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Geologické podmínky pro GTE využití



Průzkumný vrt PVGT-LT1 – 2 111 m (2006/7)

• nejhlubší geotermální vrt v ČR

• potvrzení geofyzikálních průzkumů

• celkové náklady 73 mil Kč (bez DPH)

• město vrt odkoupilo za 21 420 tis. Kč



Možnosti využití GTE energie - Litoměřice 

CZT - od spalování uhlí

ke geotermální energii & dalším OZE

35 MWth

15? MWth
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Hlavní cíl:

• vytvořit unikátní a vysoce specializované odborné zázemí pro výzkum 
efektivního využívání hlubinné geotermální energie

Dílčí cíle:

• rozvoj technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu 
podzemních geotermálních výměníků a jejich monitorování

• poskytování širokého spektra specifických služeb pro firmy a 
výzkumné instituce

• participace na projektech v rámci Evropského výzkumného prostoru 
- ERA

RINGEN - cíle



Celkem 9 partnerů: 

• Přírodovědecká fakulta UK (nositel)

• Geofyzikální ústav AV ČR

• Ústav geoniky AV ČR

• Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

• Česká geologická služba

• Technická univerzita v Liberci – CxI

• České vysoké učení technické – CEG

• Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

&

• město Litoměřice

RINGEN – partneři



• Výzkumný a technický tým

• Klíčové součásti
• Geotermální výzkumné centrum Litoměřice
• Seismická monitorovací síť Litoměřice
• Průzkumný vrt PVGT-LT1 v hl. 2,1 km (úprava na monitorovací vrt v r. 2019)
• Podzemní laboratoř Josef – Centrum experimentální geotechniky
• Laboratoře a technické zázemí partnerů

• Klíčové vybavení
• seismická monitorovací síť
• vybavení pro:

i) hlubinnou karotáž 
ii) analýzu horninové struktury, 
iii) analýzu geomechanických podmínek
iv) geochemické analýzy ad.

RINGEN – klíčové součásti



RINGEN – výzkumné sekce



 

bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad

RINGEN - lokalita





RINGEN výstavba technického zázemí 2018-2019
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Planned projects 2010-2012HDR or HFR geothermal systems

HISTORIE HLUBINNÉHO VRTÁNÍ 

Hlubinné geotermální vrty - v ČR zatím neexistují



RINGEN - mezinárodní spolupráce



RINGEN - mezinárodní spolupráce

• Program ICDP – International Continental Scientific Drilling Programme

• podpořený projekt Eger rift (PřF UK) – VV vrty, příčiny zemětřesení, role CO2

• Mezinárodní vědecká rada

• prof. Dr. Torsten Dahm, GfZ Potsdam, Německo

• prof. Dr. Jean Schmittbuhl,EOST Strasbourg, Francie

• prof. Dr. Francois Cornet, nezávislý výzkumník (dříve EOST Strasbourg)

• Dr. Peter Meier, Geo-ENergie Suisse, Švýcarsko

• RNDr. Jan Šafanda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR

• RNDr. Martin Procházka, Aquatest



RINGEN - služby

• Strategický výzkum 

• sběr a analýza dat nezbytné pro vlastní provoz a rozvoj VI. - základní výzkum, 
který poskytuje nové informace a postupy, jež jsou dále předávány studentům 
a odborné veřejnosti

• Poskytování dat, databází, metodologií a speciálních SW nástrojů 

• výstupy či výsledky, využitelné dalšími subjekty, ať již veřejnými či 
soukromými, k navazujícímu výzkumu, vývoji či přímo v praxi

• Využití VV centra a jeho vybavení

• přístup k odbornému personálu, infrastruktuře a technologiím s možností 
využití dalších pracovišť na jednotlivých partnerských institucích - typicky jde 
o výzkumné týmy, které si mohou pronajmout prostory RINGENu apod.

• Režim „Open Access“ (otevřený přístup) a smluvní výzkum



RINGEN – služby - sektory

Energetický sektor 
• těžba zemského tepla 
• vyhodnocování geotermálního potenciálu vybraných lokalit Českého masivu 
• optimalizace hydraulického štěpení geotermálních výměníků v metamorfovaných horninách 
• adaptace pažení (vystrojení vrtů) pro těžbu ropy a plynu na geotermální vrty (EGS systémy) 
• určování mechanických a teplotních vlastností v laboratořích VI 
• měření hydraulických poměrů horninového prostředí 
• analýza chemického složení kapalin v horninách, metodologie a software pro termo-

hydraulické modelování 
• metodologie pro návrh seismických monitorovacích sítí a pro automatické zpracování dat
• specifické služby pro dodavatele tepla, výrobce tepelných výměníků či elektroturbín

Stavební sektor 
• zakládání staveb, podzemní stavitelství, důlní průmysl, úložiště radioaktivního odpadu, 

podzemní plynové zásobníky apod. 
• bezpečnost podzemních činností/zásahů - seismických monitorovacích sítí a nastavení 

optimální detekční citlivosti nutných pro rozvoj a bezpečný provoz hluboko uložených 
geotermálních výměníků nebo jakýchkoliv systémů využívajících hydraulickou stimulaci 

• stavebnictví a geotechnika 



Děkuji za pozornost!

více na: www.rin-gen.cz

Kontakt:

prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D., ředitel RINGEN
E-mail: fischer@natur.cuni.cz

Mgr. Antonín Tym, Ph.D., manažer RINGEN
Tel: +420 725 095 137
E-mail: antonin.tym@natur.cuni.cz


