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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 1. 1. do 31. 12. 2017 

 
 
 

Kód projektu: LM2015084 

Akronym projektu: RINGEN 

Název projektu: Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii 

Příjemce: Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta 

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 
příjemce: 

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:  10. ledna 2018 

Jméno a příjmení odpovědné osoby příjemce: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 

Podpis odpovědné osoby příjemce:  

 
 
 
Příloha: 

Čestná prohlášení 
Tabulka Výkaz o čerpání osobních nákladů (pouze 1 ks za celou infrastrukturu) 
Tabulky Výkaz o čerpání uznaných nákladů 
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Popis průběhu projektu v roce 2017, zhodnocení pokroku v řešení 
projektu za uplynulý rok: 
 
Činnost VI se soustředila na 3 oblasti nezbytné pro úspěšné plnění cílů VI: i) rozšíření a 
modernizace VI; ii) zajištění dalších zdrojů financování na rozvoj VI; iii) management,  
strategický výzkum a služby. Klíčové výstupy:  
1. zahájení konstrukční fáze VI - realizace vybudování „core facility“ - výzkumné centrum 

Litoměřice; 
2. dokončení, vypracování a podání žádostí o financování: 

a) modernizace/upgrade VI (OPVVV - Výzkumné infrastruktury I) 
b) DEGREE - realizaci hlubinného výzkumného geotermálního vrtu (OPVVV - výzva 

Excelentní výzkum) 
c) ECO-EGS - experimentální testování podzemních výměníků EGS (Horizont 2020 - 

výzva LCE-18-2017)  
3. schválení Statutu VI, schválení rozšíření VI o nové partnery, příprava rozvojové strategie 

na 2018-2019, zpracování Interim Report za období 2014-2016. 
 
Byly realizovány všechny plánované aktivity na r. 2017 a realizováno několik VV 
zakázek/aktivit nad rámec plánované činnosti. Celkově lze hodnotit rozvoj VI v r. 2017 jako 
úspěšný. 
  
 
 

1. a) Přehled všech výsledků dosažených pracovním týmem 
 hostitelské a partnerských institucí za uplynulé období – 
 rok 2017 (odpovídá RIV): 

 
Pozn: žádný z výsledků dosud není uveden v RIV nebo se do RIV nebude zadávat vzhledem ke svému 
charakteru, přesto se jedná o relevantní výsledky VI dosažené v r. 2017. 
 

Druh výsledku (výstupu) Stručný popis 
1. Článek v impaktovaném 

periodiku 

Fischer T., Hainzl S., (2017). Effective Stress Drop of Earthquake Clusters, Bull. 
Seism. Soc. Am., 107, No. 5, pp. 2247–2257, doi: 10.1785/0120170035  

2. Zpráva Seismická měření ze stanic RINGEN byla využita při monitoringu v podzemní 
továrně Richard (SÚRAO) 
 

3. Poster Tábořík, P., Hartvich, F.,  et al. (2017): Čeřeniště natural laboratory: a longterm 
monitoring of the active landslide. Poster prezentován na konferenci 4WLF 
Ljubljana. 
 

4. Instalace monitoringu 
pohybů na poruchách 
pomocí TM-71 na lokalitě 
Litoměřice 

Počátkem roku 2017 byla realizována instalace 2 přístrojů typu TM-71 
v podzemních prostorách pod Mírovým náměstím v Litoměřicích. Oba přístroje 
jsou vybaveny automatickým odečtem a odesíláním dat, takže je možné je 
spravovat a přistupovat k datům online (www.tecnet.cz) Cílem této instalace je 
sledování chování tektonických poruch přímo pod centrem městské památkové 
rezervace. Bude tak možné provádět kontrolní sledování případných vlivů vrtání 
a stimulace na základy chráněných budov. 
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5. Instalace monitoringu 

pohybů na zlomech pomocí 

TM-71 na lokalitě Richard 

V roce 2017 byly nainstalovány dva 3D dilatometry TM-71 v bývalé podzemní 
továrně Richard, spravované SÚRAO. Oba přístroje jsou vybaveny automatickým 
odečtem a jsou připojeny k síti, takže je možné je spravovat a přistupovat 
k datům online (www.tecnet.cz). 
Cílem této instalace je sledování chování tektonických poruch v souvislosti s 
vlivů vrtáním a stimulací vrtů nedaleko od lokality vrtu a zároveň tím napomoci 
bezpečnosti v citlivé lokalitě úložiště radioaktivních odpadů. 
 

6. Konferenční příspěvek  První verze zpřesněné mapy zemského tepelného toku ČR 
 

7. Konferenční příspěvek Časové změny podpovrchové teploty z opakovaných karotáží vrtu Praha-Spořilov 
 

8. Konferenční příspěvek Nový model seismického ohniska spojující konvenční bodový mechanismus s 
efektem směrovosti šíření trhliny 
 

9. Článek v impaktovaném 

periodiku 

J. Haslinger, R.A.E. Mäkinen, J. Stebel. Shape optimization for Stokes problem 
with threshold slip boundary conditions. Discrete and Continuous Dynamical 
Systems - Series S, 10(6):1281-1301, 2017. 
 

10. Závěrečná práce – 

disertační (PhD.) 

Vliv sytícího tlaku na hydraulickou vodivost a bobtnací tlak českých bentonitů; L. 
Hausmannová; obh. 30.5.2017, FSv ČVUT v Praze, školitel R. Vašíček; do RIV bylo 
zadáno, objeví se v průběhu r. 2018 
 

 
 
 

b) Max. 10 nejvýznamnějších výsledků dosažených externími 
 uživateli velké výzkumné infrastruktury – rok 2017: 

 
Pozn: vzhledem k tomu, že VI RINGEN se nachází teprve v tzv. konstrukční fázi, která bude dokončena 
na počátku r. 2019, neposkytuje dosud své zázemí pro externí uživatele. 

 
 

2. Další informace související s řešením projektu (např. zdůvodnění 
provedených změn v personálním uspořádání týmu projektu, 
zdůvodnění provedených přesunů finančních prostředků mezi 
položkami, plánované změny v roce 2018 a jejich vysvětlení atp.): 

 
V rámci realizace VI v roce 2017 nebyly provedeny žádné přesuny mezi položkami a finanční 
prostředky VI, resp. jejích partnerů, byly čerpány v souladu s naplánovaným a schváleným 
rozpočtem. U některých partnerů došlo k přesunu nevyčerpaných fin. prostředků do FÚUP, 
což je indikováno a zdůvodněno v příslušných rozpočtových tabulkách. 
V rámci výzkumného týmu nedošlo k významnějším změnám v personálním složení VV týmu. 
 
V r. 2017 došlo k následujícím formálním změnám: název nositele: Karlova Univerzita 
(odstraněno „v Praze“); změna ředitele partnera GFÚ - nově RNDr. Aleš Špičák, CSc.; změna 
ředitele partnera ÚGN - nově Ing. Josef Foldyna, CSc.  
 
V roce 2017 proběhlo celkem 5 jednání správní rady VI, a další pracovní jednání 
projektového týmu a online konference s členy vědecké rady a administrátory projektu. 
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V červnu proběhla v Litoměřicích úvodní konference VI, kde byly představeny hlavní cíle, 
služby a noví partneři VI (UJEP, VŠB) zástupcům města, Ústeckého kraje, Hospodářské 
komory a dalším organizacím. Ve dnech 2.-3. srpna se zástupci VI zúčastnili přípravného 
jednání k projektu ECO-EGS na GfZ Helmholtz Zentrum v Postupimi. Zástupci VI se dále 
zúčastnili dvou jednání k programu RESTART s cílem získat financování na nové služby VI 
v oblasti výzkumu potenciálu GTE energie v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.  
 
 

3. Informace o vyhlášených veřejných zakázkách dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřených 
smlouvách s dodavateli a významných odchylkách v jejich plnění: 

 
Z rozpočtu projektu nebyly v r. 2017 zadány žádné veřejné zakázky. 
 


