
Necelá stovka lidí diskutovala v hradu o geotermálním projektu 

   Nenaruší vrtání statiku domů? K čemu bude docházet pod zemí po vyhloubení tří 
pětikilometrových vrtů? Jaké budou ekonomické dopady na rozpočet města? S jakou cenou 
tepla můžeme počítat? Odpovědi nejen na tyto otázky dávalo vedení litoměřické radnice 
s odborníky z Akademie věd, Báňského úřadu, České geologické služby a přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy lidem, kteří přišli v úterý do konferenčního sálu hradu na veřejnou 
diskusi. Jejím tématem byl geotermální projekt, na kterém město Litoměřice již zhruba deset 
let pracuje.  

   „Cílem veřejného projednání je informovat veřejnost o aktuálním stavu příprav 
geotermálního projektu, který pozitivně ovlivní další rozvoj města, aniž by ho ekonomicky či 
jinak ohrozil,“ konstatoval starosta Ladislav Chlupáč. Hlavním cílem je zlepšit stav životního 
prostředí, protože současná výtopna je největším stacionárním znečišťovatelem ovzduší, 
dosažení přijatelné ceny tepla pro obyvatele města, snížit jeho energetickou závislost (na uhlí, 
plynu) a zvýšit prestiž města, do něhož se budou sjíždět z vysoce specializovaných vědecko-
výzkumných pracovišť čeští i zahraniční odborníci zabývající se geotermální energií.  

   Charakter první fáze v České republice pilotního projektu je totiž plánován jako vědecko-
výzkumný.  Zhruba dva až tři roky trvající první fáze, která by mohla být zahájena v příštím 
roce, počítá s vyhloubením dvou vrtů, které ověří nynější předpoklady odborníků na 
využívání energie z nitra Země.  Realizace této etapy bude v rukou konsorcia partnerů 
vědeckých a akademických institucí a města Litoměřice. Druhá fáze bude již komerční a 
nastane tehdy, pokud předešlý výzkum potvrdí možnost využít unikátní technologie horké 
suché skály (Hot Dry Rock), pro níž je nezbytná určitá teplota, ideálně nad 150 stupňů Celsia, 
a vhodná geologická struktura. Zatímco první fázi by měla krýt dotace z prostředků na vědu a 
výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pro druhou se jeví jako nejvhodnější 
prostředky na aplikovaný výzkum a podporu obnovitelných zdrojů energie z Ministerstva 
průmyslu a obchodu či tzv. komunitární zdroje z Evropské komise. K  realizaci druhé etapy 
by mohlo dojít v roce 2017. Pro její úspěch bude důležitá i spolupráce se současným 
provozovatelem výtopny, protože se počítá i s využitím stávajících horkovodů a je třeba 
v tomto směru sladit plány obou partnerů. 

   Podrobnější informace naleznete v příštím vydání litoměřického Radničního zpravodaje.  


