
Geotermální projekt Litoměřice  
 

Diskusní blok I. „O co vlastně jde?“ 
aneb 

technické aspekty vyžití geotermální energie 



Co Vás zajímá? 

• Nenaruší vrtání statiku domů? 

• Jak velká a hlučná je vrtná souprava? 

• Co se vlastně pod zemí bude dít? 

• Nehrozí při vrtání vážná ekologická havárie? 

• Nedojde k poklesu nebo ohrožení vody ve 

studních? 

 

 

 
 



Seismická monitorovací síť  
4 stanice v roce 2014 

Nenaruší vrtání statiku domů? 



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S INDUKOVANOU SEISMICITOU 

Boden-
geschwindigkeit 

(mm/s) 
 

0,2 < v < 0,5 

Boden-
geschwindigkeit 
(mm/s) 
 
0,5 < v < 1,0 
 
oder 
5 Ereignisse 
Stufe 1 in 12h 

Boden-
geschwindigkeit 
(mm/s) 
 
1,0 < v < 3,0 

Boden-
geschwindigkeit 
(mm/s) 
 
3,0 < v < 5,0 

Boden-
geschwindigkeit 
(mm/s) 
 
5,0 < v < 10,0 
 
oder 
3 Ereignisse 
Stufe 4 in 12h 
 

Boden-
geschwindigkeit 
(mm/s) 
 
v > 10,0 
 
oder 
5 Ereignisse 
Stufe 5 in 12h 
 

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5 Fáze 6 
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Při výskytu měřitelné seismicity je provoz zařízení upravován, případně úplně zastaven 

Normální provoz Zastavení provozu 

Nenaruší vrtání statiku domů? 

      

Převzato a upraveno dle PFALZWERKE, Německo 



Jak velká a hlučná je vrtná 
souprava? 

Testovací vrt 2007 5 km vrt 
 
Typ BAUER TBA 440 
Výška: 43 m 
Nosnost: 440 t 
Max. hloubka: 6 km 
Pohon: elektřina 



Co se vlastně pod zemí bude 
dít? 

Zdroj: R. Baria 



Co se vlastně pod zemí bude 
dít? 

Zdroj: R. Baria 



Co se vlastně pod zemí bude 
dít? 

Zdroj: R. Baria 



Nehrozí při vrtání vážná 
ekologická havárie? 

Kompaktní staveniště, hlídaný prostor, vstup jen proškoleným osobám v doprovodu  

Zdroj: J. Beswick 



Nedojde k poklesu nebo 
ohrožení vody ve studních? 

Vrt je až do cca 4 km zapažen 
ocelovými pažnicemi 



Nedojde k poklesu nebo 
ohrožení vody ve studních? 

Vrt je až do cca 4 km zapažen 
ocelovými pažnicemi 
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