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KDO JSME

Výzkumná struktura RINGEN formálně 
vznikla v r. 2014, kdy se 7 zakládajících 
členů rozhodlo spojit síly a propojit 
všechny obory a oblasti vědění nezbyt-
né pro další rozvoj využívání geotermál-
ní energie. Společně založili platformu, 
která umožnila realizovat multidiscipli-
nární výzkum s významným mezinárod-
ním přesahem.
 
Výzkum kombinuje řadu technických 
a geovědních disciplín a matematické 
modelování, jež je nezbytné dále ověřo-
vat v reálných podmínkách potenciálně 
vhodných pro jímání zemského tepla. 
Jednou z takových lokalit jsou Litomě-
řice, kde již od r. 2004 vznikal projekt 
geotermální energie a město během 
deseti let připravilo bývalé vojenské ka-
sárny pro budoucí realizaci hlubinných 
vrtů a poskytlo vědcům stabilní zázemí 
pro dlouhodobý výzkum a experiment- 
ální vývoj.
 

Výzkumný tým, čítající přibližně 50 
odborných pracovníků, spolupracuje 
s obdobně zaměřenými centry zejm. 
z Německa, Francie, Švýcarska, Velké 
Británie a Islandu. RINGEN je konci-
pován jako jeden z uzlových bodů  
evropské sítě geotermálních testova-
cích lokalit a v r. 2015 byl zapsán do 
Cestovní mapy ČR velkých výzkumných 
infrastruktur.
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ČÍM SE ZABÝVÁME

V RINGENu zejména vytváříme kvalitní 
podmínky, aby odborníci z českých i za-
hraničních vysokých škol a vědeckých 
pracovišť mohli napříč různými obory 
zkoumat a prakticky ověřovat potenciál 
tohoto široce rozšířeného, ale dosud 
málo využívaného obnovitelného zdroje 
energie. Výsledky základního a apli-
kovaného výzkumu pak propojujeme  
s průmyslovými obory a firmami, které 
je mohou využít ve výrobě, stavebnictví 
a technologických inovacích v celé řadě 
dalších průmyslových odvětví, jako 
je například znovu se rozvíjející těžba 
uhlovodíků. 

Hlavní náplní RINGENu je rozvoj a testo-
vání metod pro ocenění energetického 
potenciálu hlubinného tepla, technolo-
gií stimulace propustnosti hornin pro 
tvorbu uměle vytvářených podzemních 
geotermálních systémů na bázi EGS 
(Enhanced Geothermal Systems) a rov-
něž metod pro seismické monitorování.
Hlavní oblastí zájmu jsou zejména tepelný 

tok a teplotní podmínky v zemské kůře, 
horninové napětí a geomechanické 
vlastnosti hornin, hydrogeologie, hydro- 
chemie a termo-hydraulické modelová-
ní, indukovaná seismicita a samozřejmě 
celkové geologické podmínky zájmo-
vých lokalit i širšího okolí.
 
Naším cílem je zlepšit postupy pro vy-
hledávání vhodných lokalit pro jímání 
zemského tepla, ověření jejich reálné-
ho potenciálu a testování konkrétních 
technologií, které tuto energii umí bez-
pečně a šetrně dopravit na povrch, kde 
se využije k výrobě tepla nebo elektři-
ny. Jak důležité je tyto oblasti podrob-
ně zkoumat demonstruje jeden příklad  
za všechny - výzkum geotermálních pod- 
mínek a tepelného režimu zemské 
kůry má nejen svůj vědecký, ale rovněž  
i ekonomický význam. Za současných 
znalostí můžeme odhadnout teplotu 
pro hloubku 5 km v  litoměřické lo-
kalitě v rozmezí 126 – 158 °C. To zna-
mená, že např. teploty 150 °C může 

být dosaženo již v hloubce 4,7 km, 
nebo také až v hloubce 6,3 km. Rozdíl 
1,6 km je přitom ekvivalentem sto- 
milionové investice, a taková nejistota, 
resp. odchylka, má zásadní dopad na 
plánování rozpočtu projektu a jeho 
návratnost. Pokud se podaří zpřesnit 
odhad například o 50 %, bude to mít 
významný pozitivní dopad na realizova-
telnost budoucích projektů.

Důležitou součástí výzkumu využití geotermální ener-
gie je možnost testování různých parametrů hornino-
vého prostředí v reálných podmínkách. Na fotografii 
jsou pracovníci Centra experimentální geotechniky 
ČVUT při připravě jednoho z experimentů.
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PROČ TO DĚLÁME

Hlavním motivem je získat čistý, obno-
vitelný zdroj energie, který je dostupný 
v podstatě po celé planetě. V součas-
nosti je v České republice tato energie 
využívána převážně pro dodávky tepla  
s využitím tepelných čerpadel a na 
několika lokalitách (Děčín, Ústí n. L.)  
také s využitím hydrotermálních vrtů  
v hloubce do 0,5 km pro centrální záso-
bování teplem. Její podíl na celkových 
dodávkách je však stále velmi malý,  
řádově jednotky procent. Na výrobě 
elektřiny se pak geotermální zdroje  
nepodílejí vůbec. Přitom jde o čistý 
zdroj, který má původ ve vnitřním tep-
lu planety Země a vzniká kontinuálně 
rozpadem radioaktivních látek zejména 
v zemské kůře. Pro nás má velkou výho-
du v tom, že nám je k dispozici kdekoliv 
a kdykoliv, bez ohledu na denní dobu, 
počasí či roční období a má velmi nízkou 
uhlíkovou stopu, tj. jeho dopad na životní 
prostředí je, na rozdíl od velkých vodních 
elektráren, větrných turbín či solárních 
panelů, umístěných na zemědělské 
půdě, naprosto minimální. 

Aby se tento obnovitelný zdroj stal pro 
investory skutečně zajímavým, je třeba 
technologii jímání zemského tepla 
zvládnout natolik, aby byla efektivnější, 
bezpečnější a rutinní a aby došlo k vý-
znamnému snížení nákladů na vlastní 
vrtné práce a vytváření podzemních geo-
termálních výměníků (reservoárů). Zá-
roveň se musí zvýšit pravděpodobnost, 
že tyto výměníky budou mít dostatečný 
energetický výkon a nedojde při jejich 
stimulaci či následném provozu k nega- 
tivním efektům, jež se mohou proje-
vovat seismickými otřesy na zemském 
povrchu.

Zvládnutí technologií jímání této ener-
gie bude znamenat zásadní strategic-
kou výhodu zejména s ohledem na 
vyšší energetickou soběstačnost a bez-
pečnost České republiky a může před-
stavovat jeden z klíčových přínosů v boji 
proti klimatickým změnám. Areál bývalých armádních kasáren se nachází v jihovýchodní části města v ulici 

Na Vinici, přibližně 400 m od řeky Labe a 1,5 km od centra města. Pro výzkum 
geotermální energie je určen polygon (vyznačení je pouze orientační) o celkové 
ploše cca 9 ha, zahrnující zelené plochy, haly a další užitkové plochy.

Snímky ©2019 GEODIS Brno, 
Mapová data ©2019 Google

  Fotky areálu nebo laboratoří?
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CO NABÍZÍME

RINGEN představuje unikátní prostor 
pro práci mezinárodních vědeckých 
týmů a výuku studentů, neboť nabízí 
kombinaci in situ vrtu a doprovodné 
infrastruktury (skladovací haly, volný 
prostor pro vrtné práce ad.), seismickou 
monitorovací síť pro bezpečné prová-
dění vrtných prací či hydraulickou stimu-
laci, laboratoře a technické vybavení  
a dostupnost odborných kapacit z široké 
škály vědních oborů.

Služby a výstupy VI RINGEN se dají roz-
dělit do tří hlavních kategorií:

Vlastní strategický výzkum zahrnující 
zejména sběr a analýzu dat nezbytných 
pro vlastní provoz a rozvoj VI. Jedná  
se typicky o základní výzkum, který 
poskytuje nové informace a postupy, 
jež jsou dále předávány studentům  
a odborné veřejnosti. Klíčovou roli zde 
představuje geotermální vrt PVGT-LT1, 

z něhož budou postupně získávána dal-
ší data pro přípravu plánovaných hlu-
binných vrtů a nové experimenty.

Poskytování primárních a sekundárních 
dat, databází, metodologií a speciálních 
softwarových nástrojů - jedná se prak-
ticky o všechny výstupy či výsledky  
badatelské činnosti, které mohou být vy-
užity dalšími subjekty, ať již veřejnými  
či soukromými, k navazujícímu výzkumu, 
vývoji či přímo v praxi. 

Přístup třetím subjektům k vybavení, 
odbornému personálu, infrastruktuře 
a technologiím, které budou soustře- 
děny do centra RINGEN v Litoměřicích 
s možností využití dalších pracovišť 
na jednotlivých partnerských institucích 
- typicky jde o výzkumné týmy, které si 
mohou pronajmout prostory RINGENu 

A

B

C
a realizovat vlastní výzkum, experimen-
tální vývoj, testovat postupy, materiály 
atd. a přitom jim mohou asistovat čle-
nové odborného týmu RINGENu.

Služby RINGEN budou primárně posky-
továny v otevřeném režimu (tzv. Open 
Access), služby privátním subjektům 
pak budou představovat standardní 
smluvní výzkum za úhradu.

Centrum nabízí moderně vybavený přednáškový sál 
určený pro výuku, semináře, školení a další akce s ka-
pacitou 50-70 osob.
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PRO KOHO JSOU SLUŽBY URČENY?

1

2

3

VI budou využívat tři hlavní kategorie uživatelů:

první skupina jsou zakládající partneři VI, kteří představují nej-
významnější uživatele z řad veřejných institucí. Předpokládá se,  
že tito uživatelé budou využívat cca 70-80 % celkové kapacity VI

 
druhá skupina představuje české a zahraniční veřejné vzdělávací 
a vědecko-výzkumné instituce, které budou využívat zbylou kapa-
citu VI na základě otevřeného přístupu (open access) 

třetí skupina představuje uživatele z komerčního sektoru, kteří 
budou využívat kapacitu v rámci smluvního výzkumu a budou 
představovat navýšení kapacity VI nad rámec „open access“ reži- 
mu; mezi tyto uživatele patří rovněž orgány veřejné sféry, zejména 
města, obce, státní instituce a agentury, ministerstva apod.

RINGEN může těžit rovněž z dlouholeté 
administrativní, politické i finanční pod-
pory města Litoměřice, které poskytuje 
areál bývalých kasáren a související in-
frastrukturu. V úzké spolupráci s měs-
tem Litoměřice pak bude probíhat také 

široká publicita a práce s veřejností  
s cílem získat podporu využívání geoter-
mální energie jak ze strany veřejnosti, 
tak komunálních a regionálních politiků 
i v dalších městech České republiky. Budova centra se skládá ze 3 základních částí: 4 laboratoří o ploše 40 až 108 m2, 

přednáškového sálu a technicko-administrativního zázemí. Součástí budovy je  
i rozsáhlý sklad o výměře cca 25x45 m pro uskladnění techniky, vrtného jádra apod.
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CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT  
O GEOTERMÁLNÍ ENERGII

Zdroje  geotermální  energie  najdeme 
už v malých hloubkách pod povrchem 
Země. Jedná se o takzvanou mělkou 
geotermální energii uloženou v hor-
ninovém prostředí. S  výjimkou hor 
dosahuje ve střední Evropě  teplota  
v hloubce 20 metrů  8 – 11 °C. Každých 
100 metrů hlouběji se pak teplota zvy-
šuje přibližně o 3 °C. Mělká geotermál-
ní energie (do hloubky zhruba 400 m)  
se v řadě zemí využívá pro vytápění, ně-
kdy i chlazení budov,  nejčastěji pomocí 
technologie tepelných čerpadel. 
Pro výrobu elektřiny připadá v  geolo-
gických podmínkách České republiky 
v  úvahu pouze geotermální zdroj, kte-
rý bude využívat teplo suchých hor-
nin z hloubky cca 4-5 km, to znamená,  
že nečerpá naakumulovanou horkou 
vodu z  podzemí (tzv. „hydrotermální“ 
systémy), ale do horniny je voda jed-
ním vrtem vtlačována a dalším(i), po 
ohřátí, jímána zpět (viz schéma vrtu). 
Tomuto systému se říká „petrotermální“. 
V příznivých lokalitách lze očekávat  

v těchto hloubkách teplotu 130 – 160 °C, 
což odpovídá teplotnímu gradientu 
Českého masivu cca 30 °C/km, který byl 
rovněž potvrzen prvním průzkumným 
geotermálním vrtem PVGT-LT1 v Litomě-
řicích - v hloubce 2 111 m zde bylo namě- 
řeno 63 °C. 
Mnohem větší potenciál má však přímé 
využití tepelné energie pro zásobování 
distribuční soustavou ve městech nebo 
větších průmyslových areálech, kde je 
pro teplovodní soustavy potřeba teplo-
ta max. 115 °C, pro horkovody 130 °C. 
Nižší teplota pak znamená mělčí vrty  
a tedy i nižší náklady na realizaci. 
V blízké budoucnosti pak bude jedním  
z výzkumných zájmů RINGENu také 
kombinace dalších obnovitelných zdro-
jů (zejména solární či větrné) s geo-
termální energií. Zemské podloží totiž 
může sloužit velmi efektivně jako zdroj 
tepla a/nebo k jeho akumulaci v době, 
kdy není potřeba, naopak v letních mě-
sících pak může být využito k chlazení.

Hlavním předmětem výzkum je využití petrotermální energie, 
tedy energie horniny, jež je z hloubky cca 0,5-5,0 km extraho-
vána pomocí technologie EGS - Enhanced Geothermal System.
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ODBORNÉ SEKCE -  
TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ

Výzkumná infrastruktura RINGEN
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SEKCE 1

Tepelný tok a teplotní podmínky 
v zemské kůře

(garant: Geofyzikální ústav Akademie věd) 

Tato sekce je zaměřena na nové techni-
ky měření teploty ve vrtech a její dlou-
hodobé monitorování včetně určování 
tepelných vlastností hornin v labora-
toři za simulace přírodních teplotních  
a tlakových podmínek. Kromě labora-
toří v zapojených institucích zahrnuje 
také podzemní laboratoř v granitovém 
masivu, kde je možné studovat tepelné 
parametry hornin a šíření teplotních 
změn a testovat sondy a monitorovací 
systémy v podmínkách in situ.

Popis technologie/vybavení:

Pro potřeby stanovení tepelných vlast-
ností hornin slouží špičkově vybavená 
laboratoř v areálu VI RINGEN, která 
umožňuje jednak bezkontaktní měření 
pomocí systému optického skenování, 
a pak také kontaktní měření pomocí 
systému Hot Disk. Tento systém je vy-
baven pecí pro zahřívání vzorků hornin 
až do 300°C a umožňuje tak sledovat 
změny tepelných vlastností hornin  
v teplotních podmínkách, které lze oče-
kávat v hloubkách několika kilometrů 
pod zemským povrchem. Pro tep-
lotní monitoring a teplotní karotáže 
ve vrtech je kromě standardních sond  
s termistorovými či odporovými čidly 
ve výbavě aparatura pro měření tep-
loty optickým kabelem (DTS systém).  
Ta umožňuje teplotní monitoring ve vr-
tech až do hloubky 2 km.

Systém Hot Disk je aparatura pro měření tepelných vlastností hornin (TVH), jako jsou tepelná vodivost, tepelná 
difuzivita a objemová tepelná kapacita. TVH jsou klíčovými vstupními parametry termo-hydraulických modelů 
zabývajících se ději v prostředí geotermálního výměníku a správné určení tepelné vodivosti je pak podmínkou 
pro výpočet hustoty tepelného toku v daném místě a následný odhad změn teploty do požadované hloubky. 
Aparatura, jejíž součástí je pec (pravá strana obrázku), umožňuje sledování změn TVH až do teploty 300°C, 
což je mnohem více, než lze očekávat v podmínkách českého masivu v hloubkách do 5 km. Měření je nejčastěji 
prováděno na vhodně upravených vrtných jádrech (v pozadí v levé části obrázku jsou zachycena vrtná jádra  
z litoměřického vrtu PVGT-LT). 
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SEKCE 2

Indukovaná seismicita a tektonic- 
ké napění
 
(garant: Přírodovědecká fakulta UK, 
Ústav geoniky a Ústav struktury a me-
chaniky hornin Akademie věd)

Hydraulická stimulace a provoz geoter-
málního výměníku je většinou prováze-
na seismicitou, která na jedné straně 
pomáhá k monitorování průběhu zvy-
šování propustnosti, na straně druhé 
může vést ke zneklidnění obyvatel. 
Sekce proto poskytuje technické a me-
todické zázemí pro provádění seismic-
kého monitorování při vysoké citlivosti 
s cílem určit dostatečně přesně polohu 
ohnisek a geometrii puklin, které byly 
aktivovány. K tomu budou k dispozici 
tři typy seismických sítí a bude optimali-
zována metodika automatického zpraco-
vání dat.

Popis technologie/vybavení:

Vybavení pro oblast seismicity zahrnuje 
především seismickou monitorovací síť, 
která se skládá z povrchových a pod-
povrchových stanic (seismografů), jež 
jsou určeny k měření přirozené i uměle 
vyvolané (tzv. indukované) seismicity 
(výskytu zemětřesení). Kombinace růz-
ných typů měřících stanic a jejich dosta-
tečný počet zvyšuje přesnost a citlivost 
měření a zajištuje bezpečný průběh vrt-
ných prací i další činnosti pod zemským 
povrchem. Měření seismicity se využívá 
např. i ve stavebnictví, kdy se měří do-
pady různých zdrojů otřesů (např. lomy, 
průjezd metrem pod stavbami apod.) 
na povrchové i podpovrchové (např. 
doly) stavby. Další důležitou součástí 
vybavení je karotážní souprava, která 
se využívá k měření různých fyzikálních 
vlastností horninového prostředí uvnitř 
vrtů. Karotážní souprava (KS) disponuje 
sondami pro měření elektrického od-
poru hornin, elektrického odporu vody 

ve vrtu (rezistivimetr), přírodního gama 
záření, magnetické susceptibility, tep-
loty a zákalu vody ve vrtu. Tato měření 
nám poskytují informace o horninovém 
prostředí, hydrogeologických poměrech 
a technickém stavu vrtu.

Mobilní KS se skládá z vrátku (naviják) s 300 m dlou-
hým karotážním kabelem, měřící aparatury a sady 
karotážních sond pro měření fyzikálních vlastností 
horninového prostředí ve vrtu. Součástí sestavy je 
notebook s měřícím softwarem.
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Horninové napětí a geomechanic- 
ké podmínky
 
(garant: Ústav geoniky a Ústav struktu-
ry a mechaniky hornin Akademie věd)

Druhou zkoumanou oblastí v rámci této 
sekce je tematika horninového napětí, 
která úzce souvisí s propustností hor-
ninového masivu a možností vytvořit 
geotermální výměník v hloubce s po-
mocí hydraulické stimulace. Úspěšnost 
vytvoření výměníku je také ovlivněna 
horninovým typem a jeho mineralo-
gickým složením. Infrastruktura pro-
to poskytuje laboratoře pro studium 
geomechanických a geotechnických 
charakteristik hornin a jejich vztahu ke 
geometrii přírodních puklinových systé-
mů a napětí v horninách, a to s pomocí 
zatěžovacích zkoušek a numerických 
modelů. Součástí je také monitorování 
pomalých pohybů na zlomech s pomocí 
citlivých dilatometrů.

Popis technologie/vybavení:

Opticko-mechanický 3D extenzometr 
TM-71 je klíčovým přístrojem monito-
rovací sítě pro měření velmi malých 
relativních posunů na tektonických zlo-
mech mezi dvěma horninovými bloky. 
Přístroj je založen na opticko-mechanic-
ké interferometrii, informace o hodno-
tě posunu a rotace je reprezentována 
moiré obrazcem, který je matematicky 
transformován do prostorového vek-
toru posunu a rotace. Výhodou tohoto 
přístroje je jeho vysoká přesnost mě-
ření - 0,007 mm pro posun a 0,00016 
rad (cca 0,009°) pro rotace. Důležitou 
součástí seismického monitoringu je síť 
Rotafonů – CY. Jedná se o šestisložko-
vý krátkoperiodický seismometr, vyvi-
nutý ve spolupráci ÚSMH AV ČR a MFF 
UK a je chráněn patentem. Měří velmi 
slabé seismické pohyby ve frekvenč-
ním pásmu 2 až 100 Hz. Přístroje jsou 
osazeny v geometrickém uspořádání, 
které umožňuje přesnou lokalizaci hy-
pocenter slabých seismických jevů, jaké 
by mohly případně vzniknout při získá-
vání geotermální energie. Kromě toho 
zaznamenává také další seismické jevy, 
jako jsou regionální zemětřesení nebo 
otřesy způsobené odstřely v lomech.

A – lokalizace osazených přístrojů TM-71 v okolí Litoměřic (Litoměřice 1 a 2 a Richard 1 a 2).  
B – tektonická porucha v dole Richard. C a D – instalace přístrojů TM-71 v dole Richard.  
E – detail přístroje TM-71 bez zařízení pro automatické odečítání. F a G – měřidla TM-71 insta-
lovaná v katakombách pod náměstím v Litoměřicích. Jsou opatřena automatickým odečtem 
a plexisklovým ochranným krytem. H – ukázka obrazového výstupu přístroje TM-71 – inter-
ferenční moiré obrazec, který se při zpracování převede na velikost a směr pohybu a rotace.

B C

E D

F G H

A
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SEKCE 3

Hydrogeologie, hydrochemie  
a termo-hydraulické modelování

(garant: Česká geologická služba, Tech-
nická univerzita v Liberci)

Sekce poskytuje laboratorní zázemí, 
podmínky pro terénní testy a data pro 
kalibraci termo-hydraulických modelů. 
Jedná se o hydrochemické a isotopové 
zkoušky podzemní vody a chemickou 
interakci mezi horninami a vodou, ve-
doucí ke korozi nebo inkrustaci ve vý-
měníku. Dále bude k dispozici zařízení  
k provádění cirkulačních, tlakových  
a infiltračních testů na mělkých vrtech, 
které budou v lokalitě realizovány pro 
umístění seismických stanic. Termo-
hydraulické modelování bude mj. 
umožňovat geotermickou charakteri-
zaci masivu, modelování procesů uklá-
dání energie a vlivu teplotních změn na 
chemické procesy a kalibraci modelů.

Popis technologie/vybavení:

Modulární měřicí systém pro záznam 
teplot, hladin a kvality vody je uspořá-
dán jako sestava nezávislých modulů 
komunikujících po síti ethernet. Hlavní-
mi prvky jsou dvoukanálové teploměry 
pro měření teploty horniny a vyvěrající 
vody a čtyřkanálový analogově-digitální 
převodník se senzory hladiny (pro mě-
ření průtoku ve vlastním uspořádání), 
konduktivity, pH a ORP (oxidačně-re-
dukční potenciál). Účelem monitoringu 
interakce mezi podzemní vodou a hor-
ninou v distribuované síti pozorova-
cích stanovišť je získání podrobnějších 
dat pro porozumění příspěvku pohy-
bu vody k transportu tepelné energie  
v hornině, zejména na základě 3D nu-
merického modelování těchto jevů.

Výstup matematického modelování v podobě 3D numerické simulace, zobrazující 
proces odebírání zemského tepla v cílové oblasti geotermálního výměníku.
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SEKCE 4

Geologické podmínky lokality

(garant: Česká geologická služba)

Sekce se zaměřuje zejména na struk-
turně geologickou stavbu prostředí 
geotermálního výměníku a geometrii 
zlomů a puklin. Poskytuje podmínky 
pro petrologickou a mineralogickou 
analýzu přítomných hornin, geochrono-
logické datování a vytvoření 3D struk-
turních modelů a termodynamických 
modelů za nízkých tlakově teplotních 
podmínek.

Popis technologie/vybavení:

Tavící pec slouží k homogenizaci a pří-
pravě vzorků pomocí tavení. Pec umož-
ňuje tavbu a současnou přípravu až  
3 vzorků najednou. Zařízení je nezbyt-
ným článkem analytického řetězce 
umožňující analýzy horninového mate-
riálu pro účely výzkumu geotermální 
energie. Získané informace z analytic-
kých měření jsou vstupními údaji pro 
následné geochemické modelování.

Muflovací pec dokáže vyvinout teplotu  800 až 1100 °C. Při této 
teplotě dochází k plnému roztavení vzorku a homogenizaci do skel-
ného disku. Ten je dále využíván pro analýzu chemického složení.
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O PROJEKTU

Partneři projektu RINGEN

•  Geofyzikální ústav AV, v. v. i. (GFÚ)

•  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚGN)

•  Ústav struktury a mechaniky hornin,  
 v. v. i. (ÚSMH)

• Česká geologická služba (ČGS)

•  Technická univerzita v Libereci -  
 Ústav pro nanomateriály, pokročilé  
 technologie a inovace (TUL / CxI)

•  České vysoké učení technické -  
 Centrum experimentální geotechniky  
 (ČVUT / CEG)

• Univerzita J.E. Purkyně  
 (přidružena v r. 2018)

• Vysoká škola báňská -  
 Technická univerzita Ostrava  
 (přidružena v r. 2018)

Statut RINGENu

Výzkumná infrastruktura (VI) RINGEN je 
řízena Správní radou (SR), kterou tvoří 
zástupci jednotlivých partnerů. Před-
sedou SR (ředitel VI) je zástupce hosti-
telské organizace, tj. Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy. Jednotlivé 
výzkumné sekce jsou řízeny garanty  
a vedoucími dílčích oddělení.
Důležitou součástí řízení a rozvoje VI 
je mezinárodní vědecká rada, kterou 
v současnosti tvoří čtyři zahraniční  
a dva domácí experti na různé aspekty vý-
zkumu a využívání geotermální energie. 
Podpůrnou strukturu výzkumné čin-
nosti zajišťuje manažer VI, jenž má na 
starosti zejména přípravu a administ-
raci dílčích projektů financujících rozvoj 
VI, správu výzkumného centra Litoměřice 
a plní další úkoly určené SR.

O financování projektu

RINGEN vznikl díky podpoře dvou zdrojů 
financování. Neinvestiční náklady ve 
výši 29,8 mil Kč na období 2016-2019 
byly poskytnuty v rámci projektu Vý-
zkumná infrastruktura pro geotermál-
ní energii r. č. LM 2015084 z účelové 
podpory Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy pro velké infrastruktury 
pro výzkum, experimentální vývoj a ino- 
vace. Investiční náklady na rozšíření 
a vybavení výzkumné infrastruktury  
v celkové výši 102,8 mil Kč byly ko- 
financovány projektem Modernizace  
výzkumné infrastruktury RINGEN r. č. 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792  
z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN“ r. č. CZ.02.1.01/ 
0.0/0.0/16_013/0001792, spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
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