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P R Ů B Ě Ž N Á    Z P R Á V A 
 

o realizaci projektu velké infrastruktury pro výzkum, 
experimentální vývoj a inovace za období od data zahájení řešení projektu do 

31. 12. 2016 
 

 
 

Kód projektu: LM2015084 

Akronym projektu: RINGEN 

Název projektu: Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii 

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze 

Další účastník/ci 
projektu:  

Geofyzikální ústav AV, v.v.i. 

Ústav geoniky AV, v.v.i. 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV, v.v.i. 

Česká geologická služba 

České vysoké učení technické v Praze 

Technická univerzita v Liberci 

Odpovědná osoba: Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 

 
Příjemce podpory prohlašuje, že tato zpráva obsahuje pouze pravdivé, zveřejnitelné údaje, 
upravené tak, aby poskytly poskytovateli a případně i třetím stranám úplnou informaci 
o řešení a dosažených výsledcích projektu, aniž by byly ohroženy licenční závazky příjemce 
nebo jeho práva výsledky publikovat, autorsky nebo jinak právně chránit, komerčně využít či 
jiným způsobem zveřejnit, a současně souhlasí s jejím případným zpřístupněním odborné 
veřejnosti pro účely kontroly nebo hodnocení. 
 
 
 
V Praze dne: 12. ledna 2017 
 
 
 
 
     
Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 
 
 
Příloha: 

Čestné prohlášení 
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Popis průběhu projektu v roce 2016, zhodnocení pokroku v řešení 
projektu za uplynulý rok 
 
Činnost VI se soustředila na 3 klíčové oblasti, které jsou nezbytné pro úspěšné plnění cílů VI: 
i) nastavení řídící struktury VI a její ukotvení do managementu hostící instituce (PřF UK); ii) 
zajištění dalších zdrojů financování na rozvoj VI; iii) výzkumnou činnost a služby. Za klíčové 
události považujeme:  
1. jednání mezinárodní vědecké rady (03/2016) v Litoměřicích, kde byly formulovány cíle VI 

v kontextu aktuálních výzkumných výzev oboru a teze nových společných projektů; 
2. vypracování a podání dvou žádostí o financování do OP VVV: 

a) pro rozšíření infrastrukturního zázemí o GTE centrum v Litoměřicích a  
b) pro realizaci hlubinného výzkumného geotermálního vrtu;  

3. uzavření partnerských smluv a smluv s městem Litoměřice o dlouhodobé spolupráci a 
poskytnutí prostor pro rozvoj VI.  

Byly realizovány všechny plánované neinvestiční aktivity na r. 2016 a realizováno několik 
významných VV zakázek/aktivit nad rámec plánované činnosti. Celkově lze hodnotit rozvoj VI 
v r. 2016 jako úspěšný. 
  
 

1. Přehled výsledků dosažených pracovním týmem 
a nejvýznamnějších výsledků dosažených externími uživateli 
velké infrastruktury (max. 10) 
 

Druh výsledku (výstupu) Stručný popis 
1. Instalace monitoringu 

pohybů na zlomech pomocí 

TM-71 ve štole Josef 

Byla připravena a realizována instalace 3 přístrojů typu TM-71 v podzemní 
laboratoři ČVUT Josef. Cílem této instalace je sledování chování tektonických 
poruch ve skalním masívu při experimentální stimulaci (experiment MiSGE), 
která je plánována na 2017-2018. Instalace byla provedena tak, aby bylo možné 
zachytit chování masivu před započetím stimulace. To umožní zjistit vliv 
stimulace na mikropohyby na zlomových poruchách v mezoměřítku a spolu se 
seismickým monitoringem bude poté možné využít poznatky pro sledování 
reakce horninového prostředí při reálné stimulaci v geotermálním vrtu. 

2. Instalace seismografu 
Rotafon 
 

Byla instalována šestisložková seismická stanice typu Rotafon ve sklepě kasáren 
v Litoměřicích v blízkosti geotermálního vrtu. Stanice si klade za cíl především 
ocenit seismický šum a ověřit možnost umístit seismické stanice přímo ve městě 
Litoměřice. V roce 2017 se plánuje výstavba lokální sítě 6 seismických stanic 
typu Rotafon. 

3. Analýza tektonických 
poměrů v okolí 
plánovaného vrtu 
 

Byla provedena analýza tektonických poměrů v širším okolí plánovaného 
geotermálního vrtu. Součástí analýzy byla rešerše podkladů, zpracování 
morfometrických charakteristik a indikátorů tektonických linií na základě DMR 
v prostředí GIS, a rovněž byla provedena terénní rekognoskace a zhodnocení 
potenciálních lokalit pro instalaci monitoringu pohybů na zlomech. Výsledkem 
bylo vytipování lokalit vhodných k instalaci a dalších pro geofyzikální ověření 
existence a charakteristik zlomových linií. 

4. Příprava instalace TM-71 
na dalších lokalitách 

Na lokalitách vytipovaných k instalaci monitoringu proběhly přípravné práce a 
zahájeno řízení k povolení instalace. Jedná se o podzemní komplex Richard (cca 
2 km Z od Litoměřic), podzemní prostory pod Mírovým náměstím v Litoměřicích 
a skalní výchoz u dálnice D8 asi 6 km JZ od Litoměřic. V případě všech 
vytipovaných lokalit se jedná o tektonické linie s doklady pohybů. V bývalé 
podzemní továrně Richard, spravované Správou úložišť radioaktivního odpadu - 
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SÚRAO, a na výchozu vulkanitů u D8 se jedná o zlomové linie ve skalních 
horninách. V litoměřickém podzemí, kde jde o porušenou betonovou vyzdívku, 
bude možné zároveň přímo pod centrem městské památkové rezervace 
provádět kontrolní sledování případných vlivů vrtání a stimulace na základy 
chráněných budov. 

5. Hydrogeologické mapování 

v zájmovém území 

Litoměřic a blízkém okolí 

Cílem prací bylo nalezení a dokumentace hydrogeologických objektů vhodných 
pro monitoring stavu podzemních vod již před započetím technických prací 
spojených s hloubením hlubokého geotermálního vrtu. Získaná data budou 
sloužit pro hodnocení vlivu hloubení a provozu geotermálního vrtu na zdroje 
podzemních vod. 

6. Analýza prvků křehké 

tektoniky v oblasti štoly 

Richard II 

Terénní strukturní analýza na lokalitě podzemního úložiště SÚRAO Richard II v 
Litoměřicích byla provedena za účelem geologické a geometrické charakteristiky 
struktur křehkého porušení (puklinové a zlomové sítě). Lokalita dolu Richard 
byla vybrána kvůli odkrytosti terénu i geografické blízkosti plánovaného 
geotermálního vrtu. Získaná data umožňují kvalitativní zhodnocení lokality z 
pohledu křehkého porušení horninového masivu a výběr klíčových zlomových 
struktur k permanentnímu měření recentní tektonické aktivity v rámci 
monitorovací sítě tektonické stability území. 

7. Výzkum geochemické 

stability horniny z 

vrtu PVGT-LT 1 

Hornina (granáticko-kyanitický svor) z vrtu PVGT-LT 1 z hloubky 994 m byla 
podrobena testům geochemické stability. Cílem bylo zjištění stability a 
chemických interakcí horniny s nenasycenými fluidy za teplot a tlaků obvyklých 
pro hluboký geotermální vrt. Výsledky tohoto výzkumu budou využity pro 
bezpečnostní analýzu a stanovení technologických podmínek provozu 
geotermálního vrtu. Pokračující práce se zaměří na studium interakce 
nasycených horninových fluid s konstrukčními materiály. 

8. Rozšíření SW Flow 123d a 

modelování v programu 

COMSOL 

Flow123d byl nově rozšířen o mechanický a hydromechanický modul. Dále byl za 
účelem budoucí implementace hydro-mechanického modelu do software 
Flow123d vytvořen experimentální výpočetní kód pro simulaci poroelasticity 
využívající knihovnu FeniCS. Výpočetní kód bude využit pro porovnání 
numerických schémat. Byl také odvozen systém rovnic a podmínek na rozhraní 
horninového masivu a pukliny pro poroelasticitu, který bude základem pro 
implementaci do Flow123d. 
 
Modelovací práce  v programu COMSOL byly zaměřeny na modelování 
sdružených T-H procesů v geotermálním výměníku (tvořeného porézním 
prostředím či – výhledově – puklinovou sítí). Sada úloh na zjednodušené 
geometrii výměníku prokázala základní správnost zahrnutých fyzikálních jevů a 
byla potvrzena souladem časových průběhů křivek produkčních teplot s 
předpoklady, řádově pak odpovídají i hodnoty výkonů. Podrobnější popis 
modelu byl zpracován do podoby interní zprávy: „Geotermální výměník – 
zjednodušené modelové úlohy“.   

9. Revize a zpřesnění mapy 

tepelného toku ČR a 

související výzkumné práce 

Byly provedeny práce na revizi a zpřesnění mapy tepelného toku ČR – teplotní 
karotáže ve vrtech, laboratorní měření tepelných vlastností horninových vzorků 
zejména z oblastí s potenciálem k využití geotermální energie 
Také byly realizovány opakované teplotní karotáže ve vrtech, kde došlo 
k ovlivnění teplotního pole člověkem (ČR, Slovinsko). Zpracování numerických 
modelů vedoucích k ohodnocení možného využití nestacionární složky 
teplotního pole při zvýšení účinnosti tepelných čerpadel. 

 
Byla zpracována zpráva o stavu využití geotermální energie v ČR pro European 
Geothermal Energy Council, jejíž závěry byly prezentovány na Evropském 
geotermálním kongresu ve Štrasburku 

10. Vývoj metodik pro 

prognózu tepelných 

vlastnosti hornin a 

související výzkumné práce 

Byl zahájen vývoj metodik pro prognózu tepelných vlastností hornin na základě 
měření vrtné drtě uměle pojené polymerní matricí (proveden odběr vzorků 
referenčních hornin, provedena jejich detailní petrografická analýza, vypracován 
metodický postup přípravy testovacích vzorků kompozitu drť + polymer, 
provedena laboratorní měření tepelných vlastností kompozitu a jeho složek, 
vizualizována vnitřní struktura kompozitu metodou CT).  
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Byl rozpracován matematický model tepelně heterogenní oblasti (horninová drť 
v různých velikostních frakcích + polymerní matrice) pro prognózu tepelných 
vlastností hornin. 
 
Byl připraven a ověřen soubor metodik mechanického testování hornin, 
umožňující modelovat nestandardní cesty zatěžování v napěťovém prostoru 
(RTE - Reduced Triaxial Extension, CTE - Confining Triaxial Extension a RTC - 
Reduced Triaxial Compression). Nové metodiky umožňují v laboratorních 
podmínkách modelovat stav či evoluci napětí v hornině v různorodých 
podmínkách in-situ.  
 
Byly provedeny kalibrace televieweru RGL OPTV a akustické sondy RGL HiRAT 
pro vizualizaci struktury hornin ve stěně vrtu. Sondy byly testovány in-situ na 
lokalitě Štola Josef, včetně následné interpretace dat pomocí speciálního SW. 

 
 

2. Další informace související s řešením projektu 
(např. zdůvodnění provedených změn v personálním uspořádání týmu projektu, 
zdůvodnění provedených přesunů prostředků mezi položkami atp.) 

 

V rámci realizace VI v roce 2016 nebyly provedeny žádné přesuny mezi položkami a rozpočet 
VI, resp. jejích partnerů, byl čerpán v souladu s naplánovaným a schváleným rozpočtem. 
U některých partnerů došlo k přesunu nevyčerpaných fin. prostředků do FÚUP, což je 
indikováno v příslušných rozpočtových tabulkách. 
V roce 2016 proběhlo celkem 10 jednání partnerů VI (správní rady VI), dvě jednání s městem 
Litoměřice a další pracovní jednání projektového týmu a online konference s mezinárodními 
partnery. V březnu 2016 proběhlo rovněž jednání mezinárodní vědecké rady – viz bod 1.  
 
Pro další rozvoj VI byla získána nezbytná povolení - územní rozhodnutí o umístění stavby GTE 
centra (01/2016) a dále byla podána žádost o vydání stavebního povolení na GTE Centrum 
(07/2016). PřF UK rovněž vyhlásila výzvu na VZ na zpracování projektové dokumentace pro 
nové GTE centrum, jehož realizace by měla započít v roce 2017 (dle výsledku žádosti do 
výzvy OPVVV „Výzkumné infrastruktury“). VI je tak plnohodnotně připravena na další rok své 
činnosti, která se bude zaměřovat zejména na rozšíření a upgrade VI v lokalitě Litoměřice a 
pořízení nezbytného technického vybavení. 
 
 

3. Informace o vyhlášených veřejných zakázkách dle zákona 
č. 137/2006, uzavřených smlouvách s dodavateli a významných 
odchylkách v jejich plnění 

 
V roce 2016 nebyly vyhlášeny žádné veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006, resp. 134/2016 Sb. 

 


