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ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ GEOTERMÁLNÍHO PROJEKTU LITOMĚŘICE 
27. května 2014, 17.00 – 19.30 hod, Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68) 

 
 
 
Veřejné projednání zahájil moderátor ing. Pavel Mička, přivítal přítomné a požádal starostu města o 
úvodní slovo, ve kterém L. Chlupáč představil význam a historii projektu. 
 
Veřejného projednání se účastnili rovněž zástupci města Drážďany, kteří v rámci projektu 
přeshraniční spolupráce (Cíl 3) spolupracují s Litoměřicemi na přípravě obdobného geotermálního 
projektu v Drážďanech, a sdílejí své zkušenosti a odborné poznatky v rámci několika seminářů 
uskutečněných v obou městech.  
 
Následně moderátor seznámil přítomné s programem a s odborníky/panelisty, kteří se na projektu za 
českou stranu podílejí: 

- Doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.,  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy  
- Ing. Václav Tenenko, konzultant a odborník na technologii vrtání 
- Mgr. Petr Dědeček, Geofyzikální ústav Akademie věd, 
- Ing. Jiří Žáček, Obvodní báňský úřad Most 
- RNDr. Bedřich Mlčoch, Česká geologická služba 
- Ing. Zdeněk Zabilanský, konzultant  
- Mgr. Antonín Tym, manažer GTE projektu 

 
Diskuze na téma litoměřického 
geotermálního projektu se zúčastnilo 
přibližně 80 osob.  
 
V úvodní prezentaci A. Tym seznámil 
účastníky s několika okruhy otázek, které 
se týkaly zejména výchozích podmínek 
pro zásobování města energií (teplo, 
elektřina), představil vybrané výstupy 
energetické koncepce a energetického 
auditu centrálního zásobování teplem 
(CZT) v Litoměřicích a poskytl stručný 
přehled geneze celého projektu, jehož 
počátek se datuje do roku 2004. Rovněž 
sdělil základní informace o technologiích 
čerpání tepla z hlubin Země, které byly 
dále rozvedeny odborníky v následné diskuzi v bloku I.  
 
A. Tym uvedl, že důležitými mezníky přípravy projektu byla realizace prvního geotermálního 
průzkumného vrtu do hloubky 2 111 m - PVGT-LT1, který poskytl důležité informace zejména o 
geologické stavbě lokality Litoměřice a ověřil teplotní gradient (tj. postupný nárůst teploty se 
vzrůstající hloubkou), podle něhož lze v hloubce okolo 5 km očekávat teplotu kolem 150 °C. 
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Na základě tohoto ověřovacího vrtu bylo rozhodnuto o realizaci plnohodnotného geotermálního 
projektu s cílem do budoucna nahradit fosilní zdroj vytápění CZT, v současnosti založeného na 
spalování hnědého uhlí. Tomuto cíli však musí předcházet další výzkum a ověřování, které se 
neobejde bez realizace vrtu do hloubky 5-6 km, jehož cílem bude potvrdit předpokládané teploty a 
geologickou stavbu v dané hloubce, kde by mělo následně dojít k propojení vrtů pomocí tzv. 
puklinového výměníku. Vytvoření dobře fungujícího podzemního tepelného výměníku v těchto 
hloubkách je však nejen technicky náročné, ale představuje i kvůli sdruženým fyzikálním procesům 
(hydro-termo-mechanických) značné úsilí, mnoho nejistot a rizik. Tato investiční rizika je nutné snížit 
na přijatelnou úroveň, a proto město Litoměřice přistoupilo v roce 2011 k rozfázování projektu. První 
fáze tak bude představovat vědecko-výzkumný projekt, a teprve následně bude rozhodnuto o 
realizaci další fáze, která by měla zajistit výrobu a dodávky tepla do CZT. 
 

 
  

DISKUSNÍ BLOK I.  „O CO VLASTĚ JDE? ANEB TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ 
GEOTERMÁLNÍ ENERGIE“ 
 

 
Na úvod byly postupně odborníky odpovězeny nejčastěji zmiňované otázky:  

   
1) Nenaruší vrtání statiku domů? Odpověď poskytl odborník na seismicitu T. Fischer: 

Jevy v podobě seismické aktivity, které mohou způsobit určité škody, např. narušení statiky či 
konstrukce domů, jsou trvale monitorovány seismickou sítí. Pokud budou zjištěny ohrožující 
hodnoty pohybů zemského povrchu, bude postup prací (vrtání, stimulace) včas omezen či 
přerušen tak, aby na povrchu nedošlo ke škodám. K tomuto dnes již existuje systém tzv. semaforů, 
který stanovuje mezní hodnoty kmitů povrchu a opatření, které je třeba preventivně zavést. Podle 
zahraničních zkušeností však některé vrty nemusí vyvolávat vůbec žádnou seismickou aktivitu. 

 
2) Jak velká a hlučná je vrtná souprava?  Odpověď poskytl odborník na techn. vrtání V. Tenenko: 

Vrtná souprava má výšku 53 m a celé pracoviště a zázemí nepřesahuje 150 x 100 metrů. Hlučnost 
je 80 decibelů do 1 m a 50 decibelů do 200 metrů, hlukové limity nebudou překročeny. Hlučnost 
však bude menší díky použitým elektromotorům. 

 
3) Co se vlastně pod zemí bude dít? Odpověď poskytl odborník na geotermiku P. Dědeček: 

Do podzemí bude proveden injektážní vrt, kterým bude voda vháněna do země, kde se v puklinách 
horké horniny ohřeje a dvěma produkčními vrty bude vytlačována teplá voda na povrch. 

V podzemí tak vznikne geotermální 
výměník.   

 
4) Nehrozí při vrtání vážná 
ekologická havárie? Odpověď poskytl 
odborník OBÚ  J. Žáček: 
Nehrozí, Litoměřice mají oprávnění 
k provádění této hornické činnosti. Báňský 
úřad hodnotí a provádí kontrolu, zda 
navržená souprava a technologie je 
dostatečně bezpečná. Jsou to standardní 
postupy, které každá realizace vrtných 
prací, ať již pro účely jímání geotermální 
energie či těžby plynu apod. musí 
dodržovat. 
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5) Nedojde k poklesu spodní vody ve studních? Odpověď poskytl odborník na geologii B. Mlčoch: 
Vrt je bezpečně zapažen ocelovými pažnicemi (speciální ocelové trubky) do hloubky 4 - 4,5 km, 
tudíž k poklesu spodní vody nedojde. Naopak, zcela zásadní je vodotěsnost vrtu vůči okolí, aby 
nedocházelo k ochlazování ohřáté vody proudící z hloubky na povrch. 

 
 

OTÁZKY A DISKUZE K I. BLOKU: 
 

Kdy začne 1. fáze projektu a kdy 2. Fáze?  
 První fáze projektu by mohla odstartovat již v  roce 2015, druhá fáze bude započata následně po 
dokončení první, pravděpodobně ne dříve než v roce 2017. 

 
Jak dlouho bude trvat realizace vrtu? Ovlivní vrt 
teplotu tepelných čerpadel?  
Vrt, resp. kapalina v něm proudící a přenášející teplo 
z nitra Země, je od okolní horniny izolován ocelovými 
pažnicemi, které jsou zacementovány. Z tohoto důvodu 
vrt neovlivňuje, kromě svého bezprostředního okolí 
(které je ale součástí tzv. vnitřního ochranného pásma 
vrtu, kde se nesmí žádná jiná zařízení využívající zemské 
teplo umísťovat) jiná zařízení vč. tepelných čerpadel. A 
pokud by k ovlivnění došlo, bylo by pozitivní vzhledem 
k vyšší teplotě uvnitř vrtu než v okolní hornině 
v hloubce, kde se vrty pro tepelná čerpadla nacházejí.  
 
Jaká technologie bude použita pro výrobu elektřiny? 
Bude to Kalinův systém? Kolik elektráren v Evropě 
Kalinův cyklus používá? 
Výroba elektřiny je v případě litoměřického projektu 
spíše doplňkem. Pokud bude mít výstupní kapalina 
teplotu kolem 150 °C, bude použita především na 
vytápění. V případě, že bude vyráběna elektřina, bude použit ORC (Organický Rankinův Cyklus). 
Kalinův systém využívá čpavek, což je poměrně nebezpečný těkavý plyn. Ačkoliv jsou dnešní 
technologie bezpečné, preferujeme ORC systém využívající zejm. silikonové oleje. Pokud víme, Kalinův 
systém funguje např. v elektrárně v německém Unterhachingu u Mnichova.  
 
Jaká je jistota, že nedojde k destrukci vrtu seismicitou? 
Samotná seismicita vrt nemůže poškodit. K jeho deformaci může dojít jen tam, kde vrt prochází 
aktivním tektonickým zlomem se vzájemným posuvem horninových bloků. Tam, kde vrt takovým 
zlomem neprochází, což je případ Litoměřic, k destrukci nemůže dojít. 
 
Nezmění se situace vpuštěním studené vody? Při průměru vrtu 25 cm i malý posun ovlivní jeho 
funkci. 
V zapažené části k deformacím v kontaktu se studenou vodou nedochází. Může dojít k deformacím 
v dolní části vrtu, kde je již vrt otevřený (tzn. bez vystrojení), což je ale žádoucí jev, při němž vzniká 
puklinový výměník. Je důležité také ve vrtu udržovat stálý tlak a oběh vody tak, aby vrt byl stabilní a 
měl dostatečnou vnitřní oporu (kapalina ve vrtu je udržována pod tlakem, který působí proti tlakům 
horniny obklopující vrt). 
 
Jaká je životnost vrtu? Jaká je zkušenost s životností v Evropě? Jaké je riziko zasolování puklin? 
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Teplota výměníku v čase klesá, vzhledem k rozsahu využití v Litoměřicích není zásadní, řádově jde o 
jednotky stupňů Celsia, což na energetickou výtěžnost nemá vliv. Zasolování se monitoruje, bude 
probíhat úprava vody a pravidelná údržba technologických zařízení z důvodů tvorby usazenin (vodní 
kámen). Solanka je problémem zejména u hydrotermálních vrtů, kdy je jímána horká voda 
z podzemních rezervoárů (typicky Island a drtivá většina dnešních geotermálních elektráren a 
tepláren využívající hydrotermální zdroje). Nejnáchylnějším místem konstrukce vrtů jsou pažnice a 
jejich spoje – zejména od nich se odvíjí životnost celého systému. Příklad z Teplic – zde se čerpají vody 
pro lázně od roku 1974 vrtem o průměru 20 cm a vrt je stále neporušený, plně funkční. 

 
 
DISKUSNÍ BLOK II. „CO Z TOHO BUDOU MÍT LITOMĚŘICE? ANEB EKONOMICKÉ A PROVOZNÍ 
ASPEKTY VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 
 
Na úvod byly postupně zástupci projektového týmu města Litoměřice zodpovězeny nejčastěji 
zmiňované otázky:  

 
1) Přínos pro obyvatele města?  Odpověď poskytl starosta města L. Chlupáč: 

Hlavní přínosy pro obyvatele města spočívají zejména v oblasti životního prostředí a v čistším 
ovzduší, menších cenách energií pro obyvatele města a v samotné realizaci unikátního projektu, 
který by měl přínos i pro image města, cestovní ruch a zaměstnanost. Byl by rovněž atraktivní pro 
potenciální investory a další instituce z oblasti vědy a výzkumu, a to i v případě, že by nedošlo 
k realizaci druhé fáze projektu. Příkladem může být nejhlubší vrt v Evropě KTB v Bavorsku, který 
dnes slouží veřejnosti, jako výukové centrum a výzkumné laboratoře a svým provozem již zaplatil 
náklady vložené do vlastní realizace vrtu.  
 

2) Kolik to bude stát a vyplatí se to městu? Odpověď poskytl manažer projektu A. Tym:  
Celkové náklady na všechny fáze projektu by mohly dosáhnout podle kalkulací z roku 2010 cca 
2,5 mld. Kč s DPH. Při rozdělení na jednotlivé fáze mohou být náklady i výrazně nižší, tento 
rozpočet zahrnuje navíc rezervu cca 300 mil. Kč na krytí rizik, která budou v případě vědecko-
výzkumného vrtu podstatně menší, resp. bez finančního dopadu na realizátora projektu. Městu se 

vyplatí již i první fáze (viz přínosy výše), cílem je však 
dosáhnout produkce tepla a alespoň z významné části 
nahradit stávající uhelný zdroj. Realizace druhé fáze 
projektu bude podléhat nové finanční a ekonomické 
analýze a bude realizována pouze tehdy, pokud bude 
mít šanci dosáhnout stanovené cíle a být ekonomicky 
životaschopná.  

 
3) Jaká bude cena tepla z geotermálního vrtu? 
Odpověď poskytl konzultant Z. Zabilanský: 
Cenu tepla lze jen stěží odhadnout. Projekt má smysl 
realizovat jen tehdy, bude-li výstupní cena tepla z GTE 
zdroje nižší, než cena z konvenčního zdroje 
(pravděpodobně zemní plyn) a bude dlouhodobě 
stabilní. V prezentaci jsou modelové případy vývoje 
cen tepla z CZT (jde o vlastní kalkulace města, nikoli 
provozovatele CZT). 

 
 

OTÁZKY A DISKUZE K II. BLOKU: 
 
Jak je vyřešena situace s teplárenskou lobby? Jaké je postavení města vůči teplárně? Budou se po 
městě kopat nové rozvody?  Nebo se využijí stávající? Jak dlouho by to trvalo?  
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Město nemá vliv na „teplárenskou lobby“, a tudíž nemůže tuto situaci řešit. Město však dlouhodobě 
jedná s provozovatelem místní výtopny a CZT, skupinou  MVV Energie CZ a.s. o využití stávajících 
rozvodů pro geotermální zdroj. Výsledkem je podpis společného memoranda o porozumění na konci 
roku 2013. V zájmu všech je využít stávající rozvody, modernizovat je a bude-li to ekonomicky 
přínosné, také rozšířit na další objekty. I při využití stávajících rozvodů je nutné počítat s 
nutnými pracemi. Časový horizont nelze v tuto chvíli odhadnout, bude nicméně navazovat na druhou 
fázi projektu.  
 
Ceny tepla z teplárny budou určitě stoupat. Co bude s teplárnou po přechodu na geotermální 
zdroj? Bude vrt maximálně využit? 
Současný zdroj, výtopna na hnědé uhlí, je důležitou součástí celého systému, a to především jako 
záložní zdroj pro případ, že GTE zdroj nebude schopen dodávat potřebné množství tepla, nebo bude 
nutná jeho neplánovaná odstávka. GTE zdroj bude využit bezezbytku, spíše bude třeba zajistit 
dodatečný zdroj, který bude GTE doplňovat např. v období odběrových špiček (tj. v zimním období).   
Rozhodně by bylo velkou chybou nedělat nic a nechat vývoj zásobování teplem obyvatel města pouze 
na soukromém provozovateli. Město má zájem na tom, aby se lidé neodpojovali a nepřecházeli na 
fosilní či zcela nevyhovující paliva (již dnes ne zcela ojedinělý jev). Celé dvacetileté úsilí zkvalitnit 
ovzduší ve městě a okolí by tak bylo zmařeno. Spolupráce s teplárnou bude pokračovat, a to nejen 
v oblasti GTE projektu, společně již pracujeme i na dalších projektech, které bychom chtěli podat do 
dotačních programů Evropské komise v roce 2015.  
 
Konečným spotřebitelem jsou především společenství vlastníků. Ta se mohou rozhodnout, zda 
budou odebírat z centrálního zdroje nebo si pořídí vlastní, záleží na ceně. Teplárna má být v roce 
2016 rekonstruována. Počítá se s tím, že společenství vlastníků budou odebírat z geotermálního 
zdroje? 
Cenu můžeme ovlivnit ve složce tepla. Druhou složku – cenu za distribuci a související služby – 
ovlivňuje provozovatel rozvodné sítě, resp. koncový dodavatel. Centrální vytápění je stále levnější než 
individuální. Chceme cenu ovlivnit tak, aby se spotřebitelé neodpojovali od centrálního zdroje. 
Společenství vlastníků často vycházejí z mylných nebo neúplných kalkulací a jsou obětmi marketingu a 
v konečném důsledku nic neušetří. V tomto směru je třeba vést informační kampaň, která poskytne 
objektivní informace, a také bude informovat o širších důsledcích těchto individuálních rozhodnutí - 
třeba o tom, že každým odpojením se zdražují fixní částky ceny tepla pro ostatní, kteří z CZT budou 
nadále odebírat (školy, nemocnice, další veřejné budovy). To může vést až k zániku celé CZT, což 
rozhodně není v zájmu města a jeho obyvatel. 
 
Na kolik lidí bude mít dopad geotermální zdroj? 
V současné době kryje CZT přibližně 70 % celkové potřeby tepla v Litoměřicích. Kolik z toho bude z GTE 
zdroje energie, závisí na vydatnosti vrtu, a to nelze dopředu stanovit. Pokud nám příroda pomůže, 
může dojít i ke 100% nahrazení současného zdroje. 
 
Průměrná teplota vody z vrtů ve světě vychází 138 °C. V Litoměřicích se počítá se 180 °C – to je 
abnormální. Jaký podíl bude vytápěn z geotermálního zdroje a jaký z teplárny? 
Pro litoměřický projekt je počítáno s konzervativní hodnotou okolo 150 °C, což představuje obecně 
uznávanou teplotu pro hloubku 5-6 km a odpovídá teplotnímu gradientu českého masivu. Blízkost 
tektonického zlomu může navíc podle některých odborníků teplotu pozitivně ovlivnit. Uvedená 
průměrná teplota ve světě je naprosto zavádějící údaj a nemá žádnou relevanci pro lokalitu 
v Litoměřicích. Teplota se vždy odvozuje od místní geologické situace, a k tomu již byla učiněna řada 
měření a průzkumný vrt.  
Nicméně právě z důvodu nejistoty o těchto základních parametrech je nutné min. první vrt uskutečnit 
stále jako vědecko-výzkumný a potvrdit předpoklady vědců. Teprve pak se můžeme zodpovědně 
rozhodnout, jak pokračovat.  
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Cena tepla v navržené kalkulaci nezahrnuje rozvod tepla a záložní zdroj, který bude rekonstruován 
a tím dražší. Kam se cena vyšplhá, když tyto náklady přičteme? 
Cena, která je uvedena v prezentaci je již dvousložková, zahrnuje i fixní náklady – rozvody a údržbu 
záložního zdroje apod. Cena byla kalkulována v roce 2011, kdy se zpracovávala studie proveditelnosti 
projektu. Složku distribučních nákladů vyčíslil provozovatel spol. MVV Energie CZ a.s. Cena za prodej 
tepla (tj. jedna ze dvou složek tvořící konečnou cenu teplé vody a tepelné energie) odrážela investiční 
náklady, tj. náklady spojené se splácením úvěru na realizaci vrtů, který měl pokrýt náklady nad rámec 
poskytnuté dotace, event. náklady, které nelze z dotace hradit (tzv. neuznatelné náklady). V případě 
vyššího podílu dotace na celkových nákladech než bylo kalkulováno (tj. ca 37 %), může být v budoucnu 
cena i nižší. 
 
Bude tedy i do budoucna platit kalkulace 450,- Kč za GJ? Můžeme s ní počítat? 
Tu garantovat nemůžeme, ale cena z geotermálního zdroje bude vždy nižší než cena tepla 
z konvenčního zdroje, tj. zemního plynu. Vše se odvíjí od konečné investiční náročnosti (zejm. výše 
dotace) a množství tepla, které vrty poskytnou. (viz také předchozí otázky k přínosům projektu). 
 
Děkuji za tuto příležitost k diskuzi. Očekával bych více informací pro obyvatele na webu města, více 
příležitostí k diskuzi. 
Informace o projektu jsou průběžně sdělovány prostřednictvím médií (tiskové zprávy, články, tel. 
reportáže apod.) od roku 2009. Před tím byla medializována zejm. vlastní realizace průzkumného vrtu 
v roce 2007. V roce 2010 proběhlo veřejné projednání za účasti zahr. expertů, o čemž bylo 
informováno mj. na tehdy stále ještě provizorním webu GTE projektu v rámci webových stránek města 
(www.litomerice.cz/gte - stránky jsou nyní odpojeny). Od ledna 2014 funguje zcela nový webový 
portál www.prvnigeotermalni.cz, který zahrnuje nejen informace o projektu Litoměřice, ale také 
obecné informace o geotermální problematice a městské akciové společnosti 1. Geotermální 
Litoměřice a.s., pověřené přípravou projektu. Do budoucna je ambice na web umisťovat i odborné 
články a další zdroje informací. Web se rozjíždí a je plněn průběžně. 
Ani tato veřejná diskuze není zdaleka poslední, další se uskuteční, jakmile bude zřejmé, kdy a jak 
projekt odstartuje (souvisí s otevřením nových operačních programů v roce 2015).   
Informovanost považujeme za klíčovou  pro úspěch projektu a s postupem přípravy bude intenzivnější. 
 
Jaká je pravděpodobnost, že se městu podaří získat dotaci 1,2 mld. Kč na výzkumnou fázi a 2,6 mld. 
Kč na celý projekt za situace, kdy se nepodařilo získat dotaci od dokončení zkušebního vrtu v roce 
2007 a za situace, kdy bylo v poslední době postaveno v ČR z dotací EU množství výzkumných 
ústavů, pro něž bude muset stát zajistit financování a nezbydou prostředky na dotace do dalších 
vědecko-výzkumných projektů? 
Odhadnout pravděpodobnost nelze. Město postupně vyjednalo podporu s Ministerstvem životního 
prostředí, následně jednalo o podpoře s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství. 
Projekt svým charakterem 
spadá do kompetence všech tří 
resortů. Jeho první fáze 
především pod MŠMT, které 
spravuje operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP 
VVV). V současnosti probíhají 
jednání s tímto resortem 
s cílem najít vhodnou formu 
podpory (velký projekt, 
individuální projekt apod.). O 
finanční podporu budeme žádat 
rovněž Evropskou komisi 
v rámci programu Horizont 

http://www.litomerice.cz/gte
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2020. Finanční prostředky na nové výzkumné infrastruktury budou poskytovány, i když je faktem, že 
ve velmi omezené míře. Naším úkolem je přesvědčit příslušné resorty a vládu, že rozvoj využívání 
hlubinné geotermální energie pro vytápění měst a obcí je strategickou záležitostí a zaslouží si podporu 
z veřejných zdrojů, jako je tomu jinde v Evropě, a že Litoměřice jsou připraveny pilotní projekt 
realizovat.  
 
Hrozí riziko, či lze vyloučit, že po proinvestování např. 1 mld. Kč bude nutné projekt zastavit např. 
kvůli seismickým otřesům a následně bude muset město vrátit obdrženou dotaci z důvodu 
nedosažení cílového efektu projektu? Pokud toto nelze vyloučit, z čeho by město tyto prostředky 
uhradilo? 
Ano, toto lze vyloučit právě tím, že projekt začne jako vědecko-výzkumný. Město nemůže realizovat 
projekt, kde by toto riziko hrozilo (to byl právě případ operačního programu životní prostředí v roce 
2011).  
 
Pokud město nezíská prostředky na realizaci investice, jakým způsobem bude možné smysluplně 
využít existující vrt, aby investice téměř za 100 mil. Kč, z čehož 45 mil. Kč zaplatilo město ze svého 
rozpočtu, nemusela být odepsána jako zmařená investice? Má již město připraveno takovýto plán 
B? A jak konkrétní je tento plán? 
Majetek získaný v průběhu přípravy projektu má dvě podoby. Zaprvé se jedná o nejhlubší geotermální 
vrt v ČR, který je již nyní využíván pro výzkumné projekty (např. mezinárodní projekt IMAGE) a město 
z těchto projektů má, byť zatím malé, finanční příjmy. Byly rovněž podány žádosti do Technologické 
agentury ČR (v minulosti 2, k 30.6. další dvě), které by mohly přinést další fin. prostředky cca 2 mil Kč. 
Tento trend chceme nadále zachovat a poskytovat vrt a související infrastrukturu pro výzkumné účely, 
aby byly prostředky vynaložené městem postupně získány zpět. Zadruhé se jedná o know-how, které 
město může poskytnout při přípravě dalších projektů, nejen GTE projektu (studie, analýzy, povolení 
apod.) Vyčíslení jejich finanční resp. „tržní“ hodnoty je však obtížné. Další možností je strategické 
partnerství se soukromým investorem, který by získané poznatky, povolení a již uskutečněné investice 
využil a realizoval by projekt bez dotačních titulů a městu min. již vložené prostředky uhradil.  
 
Uveďte základní technické parametry předpokládaného zdroje energie – tlaky, výkon, teploty. 
V současnosti nelze tyto údaje poskytnout, nelze tyto parametry předpokládat. V prezentaci lze 
nicméně nalézt např. průběh výkonu v závislosti na průtoku a teplotě média či max. výkon, který byl 
pro podzemní výměník predikován. Tyto údaje jsou však teoretické a nelze bez vlastní realizace 
bezpečně kalkulovat. Nicméně výkon soustavy geotermálních vrtů by mohl být někde v rozmezí 10-
30MWt.  

 
Po skončení živé diskuze se závěrečného slova ujal starosta města Ladislav Chlupáč, který poděkoval 
všem přítomným za účast a zájem o tento unikátní litoměřický projekt. 
  
Moderátor P. Mička v závěru vyzval přítomné, aby případné další otázky na téma geotermálního 
projektu zasílali na adresu gte@litomerice.cz nebo prostřednictvím e-formuláře na webových 
stránkách www.prvnigeotermalni.cz, kde budou rovněž zveřejněny prezentace i otázky a odpovědi, 
které zazněly v proběhlých diskuzích.  
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