroj nevyčerpatelný a ekologicky naprosto čistý. 

 

Geotermální energie horkých suchých hornin HDR. 

Tepelná energie je čerpána pomocí dvou vrtů situovaných do místa s největší teplotou. 

Podzemní explozí se vytvoří systém puklin. Těmito puklinami proudí voda vháněná jedním a 

čerpaná druhým vrtem. Teplo je přejímáno v tepelném výměníku. 

 

Druhy geotermálních systémů se třídí podle různých hledisek a autorů. 

 

Základní dělení vychází z teploty zdroje a jsou to systémy : 

• vysokoteplotní (hypertermální) nad 150º C, využíváno přímo na výrobu 

elektrické energie pomocí parních turbin 

• středně teplotní (100 - 150º C) využíváno nepřímo na výrobu elektrické 

energie prostřednictvím medií, která pak pohání turbiny 

• nízkoteplotní (pod 100º C), využíváno hlavně na vytápění 

 
Jiné podrobnější dělení uvádějí Edwards et al. (1982). Specifikují tři základní geotermální 

systémy: 

• 1. Geotermální energie vzniklá v blízkosti vulkanických těles  

2. geotermální energie vzniklá ve velkých hloubkách (5 - 10 km)  

3. Geotermální energie hydrotermální 

• 1. a 2. systém reprezentují obrovské množství nevyčerpatelného tepla, ale je technicky 

složité (náročné) je získat. Ekonomicky únosné je získávání tepla z hloubek do 3 km. 

• 3. Systém je v dnešní době nejvyužívanější. Je založen na teplé vodě, nebo páře, které jsou 

uloženy v porézních horninách. Je to výsledek cirkulace vod přes zlomy a teplo je 

transportováno k povrchu. 

 

Nejužívanější dělení se zakládá na různých fyzikálních a chemických vlastnostech 

geotermálních systémů (1) nebo na vztahu ke geologickým procesům (Muffler 1976). 
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1) Fyzikálněchemické třídění 

 

Podle fyzikálněchemických vlastností se vyčleňují systémy hydrotermální, geotlakové, 

systémy horkých suchých hornin a magmatické (viz. obr. č. 3 – str. 11). 

Hydrotermální (konvektivní) systémy jsou napjaté systémy (viz. níže). 

Příkladem geotlakových systémů jsou pánevní struktury s mocnou sedimentární výplní 

a s existencí řady napjatých termálních zvodní. 

Systémy horkých suchých hornin se člení na systémy bez přídavného tepla a na 

systémy s přídavným teplem nukleárního původu. 

Magmatické systémy jsou systémy, ve kterých dochází k mikroseizmickým pohybům 

vlivem mělce uložených roztavených magmatických těles (Hazdrová et al. 1981). 

 

2) Geologické třídění 

 

Z geologického hlediska se vyčleňují dvě skupiny geotermálních systémů: 

 a) systémy vázané na oblasti recentního vulkanismu, které se dále rozdělují na 

systémy magmatické, horké suché a hydrotermální 

 b) systémy nevázané na oblasti recentního vulkanismu, dále dělené na systémy 

hydrotermální  (konvektivní) a špatně propustné, puklinové, s hlubinným oběhem podzemní 

vody, systémy pánevních struktur s dobře propustnými kolektory, geotlakové systémy, t.j. 

skrytých pánevních struktur. 

 

Z hlediska geotermálních struktur a využití fluid se systémy dělí takto: 

Hydrotermální systémy jsou napjaté systémy, kde přírodním vodičem zemského tepla 

je buď suchá pára, nebo horká voda. 

Podle teploty vody se tyto systémy člení na systémy o vysoké teplotě (hypertermální) 

(>150° C), o střední teplotě (od 90 - 150º C) a o nízké teplotě (< 90º C). Každý z těchto 

systémů může obsahovat vodu s nízkým nebo vysokým podílem rozpuštěných látek. 

– Hydrotermální systémy s vysokou tepelnou entalpií. Jsou to systémy s vysokým 

vodním tlakem, systémy s vodní parou a systémy s přehřátou vodou. 

– Hydrotermální systémy s nižší tepelnou entalpií, což jsou zvodně s horkou vodou 

(nad 100° C) teplou vodou (40 - 100° C), zvodně nízkoteplotní (25 - 40° C) a termální 

prameny s teplotou vod nad 20° C. 
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– Petrofyzikální systémy, jež mají zakonzervované teplo v horninách, magmatická 

tělesa a suché zemské teplo  (Hot Dry Rock (HDR) - Horké suché horniny, nebo Fractured 

Hot Rock (FHR) - Rozpukané horké horniny) 

– Mělké geotermální systémy do teploty 25° C a do hloubky cca 400 m. Jsou to zemní 

kolektory, svislé kolektory ve vrtech, podzemní voda ve vrtech a studních. 

– Jiné systémy, kam patří vrty hlubší než 400 m, betonové piloty nebo základy staveb, 

sezónní ukládání tepla v horninách v kombinaci s jinými alternativními zdroji, ukládání tepla 

ve zvodních, teplo v podzemních prostorách (v šachtách, tunelech apod.), teplo povrchových 

vod, přímé využívání tepla vzduchu prohřátého slunečním zářením. 

- Systémy hlubokých vrtů pro velké odběratele pro 2 MW tepelného výkonu.  Systém 

je založen na spojení principu využití vyšších teplot zemského tepla v hloubkách 3 km, kde 

jsou teploty nad 100 °C. 

 

Situace v ČR  

 

Česká republika nepatří k zemím, na jejichž území existují významné geotermální systémy. 

Zcela zde chybějí hydrotermální systémy o vysoké (>150º C)  a střední teplotě  

(90 - 150º C). Vyskytuje se zde však celá řada tzv. nízkoteplotních zdrojů (<90° C). 

Přesněji termální vody o teplotě 25 - 72° C, nebo je zde možnost využití horkých 

suchých hornin. 

Anomálie tepelného toku jsou registrovány v oblasti „oháreckého riftu“ v západní 

části české křídové tabule, ale i na severní Moravě v území Ostravsko-karvinské pánve. 

Na základě dlouhodobých výzkumů byl vypočten v České republice teoretický 

potenciál horkých suchých hornin (HDR).  

Při úvaze, že bychom blok Českého masivu o mocnosti 4 km ochladili o 1° C, získali 

bychom teoretický potenciál 500 000 PJ, přičemž roční spotřeba primárních energetických 

zdrojů v ČR je 1 800 PJ.  

Na území ČR jsou využívány termální vody k léčebným nebo rekreačním účelům. 

Nejznámější a také s nejvyšší teplotou jsou karlovarské termy s teplotou až 72,3° C o celkové 

vydatnosti „malých“ a „velkých“ pramenů až 40 l.s¯¹ s mineralizací termální vody 6,5g/l. 

Dalším významným léčebným zdrojem s teplotou vody 42º C a vydatností až 40 l.s¯¹, jsou 

termy v Teplicích. Další využívaná centra mají již nižší tepelnou hodnotu, jen 28 - 32º C 

(Lázně Jáchymov, Jánské lázně, Lázně Bludov, Losiny, Teplice nad Bečvou atd.) (Myslil 

1986). 
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 Inventarizace dosud známých výskytů byla provedena Českým 

hydrometeorologickým ústavem  a uvádí celkem 147 výskytů, rozdělených podle  krajů 

(dělení do roku 1990). Západočeský - 60, Severočeský - 45, Středočeský - 2, Východočeský - 

17, Severomoravský - 17, Jihomoravský - 6. 

Převaha těchto lokalit má vodu také nízké teploty mezi 20 - 30º C i když např. vrt v 

Lounech má teplotu až 42º C a naftový vrt v Lanžhotě až 60º C. 
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PRAKTICKÁ ČÁST II. 
 

4 Vlastní popis metodiky 
V České republice nebyla podobná metodika o hodnocení geotermálního potenciálu v území 

zpracována. 

 V následující praktické části jsou uvedeny základní informace, které by měly vést 

zájemce k posouzení vhodnosti území k využití geotermální energie. Jde o přehled 

metodických kroků. Návod poskytuje zdůvodnění metodiky, ale i potřebu získání konkrétních 

znalostí o území, jako je geologická stavba, tektonická situace, hydrogeologická 

charakteristika, teplotní parametry a další. Vše je dokumentováno na modelovém území 

Podkrušnohoří. 

 

4.1 Zdůvodnění metodiky 
Planeta Země obsahuje až na tenkou kůru zemskou 260 miliard m³ horké masy. Energetický 

potenciál Země je teoreticky vypočítán na 300,109 MW/rok-¹. Tento alternativní zdroj 

přátelský životnímu prostředí stále není ve větší míře využíván. 

Hledání alternativních zdrojů, v tomto případě geotermální energie, iniciovaly různé 

energetické krize. Největší zlom nastal v zimě 1974 v době arabského embarga - první 

významné ropné krize. V době nedávné se projevují podobné situace také. Například výpadky 

v dodávkách ropy a zemního plynu z Ukrajiny na  podzim 2008.   

Blížící se vyčerpání tradičních zdrojů energie ve světě, ale i snaha o omezení 

škodlivin, které vznikají při spalování fosilních paliv (Dirner et al. 1997), vyvolává potřebu 

vyhledávat a využívat nové, alternativní zdroje. K těmto zdrojům patří i geotermální energie.  

Je zdrojem, se kterým je  možné počítat, jako s náhradním po vyčerpání fosilních paliv 

do budoucna. Na základě teoretických výpočtů jde o přírodní zdroj nejmocnější a prakticky 

nevyčerpatelný. Tento zdroj energie je dosažitelný z kteréhokoliv místa na Zemi, vzdálen 

pouze 10 až 12 km směrem do středu Země. Modelové výpočty ukazují, že v důsledku 

pokrytí veškeré současné a budoucí energetické spotřeby lidstva z nitra Země by teplota 

poklesla pouze o 1° C za 40 milionů let. 

Podporu pro využívání geotermální energie přináší i přehled výhod, které prezentuje  

ve své práci Bowen (1979). 
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Nezávislost vlastní produkce proti jiným zdrojům, jako jsou např. fosilní paliva nebo 

uran. Podobné výhody v nezávislosti, pokud jsou opět potřebné podmínky, je u hydroenergie 

nahraditelný zdroj oproti fosilním palivům, která jsou vyčerpatelná a cena neustále roste. 

Výroba energie je přátelská k životnímu prostředí. 

Geotermální energie je pro vytápění o 10 - 25% levnější než fosilní paliva. 

Investice do výstavby geotermální elektrárny je o 1/4  až o 1/3 nižší než na fosilní 

paliva nebo „jádro“. 

Provozní náklady  jsou  nižší než  provozy z jiných zdrojů. Není potřeba doprava 

(silnice, železnice, dopravní pásy), důl na surovinu, místo na odpady z provozu (složiště 

popílku, úpravna suroviny apod.). 

Na výrobu nemají vliv stávky, havárie, politická rozhodnutí apod. 

V současné době se tato energie využívá ve formě horké vody a páry, tepla suchých 

hornin (mezinárodně používaný název HDR - Hot Dry Rock) a pomocí tepelných čerpadel. 

 Využívání geotermálních vod má dlouhou tradici v balneologii a při rekreaci. Pro 

energetické účely jsou však využívány v České republice jen velmi málo. 

Významný důvod proč využívat geotermální energii, je i minimální produkce CO2,  který je 

jedním ze skleníkových plynů. Porovnání s jinými zdroji energie a vznikem CO2  na 1kW/hod 

je patrný z následujícího přehledu v tab. č. 6. 

 

Zdroj Produkce CO2 
uhlí 900 - 1300g 
zemní plyn 500 - 1200g 
solární energie 20 - 250g 
větrná energie 20 - 50g 
geotermální energie 20 - 35g 

 

Tab. č. 6 Produkce CO2 z různých zdrojů energie na 1 kWh (Zdroj: www.geothermal-

energi.org.) 

 Narůstající zájem o toto teplo souvisí především se snahou omezit emise oxidu 

uhličitého využíváním čisté ekologické energie v souvislosti s globálním oteplováním a s 

dalším úsilím o trvale udržitelný rozvoj naší planety. Podnětem k zvýšenému zájmu o 

geotermální energii bylo několik stadií ropné krize v druhé polovině 20. století, jak již bylo 

zmíněno v úvodu kapitoly, a také obavy z vyčerpávání klasických energetických zdrojů. Toto 

teplo se lidstvo zatím nenaučilo dost intenzivně využívat, i když je to trvalý zdroj energie. 

 Existuje celá řada úvah o množství výskytu geotermální energie v porovnání 

k energetické spotřebě lidstva. V dalším textu jsou některé teorie uváděny. V každém případě 
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všechny logicky podporují existenci geotermální energie a její trvalou udržitelnost do 

budoucna. 

 V nitru Země je dostatek geotermální energie, její zdroje jsou ovšem dosažitelné jen 

ve svrchní části zemské kůry.  

     

 
Obrázek č. 4 Geotermální energie – teplota Země (Zdroj: geothermal-energi.org) 

 

Podle odhadů je v nejsvrchnější tříkilometrové vrstvě zemské kůry zakonzervováno teplo jak 

v horninách, tak ve vodě i páře v množství, které by stačilo pokrýt spotřebu lidstva nejméně 

na 100 000 let. 

 Geotermální energie je v nitru Země zachována od doby jejího vzniku po celou dobu 

geologické historie. Podle některých autorů (Rummel, Kappelmeyer 1993) by ochlazení 1 

km3 horké zemské kůry o 100° C mohlo dodávat elektrickou energii elektrárně s kapacitou 30 

MW po dobu 30 let. Dosavadní využití geotermální energie elektrárnami na světě je jen cca 6 

000 MW. Dalších přibližně 12 000 MW je využíváno z teplých vod pro vyhřívání a 

balneologické účely, což je jen nepatrný zlomek celkového potenciálu Země.  

Tepelný potenciál zemského nitra je možné odhadnout na 1017 megawattroků (MWr). 

Tato ohromná zásoba energie není samozřejmě stoprocentně využitelná, avšak přesto 

představuje energii, jejíž využití je v začátcích. V blízké budoucnosti ji člověk jistě začne 

využívat ve větší míře. 
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4.2 Potřebné znalosti o území pro posouzení možnosti výskytu a 

následného využití geotermální energie na příkladu modelového území 

v Podkrušnohoří 
Geotermální potenciál je v této práci propagován jako jeden z nejvýznamnějších přírodních  

alternativních zdrojů energie. Má však svoje limity. (Economides Ungemach 1987). Jsou to 

limity technické a ekonomické, specifické lokální poměry a vhodnost pro určité výše uvedené 

podmínky. 

Zásadní informace jsou založeny na existenci „možného zdroje“ geotermální energie a 

následné podmínky realizace a jejího využití. Dále vyčíslení volné (reálné) kapacity 

geotermálního potenciálu, počet a hloubka vrtů k jeho čerpání.  

Rozhodující roli hraje umístění geotermálního zdroje. Pro elektrárnu je možné energii 

vést, pro teplárnu je nutný zdroj v bezprostřední blízkosti spotřeby jinak nastanou velké ztráty 

energie cestou. 

Pro výrobu elektrické energie je nutný geotermální zdroj „hypertermální“, tedy 

alespoň 250° C. 

Při vyhledávání lokalit vhodných k čerpání geotermální energie je území hodnoceno 

z několika základních hledisek. Je to především geologická stavba  a to litologické složení a 

permeabilita (porozita) příslušného geologického prostředí, u sedimentárních hornin pak 

mocnost vrstvy (zvodně), dál tektonické poruchy ve zkoumané oblasti, samozřejmě teplota a 

kvalita (chemické složení) vody, případně páry. (Edwards et al. 1982). 

Pro vhodnost lokality a rozhodnutí o výběru technologie těžby geotermální energie  

jsou důležitá dále následující fakta: Jaký je původ zdroje, o jaký systém se jedná. Důležité je 

znát oblast, kde termální voda vzniká, kde se ohřívá a její stáří (viz. obr. č. 5). Kolik tepla je 

možné vytěžit, za jakou cenu t.j. výpočet energetické hodnoty. Jaký typ využití této energie se 

očekává. Jaká je předpokládaná životnost systému, jak bude zdroj ubývat. Jaká budou potřeba 

vybavení (zařízení) na povrchu. Jakým způsobem bude geotermální energie podchycena a jak 

bude přivedena k povrchu a je-li projekt ekonomicky reálný (životaschopný)? 
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Obr. č. 5 Vznik termálních vod (Zdroj: geothermal-energy.org) 

 

Ekonomická rozvaha je založena na finančním zhodnocení nejenom nákladů na 

vlastní těžbu, ale i vrtných pracech, průzkumných i následných těžebních dílech a na 

nákladech na povrchová zařízení (geotermální elektrárna, teplárna apod.) Rozhodující je i 

prodejní cena produkované energie (elektřina, teplo), náklady na případná rizika, provozní 

náklady apod. 

Další podrobné informace při průzkumu uvádí Downing a Gray (1986) a jsou to 

hloubka aquifery, její mocnost a litologie. Dále její vertikální možnosti distribuce tj. porosita 

a permeabilita a tlak v reservoáru. Zjišťování kvality termální vody, jako je její teplota, 

geochemické složení, mineralizace a korosivní účinky. 

Pro základní posouzení geotermálního potenciálu ve vybrané lokalitě je nutné znát 

především geologickou stavbu, tektonickou situaci a hydrogeologickou charakteristiku 

území. 
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4.2.1 Geologická stavba na příkladu  modelového území Podkrušnohoří 

Znalost geologického vývoje území je základní informací o zkoumané lokalitě. Vychází 

z regionálně geologických jednotek, které jsou charakterizovány stářím a litologickým 

složením.  

Geologická stavba je ve zkoumané oblasti velmi pestrá (viz mapa č.10). Nejstarším 

útvarem je krystalinikum Krušných hor, které se nachází i v podloží Severočeské hnědouhelné 

pánve (SHP). Tzv. středočeský permokarbon zasahuje do prostoru SHP z žihelské a 

rakovnické pánve. Na severozápadě se noří pod křídové a terciérní uloženiny, v jejichž 

podloží zasahuje přibližně až ke střezovskému zlomu Prvohorní je také i tzv. teplický ryolit, 

což je těleso protažené ve směru SSZ - JJV, které je vázané na zlom ve stejném směru. Na 

naše území sem zasahuje z Německa. 

 

 
Mapa č. 10 Geologická situace – Ústecký kraj (Zdroj sine Matulková 2010) 
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Svrchnokřídové uloženiny v území SHP a jejím okolí náleží převážně k ohárecké 

faciální oblasti České křídové pánve. Jde o souvrství stáří cenoman až spodní santon. Tyto 

sedimenty převážně transgredují na krušnohorské krystalinikum. 

 V území omezeném krušnohorským zlomovým pásmem a okrajovým zlomem 

Českého středohoří jsou křídové sedimenty překryty vedle kvartérních sedimentů vulkanity 

Českého středohoří a v západní části terciérními sedimenty mostecké hnědouhelné pánve. 

 Horniny terciérního stáří jsou zastoupeny sladkovodní sedimentární sérií, která je 

vyvinuta jako jemně písčité jíly, jíly a jílovce s uhelnou slojí. Vulkanity terciérního stáří tvoří 

jižní a jihozápadní okraj SHP. Neovulkanická oblast Českého středohoří má centrální část v 

údolí Labe severně a jižně od Ústí n. L. 

 Z období čtvrtohor dob pocházejí především proluviální štěrkopísky a pískoštěrky 

zvláště v podhůří Krušných hor s mocností 10 - 20 m a dále pleistocenní fluviální štěrkopísky 

günzského až würmského glaciálu, tvořící až několik stupňů teras nad sebou. Platformní 

vývoj je dále dokumentován úplným vývojem terasového systému řeky Ohře od pliocénu po 

současnost (Cháb et al. 2008). 

 

4.2.2 Tektonická situace zkoumaného území 

Z hlediska tektonického vývoje jsou struktury zkoumaného území různorodé, ale navzájem 

spolu souvisí. Jsou to čtyři základní strukturní komplexy, které jsou odlišeny stářím. Jde o 

hlavní geologické celky: krystalinikum Krušných hor, křídové uloženiny, terciér vulkanitů a 

terciér pánví.  

 Všeobecně je přijímán názor, že vývoj geologických poměrů ve zkoumané oblasti byl 

ovlivněn především saxonským vrásněním. To se projevovalo vykliňováním a vyzdvihováním 

Českého masivu za vzniku zlomů (Coubal, Adamovič 2010). 

 Stejně jako je pestrá geologická stavba je území rozčleněno řadou významných 

tektonických linií, které jsou patrné z přiložené schematické mapy č. 11 – Základní zlomové 

struktury Českého masivu. 

 Celkový morfologický ráz  oblasti byl dán až postsedimentační (pliocénní) 

tektonickou fází, kdy došlo podle hlavního podkrušnohorského zlomu k největšímu pohybu. 

Tak bylo krušnohorské krystalinikum definitivně vyzdviženo nad mladé uloženiny terciérní 

pánve a ve východní části též nad uloženiny české křídové pánve. 

 Zkoumané území je součástí tzv. „oherského riftu“, který má formu asymetrického 

tektonického příkopu. Okraje jsou vymezeny zlomy na SZ krušnohorským a na JV 

litoměřickým. Osa oherské struktury probíhá cca SV - JZ směrem. Centrální riftový zlom je 
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konformní s průběhem obou okrajových riftových zlomů a lokalizuje hlavní vulkanická centra 

Doupovských hor a Českého středohoří. Na tuto linii jsou vázány i fonolity na Mostecku a 

fonolity a trachyty po Ústí nad Labem. 

 Oherský rift vykazuje analogicky, jako ostatní neoidní riftové struktury, recentní 

vertikální pohyby, zvýšenou seismicitu, zvýšený tepelný tok a výrony CO2 (Kopecký 1978). 

 Hlavní tektonickou linií je v zájmovém území směrný zlom krušnohorský. 

Krušnohorský zlom, který odděluje severočeskou hnědouhelnou pánev od Krušných hor, je  

jedním z velmi složitých prvků v Českém masivu. Jde o styk krystalinika Krušných hor se 

sedimenty svrchní křídy a neogénu. Průběh zlomu je podmíněn tektonicky a je 

geomorfologicky výrazný.  

Všechny jmenované poruchy mají také regionální hydrogeologický význam, zvláště na 

uspořádání hydrogeologických poměrů zkoumané oblasti. 

Mapa č. 11 Základní zlomové struktury českého masivu (Zdroj: www.geogr.muni.cz) 

 

http://www.geogr.muni.cz/
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4.2.3.  Hydrogeologická charakteristika zkoumaného území 

Na pestrou geologickou stavbu území navazují i různorodé hydrogeologické poměry. 

Hydrogeologie území byla studována celou řadou autorů např. Hyniem (1963), Kačurou aj. 

Trachtulcem (1964). Hydrogeologický průzkum se zaměřením na teplotu vod v oblasti 

Severočeské hnědouhelné pánve to zkoumali Bejšovec (1994), nebo kolektiv autorů Bejšovec,  

Trachtulec, Zelenková (1994) a další. Hydrogeologické poměry budou popisovány po 

jednotlivých stratigrafických jednotkách. 

 

Hydrogeologie krystalinika 

Nejstarší jednotkou celé oblasti jsou horniny krystalinika krušnohorské soustavy. Jejich 

hydrogeologický charakter se vyznačuje malou propustností, jež je způsobena slabým 

rozpukáním a častým zanesením vzniklých puklin produkty větrání 

 

Hydrogeologie permokarbonu a mladopaleozoického ryolitu 

Další a to jedna z nejvýznamnějších jednotek je mladopaleozoický teplický ryolit (dříve 

nazývaný křemenný porfyr). Jeho hydrogeologické vlastnosti, jsou dány stupněm rozpukání. 

V zónách otevřených puklin dosahuje vydatnost desítek l/s, zatímco v místech málo 

tektonicky porušených zůstává prakticky nepropustný. 

 Podzemní voda v teplickém ryolitu je výrazně natrium-bikarbonátového typu. 

Teplický ryolit je pokládán za nositele teplických termálních vod.  

 

Hydrogeologie křídy 

Křídové sedimenty jsou vyvinuty ve dvou faciích. Facii písků, pískovců, případně 

křemencové nebo slepenců a slínovců, slínů a slinitých jílů (příp. s prachovou nebo vápnitou 

příměsí). 

 Slinitá facie (spodní turon až koniak) je prakticky nepropustná a tvoří artéský strop 

Chemismus vod ve všech vrtech na Ústecku vykazuje natrium-bikarbonátový typ 

slínovcových vod. Celková mineralizace je od 800 - 1800 mg / l. Byly zjištěny i zvýšené 

obsahy fluoru. 

 

Hydrogeologie terciéru 

Nejchudší na podzemní vodu v pánevní oblasti jsou terciérní sedimenty, tvořené převážně 

plastickými jíly a písčitými jíly. Vložky jílovitých pískovců jsou lokálního charakteru bez 

hydrogeologického významu. 
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Hydrogeologie kvartéru 

Nejmladší, kvartérní sedimenty jsou tvořeny svahovými sutěmi, svahovými hlínami, 

štěrkopísky a aluviálními náplavy. Hydrogeologicky významné jsou především štěrkopísky a 

svahové sutě.  

 

4.3 Možnosti využívání geotermální energie ve vybraném (zkoumaném) 

území 
4.3.1 Znalost horninového prostředí a jeho teplotní parametry 

Pro řešení možnosti výstupu tepla jsou důležité hlavně poznatky o podložních strukturách 

terciérní a starší sedimentární výplně pánve a hlubší tektonické fenomény zemské kůry. Plně 

se zde potvrzuje vztah k tektonice s hlubokým dosahem v kůře a podtrhuje i význam 

některých tektonických směrů. Lze zřetelně sledovat posunování tepelných anomálií od jihu k 

severu, při čemž omezení anomálií je hlavně východo-západní a severo-jižní, i když asi 

hlavně v poslední geologické éře se uplatňuje také příčný směr krušnohorský (SZ - JV) 

(Myslil, Pošmourný 2008). Zdá se, že menší význam pro výstup zemského tepla má, jinak 

výrazné, severní omezení oherského riftu na úpatí Krušných hor. 

 Existují zde příznivé i nepříznivé vlivy, které můžeme označit jako geofaktory 

využívání geotermální energie. Uvedené vlivy jsou zároveň ve vzájemné interakci a 

konfiguraci, jež může být účelně využita v praktických aplikacích. Řada geotermálně 

příznivých geologických fenoménů je tu  zcela ojedinělá v rámci území celé ČR (Myslil, 

Pošmourný 2008). 

 

Pozitivní vlivy: 

- přítomnost struktur, zejména zlomových, hlubšího dosahu, které představují 

přednostní úseky proudění tepla z hloubky. Podstatný je zde zejména riftový charakter 

podkrušnohorské příkopové propadliny. 

- oproti většině části Českého masívu je zde zmenšená mocnost zemské kůry  (kolem 

30 km)  

- Mohorovičičova plocha diskontinuity (MOHO) je blíže k zemskému povrchu 

- relativně nižší nadmořská výška, kterou představuje úsek terciérní Severočeské 

pánve, zaříznutá údolí ve svazích Krušných hor a Českého středohoří 
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- výskyt terciérních fonolitových hornin, které v Českém středohoří mají vysokou 

radioaktivitu Q 16-22, představuje rovněž geotermálně pozitivní faktor. Hodnota Q pro fonolit 

z Bíliny, v blízkosti hranice mosteckého okresu je 30 (Matolín, 1970). 

 

Negativní vlivy: 

- polohy na úbočích a vrcholových partiích hor v oblasti krystalinika Krušnohoří a 

vulkanitů Českého středohoří 

- přítomnost a větší mocnost metamorfitů (pararul, svorů) s izolačními vlastnosti málo 

porušenými zlomy nebo hlubšími zlomovými pásmy, nepříznivými úklony foliačních ploch, v 

jejichž podloží nevystupují granity 

- přítomnost  metamorfitů - pararul a ortorul, sedimentů - písků, pískovců, křemenců, 

slepenců a neovulkanitů - bazaltů, vyznačujících se nízkou radioaktivitou. 

- překrytí podložních hornin krystalinika mocnějšími polohami pokryvných útvarů 

svrchnokřídového, terciérního až kvartérního stáří, zejména jílovitými a slinitými sedimenty a 

neovulkanickými horninami a pyroklastiky. 

- zemské teplo je lépe zachováno v místech, kde podložní horniny krystalinika jsou 

překryty větší mocností pro teplo méně prostupných jílovitých a slinitých hornin. 

 

4.3.2 Znalost zemského tepelného toku 

Z mapky č.9 str. 38 je patrná intenzita tepelného toku v ČR. Nejnižší hodnoty tepelného toku 

jsou v nejstarší tj. střední a jižní části Českého masivu, kde mocnost zemské kůry je 

odhadována na více než 40 km. Průměrný tepelný tok činí 50 - 60 mW·m-2. Na SZ a S je 

střední část Českého masivu omezena dvěma zónami hlubinných zlomů, které tyto oblasti 

silně tektonicky narušují. Současně je zde relativně snížena mocnost zemské kůry a silně 

zvýšená geotermická aktivita. 

 Anomálie tepelného toku jsou známé na lokalitách v severozápadních Čechách např. v 

Karlových Varech nebo v severních Čechách a to v Teplicích v Čechách, Ústí n. L. (viz. mapa 

č. 12), Děčíně až po Benešov nad Ploučnicí. Geotermickou aktivitu zde potvrzuje tepelný tok 

o hodnotách 80 - 90 μW·m-2 (Čermák, 1975). I když nejsou v podkrušnohorských pánvích 

přímá měření tepelného toku, zvýšenou geotermickou aktivitu zde naznačují četné projevy 

třetihorního vulkanismu, jako jsou termální prameny a výrony CO2 (Hazdrová et al. 1981). 

 Vysoký tepelný tok v této oblasti nepochybně souvisí i se zvýšenou radioaktivitou 

hornin, tvořících podloží Krušných hor, a některých pozdně variských plutonů (Matolín 

1970). 
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 Severozápadní i severní zóny zvýšených tepelných toků jsou charakteristické i 

zvýšenou podpovrchovou teplotou, kdy izoplochy 50° C zde vystupují k povrchu a leží v 

hloubce  1 100 a 1 300m, proti hloubce přes 2 000 m v jižních Čechách (Pačes - Čermák, 

1975). 

 
Mapa č. 12 Anomálie tepelného toku v Podkrušnohoří (Zdroj: Matulková  podle Myslil, 

Pošmourný 2008) 

 

S výše uvedenými oblastmi vysokého tepelného toku, což je podkrušnohorské zlomové 

pásmo (rift Ohře) a západní část České křídy, korespondují zóny, kde se teplota 130° C 

nachází v hloubkách 2 500 a 3 000 m a teplota 180° C v hloubkách 9 000 - 11 000 m 

(Čermák, Haenel 1980). 

 Možné zdroje v severních a severozápadních Čechách odhadují Čermák a Haenel 

(1980) na 28 x 10²¹ Joule v hloubce 10 000 m. Podle výstupu tepla lze obecně oherský rift 

rozdělit na následující částí. 

- Zemský tepelný tok není v oherském riftu všude stejný. Celoplošně má prostor 

„riftu”  hodnotu tepelného toku kolem 80 μW/m2, ale na křižovatkách výrazných tektonických 



 

 - 58 - 58 58 

směrů může být až 100 μW/m2 , právě tak jako v horninách s většími obsahy radioaktivních 

minerálů 

- Severní omezení oherského riftu (morfologický svah Krušných hor) není pro výstup 

tepla tak výrazný, zatímco jižní omezení všech shora uvedených úseků je teplotně výraznější 

- Prochlazování bloků je výraznější od svahů Krušných hor, což je pochopitelné s 

ohledem na velké hydraulické spády proudu podzemních vod (výškový rozdíl až 800m). 

Prochlazování ovlivňuje průběh výrazných tektonických linií a z nich hlavně ty, které jsou 

přibližně ve směru regionálního spádu hladiny podzemní vody. K prochlazování přispívá i 

antropogenní činnost (lomová těžba uhelných slojí) hlavně v místech, kde po vytěžení zůstává 

málo mocný tepelně izolační kryt sedimentárních hornin. 
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4.3.3 Znalost charakteristik podzemní a povrchové vody 

(vhodná teplota vody a její stálost, vydatnost zdroje vody, jeho stálost, mineralizace a 

znečištění) 

 Pro základní informaci o vodách ve zkoumaném území byla využita práce Blažkové 

(2002), která vychází z archivních dat hydrologické databáze ČGS - Geofondu ČR. V této 

práci byly specifikovány na základě geologického charakteru zvodní tři hydrostruktury a dílčí 

hydrostruktury (substruktury) (mapa č. 13). 

Mapa č. 13  Hydrostruktury Ústecká, Teplická, Mostecko-chomutovská (Blažková 2002) 

  

 Jsou to hydrostruktura Ústecká, Teplická a Mostecko-chomutovská, která svým 

charakterem pokrývá i část Chomutovskou (Blažková, 2002). 

 Nejteplejší vody má struktura Teplická. Teplota vody se zde pohybuje od 15 - 48,2° C. 

V Ústecké hydrostruktuře je převážně zastoupen interval teplot 30 - 32,7° C. V Mostecko- 

chomutovské struktuře jsou vody nejchladnější a teplota vody se pohybuje mezi 15 - 19,9° C. 

 Přehled zastoupení  teplot v jednotlivých hydrostrukturách je uveden v následující 

tabulce č.7 a grafu č. 3. 
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 počet vrtů v příslušných intervalech 

teplot 

%   

interval Ústí n. L. Teplice Most celkem Ústí n. L. Teplice Most 

15-19,9 6 33 17 56 3,47 19,08 9,83 

20-24,9 2 33 5 40 1,16 19,08 2,89 

25-29,9 6 28 3 37 3,47 16,18 1,73 

30-34,9 7 10 1 18 4,05 5,78 0,58 

35-39,9 0 13 0 13 0,00 7,51 0,00 

40-44,9 0 4 0 4 0,00 2,31 0,00 

45-49,9 0 5 0 5 0,00 2,89 0,00 

 

Tab. 7  Zastoupení vrtů v příslušných intervalech teplot, celé území (Blažková 2002) 

 

 
Graf 3: Zastoupení vrtů v příslušných intervalech teplot (Blažková 2002) 

 

Chemismus a mineralizace vod. 

Ve všech vodách se vyskytují ve významném množství alkálie. Nejvíce Na+ se nachází ve  

vzorcích vod Ústecké struktury (viz. graf č. 4). Je tak možné díky převládajícím iontům Na+ a 

HCO3
- označit tyto vody jako pravé (ryzí) alkalické vody. O něco méně Na+, ale nejvíce 
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HCO3
- ze všech struktur mají vody Teplické struktury. Označujeme je tedy také jako pravé 

alkalické vody (viz. graf č. 5). 

 Nejvíce Ca2+ ze všech struktur bylo zjištěno ve vzorcích vod z Mostecko-chomutovské  

struktury. Ve zvýšeném množství proti ostatním strukturám je zde i Mg2+. Spolu s HCO3
- 

označujeme tyto vody jako zemito - alkalické (viz. graf č. 6).      

 Vody Ústecké termy mají lokálně vyšší hodnoty F-. Pro vody Teplické struktury je 

významné množství radonu. 

 Rozsah mineralizace termálních vod v modelovém území je patrný z mapky č. 14. 

  
 Graf č. 4 (Blažková2002)                           Graf č. 5 (Blažková2002)     

 

Graf č. 6 (Blažková2002) 
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Mapa č. 14 Grafické vyjádření mineralizace termálních vod v Podkrušnohoří (Blažková 2002) 

 

Znečištění a zranitelnost struktur 

Rizika zranitelnosti hydrotermálních zvodní vyplývají z intenzivní antropogenní činnosti, 

především důlní, a jejích následných projevů, skládek odpadů a odkališť tepelných elektráren 

(viz. mapa č. 15 a 16), dále pak možností kontaminace průmyslovými podniky, hustě 

osídlenými územími a nebo v přečerpání kapacity termálních zvodní. 
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Mapa 15: Rozsah důlní těžby – dobývací prostory.(Blažková 2002) 

 

V Ústecké struktuře existuje  obava z ohrožení jakosti (nezávadnosti) a teploty vody 

kontaminací při jejich propojení se znečištěnými a chladnějšími vodami mělčích zvodní, nebo 

umělými cestami, kterými se mohou stát průzkumné a exploatační vrty. 

Největším problémem, který se momentálně řeší zpracováváním bilancí termálních 

vod, je výše zmíněná možnost přečerpání hydrotermálního zdroje. Ochrana množství je velice 

nutná a to především s ohledem na omezenou kapacitu zvodně. Existuje obava, že velikost 

požadavků na její využívání je pravděpodobně blízká maximálnímu využitelnému množství 

(Datel, Krásný, Pešičková 2000). 

 Nejvýznamnějším rizikem zranitelnosti Teplické struktury byla a nadále je těžba 

hnědého uhlí. Dobývací prostory hnědého uhlí a další projevy těžební činnosti, zasahují do 

těsné blízkosti struktury. Dopady těžby na hydrotermální struktury se projevily několikrát v 

historii dramatickým způsobem. Destrukci termy způsobil průval na dole Döllinger 10.2. 

1879. Tehdy došlo ke ztrátě přetoku a hlubokému zapadnutí hladiny Pravřídla na „teplické 

linii“ a nepatrný pokles přetoku Horského pramene v „šanovské linii“. V oblasti obou linií 
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bylo 14 zřídel (další průvaly proběhly v létech 1888, 1892 a 1897). Ke zmizení přetoku 

teplých vod Obřího pramene u Lahoště došlo zhruba rok před döllingerským průvalem.   

Vliv kontaminace z povrchu je možný z důvodu, že velká část území má vysokou 

puklinovou propustnost. Díky ochranným lázeňským pásmům je však minimalizována. 

Zranitelnost zvodní v Mostecko-chomutovské struktuře spočívá především v důlní 

činnosti. Nejvýznamnější zvodeň, vázaná na kolektory hnědouhelného souvrství, má v 

důsledku intenzivní těžby a odvodňování důlních polí volnou hladinu. Odtěžováním 

nadložních zemin se snižuje mocnost „isolátoru“ termálních vod. Další následné projevy  

těžební činnosti v podobě výsypek ztěžují případné využívání teplých vod. Skládky 

komunálního a jiného odpadu, stejně jako rozsáhlé průmyslové podniky jsou potencionálními 

znečišťovateli. Přírodní bariéra slabě propustných až nepropustných hornin snižuje toto 

riziko. 

 
Mapa č. 16 Antropogenní znečištění území - skládky odpadů, výsypky, odkaliště (Zdroj: 

Blažková 2002) 
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5 Případová studie - (Vzorové území okresu Most) 
Na příkladu vybraného území (okresu) jsou prezentovány základní kroky pro získání 

informací o existenci a rozsahu geotermálního potenciálu a možnosti jeho následného využití. 

Plocha okresu Most je rozdělena podle klasifikace a kategorizace geologických 

podmínek na dílčí regiony s různými možnostmi využití geotermální energie. 

 Při rozčlenění území podle vhodnosti jsou také brány v úvahu hydrogeologické 

poměry a současné technické možnosti s ohledem na ekonomiku využití geotermální energie. 

Hodnocení vychází z daných geologických, tektonických a hydrogeologických podmínek a 

teplotní charakteristiky území. 

 Při hodnocení je přihlíženo k : 

• možnosti využití geotermálního potenciálu horninového prostředí na území okresu  

• posouzení možnosti využití povrchových a podzemních vod jako zdroje tepelného 

potenciálu 

• významu uplatnění geotermálního potenciálu jako ekologického alternativního 

zdroje. 

 

5.1 Geologie a geomorfologie 
Z regionálně geologického hlediska je území okresu Most tvořeno třemi základními 

geologickými jednotkami:  

• Krušnohorským krystalinikem  (prekambrium) 

• vulkanickým komplexem Českého středohoří  (terciér) 

• mosteckou (severočeskou) hnědouhelnou pánví (terciér) 

V modelovém území převažuje mostecká (severočeská) hnědouhelná pánev. 

Geologická stavba je tvořena především výplní terciérních (miocénních) limnických uloženin. 

Podloží pánve tvoří krušnohorské respektive ohárecké krystalinikum, zčásti sedimenty 

permokarbonu a větší měrou sedimenty svrchní křídy. Mostecká část pánve je  oddělena od 

chomutovské pánve  na JZ "jezersko-ryzelským hřbetem" a na SV od teplické pánve "hřbetem 

lahošťským". Na obou těchto tektonicky založených hřbetech je vývoj terciérní výplně pánve 

do značné míry redukován. 

 

 

 

Sedimentární výplň severočeské hnědouhelné pánve se dělí do tří souvrství dle následujícího  
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Schématu (tab. č. 8): 

stáří souvrství vrstvy 

 

spodní 

miocén 

 

 

mostecké 

lomské 

libkovické 

holešické 

duchcovské 

oligomiocén střezovské  

eocén starosedelské  

Tabulka č. 8 Litostratigrafické schéma terciéru severočeské hnědouhelné pánve (Bouška, 

Dvořák 1997) 

 

Nejstarší starosedelské souvrství  vzniklo v depresích eocenní paroviny. Jsou to různě staré 

později druhotně prokřemenělé písky, štěrkopísky (z nich vznikaly křemence a křemité 

slepence) a pestré prachovce a kaolinické jíly. Mocnost sedimentů nedosahuje 10 m mocnosti 

a je zpravidla zachována v celém území. 

 

Střezovské souvrství vzniká současně s Doupovskými horami a v době hlavní aktivity  

Českého středohoří (starší = 1. neovulkanická fáze). 

 Sedimenty jsou produktem zvětrávání pyroklastického a dalšího vulkanogenního 

materiálu, které se usazovaly v izolovaných depresích mezi vulkány. Lokálně se vytvářely 

polohy písků, ojediněle diatomitů, sladkovodní vápence a tenké uhelné sloje. Tato jednotka 

má variabilní mocnost, která kolísá od několika metrů až na 150m.  

 Po přerušení sedimentace  nasedají diskordantně na podloží duchcovské vrstvy - 

bazální člen mosteckého souvrství. Vzhledem k rozmanitosti zdrojového materiálu 

představují vůbec  nejpestřejší , plošně rozsáhlou jednotku pánevní výplně. Dominují zejména 

pestrobarevné tufitické jíly. Dále pak splachy krystalinika , které vytvářejí pruh podél 

krušnohorského okraje pánve  a splachy křídy v podobě nazelenalých slínů. Největší mocnost 

cca 160m dosahuje tato jednotka v území poblíž "střezovského hřbetu". 

 Produktivní holešické vrstvy obsahují uhelnou sloj, která má anomální stavbu ve 

středu mostecké pánve. Libkovické vrstvy představují jezerní aleuropelity s vložkami 

pelokarbonátů. 

Uložením lomských vrstev byla ukončena sedimentace v pánvi. 
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 Kvartérní uloženiny jsou v oblasti lomu ČSA zastoupeny dejekčními kuželi 

přívalového zahliněného štěrkovitého materiálu, lemující Krušné hory a dosahující při úpatí 

mocnosti až 10 - 20 m. Dále pak jsou zastoupeny různě mocné štěrkovité terasy řeky Bíliny.       

 

Hlavní výplň pánve tvoří terciérní uloženiny převážně jílů a písků se slojemi hnědého uhlí. 

Geomorfologii okresu tvoří z velké části antropogenní tvary, jako jsou rozsáhlé zahloubené 

povrchové doly, a výsypky skrývkové zeminy, zabírající desítky čtverečních kilometrů 

povrchu. Těžba uhlí se projevuje na povrchu poklesy poddolovaných území zvláště poblíž 

výchozové části sloje při úpatí Krušných hor.  

 

5.2 Tektonika 
Uvnitř  severočeské hnědouhelné pánve je nápadná malá hustota zlomů, na rozdíl od pánve 

sokolovské (Malkovský et al. 1985). Svědčí o tom jednak, že uhelná sloj zpravidla není 

porušena zlomy o velké výšce skoku, jednak bezzlomové synsedimentární prohnutí vrstev, 

především uhelné sloje. 

Na stavbě okresu Most se podílejí zlomové systémy směru VSV-ZJZ, reprezentované 

především „krušnohorským zlomem“, který omezuje na severozápadě pánevní výplň proti 

krystaliniku Krušných hor. Podle současných názorů jde o komplikovanou až několik set 

metrů širokou zónu tvořenou místy systémem paralelních směrných severovýchodních zlomů 

o malé výšce skoku. (Bouška, Dvořák 1997) 

 Mezi významnější zlomy dále patří v pořadí od Z k V tři prakticky paralelní zlomy. 

Mají průběh přibližně ZSZ - VJV a sklon k SSV, t.j. zapadla podle nich vždy severní kra. 

 Zlom Quido probíhá od zlomu Centrum na Z, jeho délka je asi 5 km, výška skoku je 

maximálně 10m. 

 Zlom Centrum sleduje nejdříve směrově krušnohorský zlom od bývalé Dřínovské 

nádrže až do území v. od Dolního Jiřetína a potom se stáčí do směru ZSZ - VJV a končí u 

bývalé obce Konobrže. Délka zlomu činí 9km, výška skoku je maximálně 8 - 10m. 

Zlom Viktoria je jedním z regulérně kosých zlomů, který navazuje na příčné porušení 

krušnohorského zlomu u Janova a pokračuje šikmo napříč pánve do prostoru mezi Braňany  a 

bývalým Jenišovým Újezdem. Dále se předpokládá, že pokračuje k bílinskému zlomu a 

postupně s ním splývá. Délka zlomu je 12 km a výška poklesu severní kry činí maximálně 

28m. 
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 Jílovská rozsedlina je sledována v délce 14 km a do oblasti Pařidel (lom Most) sem 

zasahuje od Nového Sedla nad Bílinou. Je to zlom typu Y. ( Malkovský a kol. 1985). 

Zkoumané území patří do významné mobilní hluboce založené struktury  tzv.“oherského 

riftu“. Ten je anomální nejen z hlediska vulkanologických a geomorfologických jevů, ale i pro 

svůj vysoký tepelný tok. 

 

5.3 Hydrogeologie 
Toto území náleží k hydrogeologickému masivu Krušných hor (sz. okraj okresu), a k pánevní 

výplni Severočeské hnědouhelné pánve (centrální mostecká část). 

 Krystalinikum představuje heterogenní puklinový systém, kde hladina podzemní vody  

nezachovává obvyklou hladinu konformní s povrchem. Jsou veliké rozdíly v úrovních hladin 

(až 15m) i blízkých vrtů (5m). Propustnost vázaná na rozevřenost puklin je rovněž rozdílná. 

 Pánevní sedimenty jsou zvodnělé ve sloji  a v píscích  a pískovcích v souvrství 

podložních jílů a písků. Jsou dotovány podzemní vodou ve výchozových partiích, nebo 

prostřednictvím zvodnělých kvarterních sedimentů, nebo zvodnělého krystalinika. 

Zvodnění kolektorů v pánvi je závislé na jejich tektonickém  nebo jiném mechanickém  

porušení, a proto se zvětšuje v blízkosti krušnohorského zlomového pásma a těžby uhlí. 

Dále pak na litologii a tektonickém porušení podložních, obvykle svrchnokřídových 

sedimentů.  

 Souvrství podložních jílů a písků je celkem dobře propustné. Koeficient filtrace je 

kolem n·10 -4 m·s-1. Tyto písky jsou odvodňovány důlními díly ve dnech velkolomů. Obvykle 

jde o vodu s artéským napětím. 

 Změny vydatnosti jsou způsobeny  litologií (velikost zrna, jílovitá příměs apod.) nebo 

blízkostí poruchových systémů. 

 Hlavní zvodeň v této struktuře je  v podložních píscích a ve stařinách. 

Souvrství nadložních jílů a písků je většinou izolační nepropustný komplex.  

 Chemismus vod krystalinika Krušných hor se vyznačuje velmi nízkou mineralizací, 

kde dochází k náhodné dominaci různých iontů, takže jednotlivé vody se řadí k odlišným 

typům podzemních vod. Převládají obvykle některé z hlavních iontů  

(Ca²+, Na+, HCO3
-,SO4

2-). 

 Vody pánevních sedimentů mají vyšší  mineralizaci až několik g·l-1, v nichž převládají 

ionty HCO3
- a Na+.  Patří k typu sodnohydrogenkarbonátových vod se zvýšeným obsahem 

CO2.   
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5.4 Teplotní charakteristika území 
Pro řešení možnosti výstupu tepla jsou důležité hlavně poznatky o podložních strukturách 

terciérní a starší sedimentární výplně pánve a hlubší tektonické fenomény zemské kůry.  

 Celé studované území patří k oblasti oherského riftu, což je hluboká tektonicky 

porušená jizva v zemské kůře s hloubkovým dosahem několika kilometrů. Tato hlubinná 

tektonická linie má zásadní význam pro výstup zemského tepla z hlubších částí zemské kůry. 

Riftová struktura má zde různou šířku od deseti kilometrů až po několik desítek 

kilometrů. Svahy Krušných hor představují sz. omezení riftové struktury. 

 Zemský tepelný tok není v oherském riftu všude stejný. Celoplošně má prostor „riftu” 

hodnotu tepelného toku kolem 80 μW/m2, ale na křižovatkách výrazných tektonických směrů 

může být až 100 μW/m2, právě tak jako v horninách s většími obsahy radioaktivních 

minerálů.  

 „Nejteplejší“ část okresu leží jižně a jihozápadně od Mostu, kde v hloubce 500 m pod 

povrchem je možné očekávat teploty až 37° C. Dokladem jsou  teplé vody zastižené ve vrtech 

u Havraně a Strupčic. 

Z hlediska teplých  vod je nejdůležitější stařinová zvodeň. Průměrná teplota v uhelné 

sloji je 22 - 25°C. Podle geotermických řezů  je možné konstatovat, že izoterma 20°C probíhá 

v nadloží uhelné sloje, zatímco izoterma 30°C probíhá uhelnou slojí nebo jejím těsným 

podložím. (Myslil 1994). 

Teplota v dílčí struktuře ČSLA-Jezeří kolísá mezi 19 - 33° C. V dílčí struktuře  Havraň 

- Strupčice  jsou teploty ještě nižší mezi 15 - 19°C. Nejteplejší voda v této struktuře je 

registrována ve vrtu v č.146 v dílčí struktuře ČSLA a je to 33°C. 
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5.5 Možnosti využití zemského tepla v okrese Most 
Území okresu Most zahrnuje část podkrušnohorské severočeské hnědouhelné pánve s 

přilehlými svahy Krušných hor až ke státní hranici a menší úsek Českého středohoří,jak bylo 

zmíněno v geologické charakteristice území. 

Geologicky, a tím i geotermálně, je velmi různorodé. 

 Z pohledu možného využívání geotermální energie náleží území okresu, jako součást 

krušnohorské a podkrušnohorské oblasti, k nejnadějnějším úsekům České republiky, 

generálně charakterizované vysokým tepelným tokem - 60-90 mW.m-2. 

 Existují zde příznivé i nepříznivé vlivy, které můžeme označit jako geofaktory 

využívání geotermální energie. Uvedené vlivy jsou zároveň ve vzájemné interakci a 

konfiguraci, jež může být účelně využita v praktických aplikacích. Řada geotermálně 

příznivých geologických fenoménů je tu zcela ojedinělá v rámci území celé ČR (Myslil, 

Pošmourný 2008). 

Území je hodnoceno z hlediska pozitivních i negativních vlivů. 

 

 Pozitivní vlivy: 

- přítomnost struktur, zejména zlomových, hlubšího dosahu, které představují 

přednostní úseky proudění tepla z hloubky. Podstatný je zde zejména riftový charakter 

podkrušnohorské příkopové propadliny. 

- oproti větší části Českého masívu zmenšená mocnost zemské kůry  - kolem 30 km  

- „existence” MOHO (Mohorovičičova plocha diskontinuity, která leží mezi zemskou 

kůrou a svrchním pláštěm) blíže k zemskému povrchu, 

- relativně nižší nadmořská výška, kterou představují úsek terciérní Severočeské 

pánve, zaříznutá údolí ve svazích Krušných hor a Českého středohoří 

- výskyt terciérních fonolitových hornin, které v Českém středohoří mají vysokou 

radioaktivitu Q 16-22, představuje rovněž geotermálně pozitivní faktor. 

- úseky prohřáté vulkanickými aparáty, zejména neovulkanickými - místa přívodních 

drah i výskytů neovulkanitů, jako je tomu v oblasti Českého středohoří, jsou dalším 

mimořádně významným geotermálním fenoménem oblasti. Souvisí s výše uváděnými 

zlomovými strukturami hlubokého, někdy až korového dosahu.  
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Negativní vlivy: 

- překrytí podložních hornin krystalinika mocnějšími polohami pokryvných útvarů 

svrchnokřídového, terciérního až kvartérního stáří, zejména jílovitými a slinitými sedimenty a 

neovulkanickými horninami a pyroklastiky, 

- polohy na úbočích a vrcholových partiích hor v oblasti krystalinika Krušnohoří a 

vulkanitů Českého středohoří 

- přítomnost a větší mocnost metamorfitů (pararul, svorů) s izolačními vlastnosti, málo 

porušenými zlomy nebo hlubšími zlomovými pásmy, nepříznivé úklony foliačních ploch, v 

podloží nevystupují granity, 

- přítomnost  metamorfitů - pararul a ortorul, sedimentů - písků, pískovců, křemenců, 

slepenců a neovulkanitů - bazaltů, vyznačujících se nízkou radioaktivitou. 

 

5.6 Využitelný geotermální potenciál (Myslil,Pošmourný 2008) 
Z hlediska geotermálního je možné okres rozdělit do 4 oblastí vhodnosti využití 

geotermálního potenciálu  

• oblast Krušných hor 

• oblast mostecké terciérní pánve  

• oblast křídových sedimentů. (zasahuje částečně) 

• oblast neovulkanitů Českého středohoří 

V každé této oblasti jsou odlišné geotermální charakteristiky, pokud se týče strukturních 

prvků a také zčásti odlišné poměry hydrogeologické, které mohou v některých místech využití 

geotermálního potenciálu značně ovlivnit. 

Celkový povrchový teoretický tepelný geotermální potenciál okresu Most je možné 

stanovit jen z tepelného toku na 45 MW. 

V následující tabulce je uveden přehled geotermálního potenciálu okresu Most 

s přihlédnutím ke geotermálním a hydrogeologickým podmínkám. 
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Potenciál 

tepelný potenciál 

celkem MWt 

Využitelné jako ,,suché" 

zemské teplo pro objekty MWt 

Využitelné z podzemní 

vody pro objekty MWt 

využitelné pro GT 

elektrárny Mwe 

Oblast Krušných hor 656,8 640 210 64 

Oblast terciérních 

podkrušnohorských pánví 1100,25 720 170 108 

Oblast křídových sedimentů 246,435 370 75 24 

Oblast vulkanitů Českého 

Středohoří 304,36 150 50 30 

celkem 2307,845 1880 505 226 

Tab. č. 9 – Geotermální  potenciál Severních Čech (Zdroj Myslil, Pošmourný 2009) 

 

6 Doporučení pro praxi - základní metodické kroky. 
Na základě zjištěných zkušeností v území (geologie, tektonika, hydrogeologie, tepelná 

charakteristika) budou následovat jednotlivé kroky (hodnocení) následovně: 

 

• Výběr vhodného území v oblastech významného tepelného toku a stanovení 

hloubky uložení ekonomicky využitelného  tepla 

Prvotní informace bude vycházet z tepelného toku  z geotermálního atlasu Evropy, 

podrobné části České republiky. 

 

• Zjištění geotermálních poměrů území bude založeno na teplotních parametrech, 

jako je tepelný tok, geotermický gradient, typ horniny a její tepelná  vodivost. 

 V případě hydrotermálního systému  zjištění chemického složení vody a její poměr 

tekutého stavu k plynnému. Kapacita zdroje, jeho tlakové parametry, výpočet  životnosti, 

(udržitelnosti). Pro tento údaj je třeba znát oblast, kde termální voda vzniká, t.j hloubku 

vsaku, kde se ohřívá, a její stáří (Šilar 2006). 

 

• Rozčlenění území podle geotermální charakteristiky vychází z  geologické stavby, 

tektonické situace a hydrogeologické charakteristiky. Vytvoření mapy 

s potencionálními poli, která obsahují litologii, teplotu, transmisivitu, mocnost 

aquifery, hodnoty možného získaného tepla v Jx10 (na 18) a MW/km². 

 

• Využitelnost geotermálního potenciálu v jednotlivých oblastech je vymezena na 

základě vybraných geotermálních systémů, jako jsou suché zemské teplo - HDR, 
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přírodní termální vody, nebo geotermální potenciál horninového prostředí pro 

tepelná čerpadla. 

 

• Zhodnocení pozitivních i negativních vlivů přírodních 

 Pozitivní vlivy - Přítomnost zvýšeného tepelného toku, zlomové struktury 

umožňující výstup tepla z hloubky, horniny s vysokou radioaktivitou atd. 

 Negativní vlivy - Absence nebo malá  mocnost hornin pro teplo méně 

propustných majících  funkce isolátorů, polohy na úbočích a vrcholových partiích 

hor, přítomnost hornin vyznačujících se nízkou radioaktivitou apod. 

 

• Zhodnocení technické náročnosti získání primárního zdroje. (na základě 

vybraných geotermálních systémů) - Vrtné práce, náklady na zpracovatelskou 

technologii stavby geotermální elektrárny, teplárny a další využití vychází vždy 

z vybraného geotermálního systému. 

 

• Výběr nejefektivnějšího zdroje geotermálního potenciálu záleží na přírodních 

podmínkách (geologie, hydrogeologie, tektonika), na možném geotermálním 

systému a způsobu požadovaného využití (elektrická, tepelná energie). 

 

• Ekonomické a ekologické zhodnocení využití  geotermálního potenciálu ve 

vybraném území. Při tomto hodnocení je nutné vycházet z ekologického přínosu, 

kterým je  malý negativní vliv na životní prostředí (omezení skleníkových plynů), 

téměř bezobslužný provoz a ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji i stálost 

výkonu pro dané území. Nejvýznamnějším přínosem je  nezávislost na fosilních 

palivech. Počáteční vysoké investice, potřebné pro vybudování zařízení pro 

čerpání geotermální energie zatím brání širšímu využívání tohoto zdroje. 

Postupným výzkumem nových efektivnějších technologií, především vrtných 

prací a ubýváním fosilních zdrojů jde o energetický, prakticky nevyčerpatelný 

zdroj budoucnosti.  

 

6. 1. Praktická rozvaha využití geotermálního potenciálu. 

Při  ekonomickém hodnocení využití geotermálního potenciálu je nutné vycházet z přírodních 

podmínek vybrané lokality, požadovaného výkonu a technologie čerpání tohoto potenciálu. 
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Po prvotním výběru vhodnosti lokality viz .mapa č.3 metodiky, následuje rozhodnutí jakým 

způsobem bude energie získávána. 

Ve vhodných oblastech České republiky připadají v úvahu čerpání nízkoteplotního 

geot.potenciálu (1 ) a vysokoteplotního potenciálu (2). Cenové údaje rok 2008. 

Výpočty jsou uvedeny na příkladu území s požadovaným výkonem 1091 kW. 

 

1. Nízkoteplotní geotermální potenciál 

1.1.Možnost uplatnění mělkých plošných kolektorů (výměníky) ( plus tepelná čerpadla) 

Jednotkové ceny: 

Tepelné čerpadlo  1 kW výkonu………15 000-. Kč 

Plošný kolektor (25x2x1m)+ trubky … 30 000.-Kč 

Vrtný kolektor 1bm…………………… 1 000.- Kč 

El. Kotel, elektronika,montáž……….—10% celkové ceny. 

2. Vysokoteplotní geotermální potenciál  

2.1.Čerpání teplých vod z termálních zvodní (  hydrogeologické vrty s vystrojením, plus 

tepelné čerpadlo) 

2.1. -  4 hydrogeologické vrty á 500m.....................................5.200 000.-Kč 

 2 ponorná čerpadla.........................................................1.000 000.-Kč 

 Celkem............................................................................6.000 000.-Kč 

2.2. Využití suchého zemského tepla ( př. vrty do hloubky 2 km s vystrojením plus 

vybudování podzemního výměníku)  

2.2. – 2 vrty GT široko profilové á 2000 m...............................150 000 000.-Kč 

 Vybudování podzemního výměníku..................................5 000 000.-Kč 

 Celkem............................................................................155 000 000.-Kč 

 

Související právní předpisy: 

Konkrétní právní předpisy pro problematiku geotermální energie v české legislativě zatím 

neexistují. Na MŽP ČR je v současné době připravována Směrnice k ochraně geotermálních 

zdrojů a jejich vztahu k území a přírodním hloubkovým podmínkám geotermálních struktur. 

Dnes jsou aplikovány následující současně platné předpisy : 

č.183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)   

č.100/2001 Sb o posuzování vlivů na životní prostředí (E.I.A) 

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

pozdějších předpisů , speciálně ve vztahu k hlubokému zásahu do zemské kůry 
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Největší administrativní i technické problémy má čerpání zemského tepla z podzemní vody. 

Souběžně se musí řešit lokalita s ohledem na platná územní i jiná ochranná opatření. 

Vyžaduje vodoprávní řízení, prokázání neovlivnění stávajících povolených odběrů pro jiné 

organizace  a pod. 

 

Získávání územního rozhodnutí při lokalizaci vrtu 

Žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby (vrt je považován za stavbu 

energetického charakteru). 

Náležitosti územního rozhodnutí obsahují : 

- druh a účel umísťované stavby 

- umístění stavby 

- určení prostorového řešení stavby 

-vymezení území dotčeného vlivy stavby 

-báňské rozhodnutí o zásahu do zemské kůry pro vrty hlubší než 30m 

Podmínky pro umístění stavby obsahují všechny připomínky vyplývající  z územního řízení. 

Jako např. dodržování bezpečnosti práce, připomínek příslušného odboru životního prostředí , 

požadavků obvodního báňského úřadu a další. 

 

 

7 Popis uplatnění metodiky a její prezentace 
Zpracovaná metodika je zaměřena na následující cílové skupiny a instituce: 

 Především pro širokou odbornou veřejnost, státní správu, města, obce, průmyslové 

podniky, rekreační zařízení, zemědělské objekty, školy atd. 

Hlavním výstupem bude vlastní „Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu 

v modelovém území Podkrušnohoří“, která  bude zpracována tištěnou a elektronickou formou 

jako příručka pro výše uvedené zájemce. 

 Elektronická forma bude veřejně přístupná na stránkách projektu MMR č.WD-44-07-1 

„Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a uzemí po těžbě uhlí na příkladu 

Podkrušnohoří“. www.fzp.ujep.cz 

 

 

http://www.fzp.ujep.cz/
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