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Anotace 

Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o energetických konstrukcích, též známých 

pod pojmem termo-aktivní konstrukce. Práce popisuje typy energetických konstrukcí, 

jejich vývoj a technologii výstavby. Pozornost je věnována také teoretickým základům 

šíření tepla v horninovém prostředí, uvnitř vlastních energetických konstrukcí i speciál-

ním aspektům jejich návrhu. Teoretická část je doplněna příklady realizovaných energe-

tických staveb. Získané znalosti jsou následně využity v praktické části, která se věnuje 

aplikacím geotermální energie na dopravní stavby. Celkem jsou navrženy tři aplikace 

geotermální energie: teplotní vyrovnání nosné konstrukce mostu, vyhřívání vozovky a 

energetický tunel. Pro každou aplikaci je vytvořen numerický model, který posuzuje 

proveditelnost a dlouhodobou udržitelnost návrhu. 

Klíčová slova 

Geotermální energie, energetické geokonstrukce, termo-aktivní konstrukce, energetické 
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Summary 

The aim of this thesis is to create summary of knowledge about energy geostructures, 

also known as thermo-active structures. The thesis describes the types of energy geo-

structures, their development and construction technology. The focus is also kept on 

essential theoretical knowledge of heat transfer in the ground, within its own energy 

geostructures and on the specific aspects of their design method. Theoretical part is ac-

companied with examples of already realized energy geostructures. The gained 

knowledge is subsequently applied in the practical part of the thesis, which is focused 

on utilization of geothermal energy in engineering structures. In total, three applications 

of geothermal energy are introduced: thermal balance of bridge deck, pavement heating 

and energy tunnel. For each application the numerical model is created, in order to 

judge their feasibility and long-term sustainability. 
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 ÚVOD 

Světová populace neustále roste a její nárůst je předpokládán i do budoucích let. 

V současnosti je na světě 7,6 miliard obyvatel a dle prognóz Organizace spojených ná-

rodů z roku 2017 tento počet vzroste do roku 2050 na zhruba 9,8 miliardy a do roku 

2100 na 11,2 miliardy obyvatel. Společně s nárůstem počtu obyvatel se zvyšují i poža-

davky na spotřebu energií, která je základním kamenem fungování lidské společnosti a 

jejího rozvoje. [1] 

Zdroje energie lze dělit dle několika klasifikací. Základní klasifikací je dělení na pri-

mární a sekundární zdroje energie. Primární zdroje energie představují zdroje, které jsou 

dostupné v přírodě, a nejsou nijak uměle transformovány. Tyto zdroje energie lze dále 

rozdělit na obnovitelné a neobnovitelné. Sekundární zdroje energie představují skupinu 

zdrojů vzniklou lidskou činností, např. komunální odpad, vyjeté oleje a jiné. [2] 

Jednotlivé zdroje energie jsou více, či méně využívány. Historicky i v současné době je 

stále hlavním zdrojem energie spalování fosilních paliv, tedy využívání neobnovitel-

ných zdrojů energie. Celková světová dodávka primární energie je znázorněna na ob-

rázku 1.1. Z uvedeného grafu je patrná převaha neobnovitelných zdrojů v poměru k 

zdrojům obnovitelným. [3] 

Využívání neobnovitelných zdrojů, jako hlavních zdrojů energie, je z dnešního pohledu 

neekologické a nešetrné k životnímu prostředí. Spalováním fosilních paliv dochází 

k nárůstu emisí skleníkových plynů, což se významně projevuje ve změně klimatu a 

životního prostředí. Hledání alternativních zdrojů energie je motivováno nejen myšlen-

kou „zelených“ zdrojů, ale i faktem, že neobnovitelné zdroje budou v relativně krátkém 

časovém horizontu zcela vyčerpány. Ekologickou alternativou jsou proto obnovitelné 

zdroje energie, které jsou v posledních letech významně podporovány.  

Chceme-li dosáhnout udržitelného rozvoje šetrného k životnímu prostředí, nelze se 

omezit pouze na hledání zdrojů energie, ale také na její produkci a finální spotřebu. Pří-

kladem takového řešení je geotermální energie. Tato energie je „všudypřítomná“, obno-

Obrázek 1.1 – Světová dodávka primární energie v období 2000–2014. [3] 
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vitelná, její získávání je ekologické a bez dopadů na životní prostředí, nezávislá na vněj-

ších podmínkách, a navíc v celku jednoduše dostupná. Její aplikace nemusí být omezo-

vány pouze na tradiční využití: odběr tepla z geotermálních vrtů pro vytápění rodinných 

domů, ale je možné ji použít i pro vytápění/chlazení velkých administrativních budov za 

použití energetických základů. Tady zdaleka využití geotermální energie nekončí. Mo-

derní a inovativní myšlenkou je využití geotermální energie u dopravních staveb a to jak 

ve smyslu získávání této energie: energetické tunely, tak jejího uplatnění: vyhřívání 

vozovek a nosných konstrukcí mostů. 

Mnohé z uvedených aplikací je možno zařadit do kategorie termo-aktivních konstrukcí, 

též energetických geokonstrukcí, které jsou v kontaktu s okolním horninovým prostře-

dím. Termo-aktivní konstrukce nemají pouze statickou funkci, ale slouží i jako výměník 

tepla mělkých geotermálních systémů. Takovými konstrukcemi můžou být nejen piloty 

a základové desky, též hromadně nazývané energetické základy, ale i podzemní stěny a 

inženýrské konstrukce, například tunely. Všechny termo-aktivní konstrukce spojuje 

princip získávání energie ve formě tepla, a to z geotermální energie, neboli tepelné 

energie zemského jádra. [4] 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na využití geotermální energie u inženýr-

ských staveb, kterými jsou výše zmiňované tunely, ale i vozovky a nosné konstrukce 

mostů. V úvodní části práce jsou v kapitole 2 podány základní informace o geotermální 

energii a geotermálních systémech, které jsou základem termo-aktivních konstrukcí. 

Následují kapitoly shrnující dosavadní poznatky o termo-aktivních konstrukcích, včetně 

popisu jejich principů, technologie výstavby a možných aplikací. Samotné představení 

termo-aktivních konstrukcí je doplněno teorií odběru tepla z podloží a principy návrhu 

s ohledem na jejich teplotní zatížení. Rešerše je v kapitole 6 doplněna příklady realizo-

vaných projektů úspěšně využívajících výhod energetických konstrukcí. 

Získané znalosti z teoretické části práce jsou aplikovány v kapitolách 7 a 8, které se 

věnují numerickému modelování aplikací geotermální energie na dopravní stavby. Vy-

tvořeno je hned několik modelů, které posuzují jejich proveditelnost. Konkrétně se jed-

ná o návrh využití geotermální energie pro teplotní vyrovnání nosné konstrukce integro-

vaného nadjezdu a pro vyhřívání jeho vozovky. Speciální aplikací je zisk geotermální 

energie skrz ostění raženého železničního tunelu.   
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 GEOENERGIE 

Základem všech termo-aktivních konstrukcí, resp. energetických geokonstrukcí, je 

vnitřní termo-aktivní systém, který umožňuje využívat geotermální energii z okolního 

horninového prostředí. Tento vnitřní systém pracuje na stejných principech jako geo-

termální systémy. Základní vlastnosti geotermální energie a principy geotermálních 

systémů jsou stručně popsány v následujících kapitolách. 

2.1 Geotermální energie 

Jak již z názvu vyplývá, pojmem geotermální energie je označen projev tepelné energie 

Země. Zdrojem tohoto přírodního tepla je proces vzniku vlastního zemského tělesa spo-

lu s procesem radioaktivního rozpadu minerálů přítomných v horninách a absorpcí so-

lární energie zemským povrchem. 

Zemské těleso je zdrojem enormního množství geotermální energie. Tato energie je 

v zemském tělese uložena ve formě tepla, které je možné odebírat. Přibližně 99% obje-

mu tělesa je charakterizováno teplotou nad 1000 °C a pouze 0,1% má teplotu  

pod 100 °C. Průběh teploty zemského tělesa s hloubkou pod povrchem se dá popsat 

pomocí teplotního pole Země. Toto pole je charakteristické nárůstem teploty směrem do 

středu zemského tělesa, kterým je jádro o teplotě okolo 5 100 °C. Nárůst teploty 

s hloubkou pod povrchem udává tepelný gradient, jehož hodnota se pohybuje v rozsahu 

0,01–0,1 °C na metr hloubky. Z teplotního pole země je zřejmé, že většina energie zem-

ského tělesa je koncentrována v jeho středu, a je tudíž obtížně dostupná. Geotermální 

systémy pro získávání geotermální energie z různých hloubek jsou popsány v následují-

cí kapitole 2.2. [5] 

Výše popsané teplotní pole zemského tělesa je do hloubky 10–15 m pod povrchem 

ovlivňováno atmosférickými podmínkami. Ty se během roku mění v závislosti na roč-

ním období. Typický průběh teplot v závislosti na hloubce pod povrchem a vnější teplo-

tě je znázorněn na obrázku 2.1. Uvedené křivky se sbíhají na výše zmíněné hranici 

ovlivnění a dosahují konstantní teploty zhruba okolo 10–15 °C. Teplota podloží se v 

tomto rozmezí pohybuje zhruba až do hloubky 50 m a během roku zůstává nezávislá na 

klimatických podmínkách. Zmíněné teplotní rozmezí je typické pro oblast Evropy. 

V tropických oblastech se teplota podloží od 10 do 50 m pohybuje v rozmezí 20–25 °C. 

[4]  
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2.2 Geotermální systémy 

Geotermálních systémů existuje hned několik typů. Klasifikovat tyto systémy můžeme 

například dle hloubky, ve které je geotermální energie odebírána, a to na mělké a hlu-

binné geotermální systémy. Pomyslnou hranicí pro rozdělení je hloubka 400 m pod po-

vrchem. Zatímco u mělkých geotermálních systémů se pracuje s nízkými teplotami a 

entalpií, u hlubinných geotermálních systémů je tomu přesně naopak.  

Druhým častým dělením je dle typu primárního systému na uzavřený a otevřený systém. 

Zatímco uzavřený systém pracuje s teplonosným médiem neustále cirkulujícím 

v primárním okruhu, otevřený systém využívá jako teplonosné médium přítomnou pod-

zemní vodu. U otevřeného systému tedy dochází k výměně hmoty: teplonosného média 

a přenos tepla je mnohem efektivnější. I přes tuto výhodu otevřených systému je častěji 

používán systém uzavřený. Důvodem je nutnost přítomnosti neustálé zásoby podzemní 

vody. U otevřených systémů taktéž hrozí poškození geotermálního systému zanesením 

trubek, či kontaminace životního prostředí při zpětném vypouštění vody ze systému. 

Přehled klasifikace geotermálních systémů, včetně hloubek čerpání geotermální energie 

a teploty horninového prostředí v odpovídající hloubce, je znázorněn na obrázku 2.2. 

Jednotlivé geotermální systémy lze využívat různými způsoby. V mělkých geotermál-

ních systémech, které jsou charakteristické menším objemem přenesené energie, může 

okolní horninové prostředí sloužit jako zdroj tepla, zásobník tepla, či výměník tepla. 

Nejtypičtějším využitím je využití okolní zeminy jako výměníku tepla. Tento režim je 

nejvýhodnější z důvodu relativně nízké teploty horniny do hloubky 400 m, která by 

v režimu zdroje tepla byla brzy vyčerpána. V tomto režimu je ze základové půdy 

v chladných obdobích tepelná energie odčerpávána a hornina je ochlazována. V letních 

obdobích je tomu naopak, tedy energie je ukládána zpět do horninového prostředí a hor-

nina samotná je „nabíjena“ teplem. Mělké geotermální systémy jsou proto vhodné pro 

využití v menším měřítku, jako přímý zdroj energie ve formě tepla nejčastěji spolu 

Obrázek 2.1 – Typický průběh teplot země v závislosti na hloubce a ročním období 

v zóně ovlivněné atmosférickou teplotou. [3] 
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s uzavřeným primárním systémem. Typickým příkladem mělkých geotermálních systé-

mů jsou horizontální geotermální kolektory, geotermální vrty, ale i energetické kon-

strukce, kterým jsou věnovány následující kapitoly. 

V případě hlubinných geotermálních systémů je nejčastěji horninové prostředí využívá-

no jako zdroj tepla. Protože tyto systémy pracují s vyššími teplotami a tedy i vyšší en-

talpií, nabízí se jejich využití pro výrobu elektrické energie. Zatímco mělké geotermální 

systémy lze využít prakticky v jakékoliv zeměpisné poloze, hlubinné geotermální sys-

témy jsou limitovány na oblasti s vhodnými geotermálními podmínkami. [3] 

Obrázek 2.2 – Klasifikace geotermálních systémů. [3] 
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 TERMO-AKTIVNÍ KONSTRUKCE 

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, termo-aktivní konstrukce jsou inovativní technolo-

gií spojující funkci konstrukce jako statického prvku s funkcí zemního výměníku tepla.  

Tyto konstrukce využívají mělké geotermální systémy spolu s uzavřeným primárním 

okruhem. I přes nevýhody uzavřených geotermálních systémů jsou tyto systémy pro 

aplikaci u termo-aktivních konstrukcí velmi vhodné, neboť těží z dobrých tepelných 

parametrů betonu jako stavebního materiálu těchto prvků. Základním požadavkem na 

konstrukci pro uplatnitelnost jako termo-aktivní konstrukce je její kontakt s okolním 

horninovým prostředím. 

3.1 Vývoj termo-aktivních konstrukcí 

Termo-aktivní konstrukce si prošly svým vývojem, který trval zhruba několik desítek 

let. Iniciátorem vzniku termo-aktivních konstrukcí byly zvyšující se nároky na dodávku 

energie, které motivovaly vznik prvních energetických základů. Prvně byla geotermální 

energie čerpána ze základových desek. Následovaly piloty (1984) a podzemní stěny 

(1996). Základové konstrukce ze své podstaty přímo vybízely k využití jako zdroje geo-

termální energie, neboť jsou v kontaktu se zeminou, a zároveň jsou nezbytnou součástí 

stavby. Oproti tradičním zemním kolektorům nebo geotermálním vrtům není tedy po-

třeba provádět další stavební práce a zvyšovat tak náklady na výstavbu systému. Navíc 

díky přítomnému betonu je v porovnání s geotermálními vrty u energetických základů 

dosaženo výrazně vyššího přenosu tepla mezi zeminou a systémem, a tedy i vyšší efek-

tivity celého systému. 

Obrázek 3.1 – Počet energetických pilot instalovaných v Rakousku do roku 2004. [3] 
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I když jsou termo-aktivní konstrukce stále nové řešení s mnoha otázkami, výstavba 

energetických základů se ve světě neustále rozšiřuje. Vedoucí postavení v tomto směru 

drží Velká Británie společně s Rakouskem. Pro ilustraci je uveden graf na obrázku 3.1, 

kde je zachycen počet instalovaných energetických pilot v Rakousku v období 1984 až 

2004. Nejnovější myšlenkou v oblasti termo-aktivních konstrukcí je zisk geotermální 

energie z ostění tunelů. První takový tunel byl realizován ve Vídni a uveden do provozu 

roku 2004. [3] 

V dnešní době jsou nejčastěji realizované následující energetické konstrukce: 

 Hlubinné základy: piloty, mikropiloty, podzemní stěny 

 Plošné základy: základové desky, patky 

 Ostění u hloubených i ražených tunelů 

 Opěrné zdi 

 Speciální aplikace: energetické geotextílie, horninové kotvy a konstrukce násypů 

3.2 Princip termo-aktivního systému 

Termo-aktivní systém neboli termo-aktivní okruh je funkční prvek termo-aktivních kon-

strukcí, který povyšuje jejich funkci ze statické i na funkci výměníku tepla. Tento sys-

tém je tvořen dvěma okruhy: primárním a sekundárním. Primární systém je součástí 

samotné termo-aktivní konstrukce, například energetické piloty, která je v přímém kon-

taktu s okolní horninou. Systém je tvořen uzavřeným okruhem trubek, skrz který cirku-

luje teplonosné médium, a umožňuje tak výměnu tepla mezi podložím a tímto médiem. 

Cirkulace média v primárním systému je zajištěna pomocí čerpadel. Primární okruh je 

spojen za pomoci systému přívodních trubek a rozdělovače se sekundárním okruhem. 

Sekundární okruh je druhým uzavřeným systémem, který umožňuje sekundární výměnu 

tepla. Pojem „výměna tepla“ je zde použit záměrně, neboť termo-aktivní systém je 

možné provozovat v režimech vyhřívání i chlazení. Možnosti aplikací termo-aktivních 

systémů jsou popsány v kapitole 3.4. [4] 

Primární a sekundární okruh je většinou spojen prostřednictvím tepelného čerpadla, 

které umožňuje zvýšit teplotu média primárního okruhu, a zefektivnit tak výměnu tepla. 

Typicky se tepelná čerpadla používají k zvýšení teploty z 10–15 °C na teplotu  

25–35 °C. [4] Protože zdrojem tepla pro primární okruh je horninové prostředí, jedná se 

o tepelné čerpadlo se zemním zdrojem, též tepelné čerpadlo země/voda. V anglickém 

jazyce je používán termín Ground source heat pump, zkráceně GSHP. 

Tepelná čerpadla typu země/voda jsou nejčastěji čerpadly kompresorovými. První tako-

vé čerpadlo bylo sestrojeno rakouským důlním inženýrem Peterem Ritter von Rittinge-

rem již v roce 1855 na základě teorie sepsané lordem Kelvinem roku 1852. Princip 

kompresorových tepelných čerpadel je založen na Carnotově cyklu: kruhovém ději 

s plynem a stavové rovnici plynu. Protože kruhový děj může probíhat oběma směry, 

tepelná čerpadla mohou fungovat v klasickém i reverzním režimu. Je možné je proto 

využít k odběru tepla: vytápění, tak i k ukládání tepla: chlazení. [4], [23] 
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Obecně jsou tepelná čerpadla tvořena čtyřmi základními částmi: výparník, kompresor, 

kondenzátor a expanzní ventil. Jednotlivá zařízení jsou dohromady propojena chladícím 

médiem cirkulujícím uvnitř uzavřeného okruhu tepelného čerpadla. Princip fungování 

tepelného čerpadla bude popsán v několika krocích pouze pro režim odběru tepla, neboť 

režim reverzní je ve své podstatě stejný: 

1. Ve výparníku je chladicí médium tepelného čerpadla v kapalné fázi. Chladicímu 

médiu je předávána tepelná energie z podloží prostřednictvím primárního okruhu 

trubic. Médium uvnitř tepelného čerpadla postupně přechází do plynné fáze a 

stává se chladícím plynem. 

2. Chladící plyn pokračuje do kompresoru, kde dojde k jeho stlačení: zvýšení tlaku 

plynu a tím i zvýšení jeho teploty. 

3. Chladící plyn postupuje do kondenzátoru, kde odevzdá svoji energii ve formě 

tepla sekundárnímu okruhu, a opět zkondenzuje. 

4. Kapalina nakonec prochází přes expanzní ventil, kde dojde k snížení tlaku na její 

původní hodnoty, a pokračuje zpět do výparníku. Odtud začíná další cyklus. 

Popsaný proces probíhající v tepelném čerpadle je zjednodušeně znázorněn na obrázku 

3.2. [23] 

 

 

Obrázek 3.2 – Typický termo-aktivní systém se zdrojem v horninovém prostředí a 

tepelným čerpadlem země/voda. Cyklus zobrazen pro režim vytápění. [10] 
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3.2.1 Efektivita systému 

Znalost účinnosti termo-aktivního systému je základem pro jeho správný návrh a opti-

malizaci. Účinnost lze určit pomocí tzv. coefficient of performance, zkráceně COP, či 

jeho alternativy tzv. seasonal performance factor zkráceně označovaného jako SPF. 

 

První jmenovaný parametr, koeficient COP, slouží k posouzení účinnosti tepelného čer-

padla a je definován jako podíl skutečného výkonu systému, neboli vyrobeného tepla a 

příkonu tepelného čerpadla.  

𝐶𝑂𝑃 =  
𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚𝑢 [𝑘𝑊]

𝑝ří𝑘𝑜𝑛 č𝑒𝑟𝑝𝑎𝑑𝑙𝑎 [𝑘𝑊]
 

Koeficient COP, znám také pod pojmem topný faktor, je bezrozměrná veličina a běžně 

se jeho hodnota pohybuje v rozmezí 2,5–5. [6] Účinnost tepelného čerpadla není pro 

daný systém konstantní veličina, ale v čase se mění a reaguje na aktuální podmínky. 

Největší vliv na hodnotu koeficientu COP má rozdíl teplot mezi teplonosným médiem 

z primárního okruhu a požadovanou teplotou sekundárního okruhu systému. Vysoká 

požadovaná teplota pro vytápění a nízká teplota dodávaná primárním systémem výrazně 

snižuje účinnost celého termo-aktivního systému. Dle [9] je z ekonomického hlediska 

nutné dosáhnout alespoň 𝐶𝑂𝑃 ≥ 4, tzn. maximálně jeden díl elektrické energie je pří-

pustné dodat na tři díly geotermální energie pro celkový zisk 4 dílu využitelné energie. 

Z tohoto důvodu by teplota média v sekundárním okruhu neměla být vyšší než  

35–45 °C a teplota média v primárním okruhu by neměla spadnout pod 0–5 °C. Protože 

teploty v obou okruzích jsou limitovány, je možno tento systém využít pouze pro nízko-

teplotní vytápění/chlazení a lze ho zařadit do kategorie nízkoteplotních geotermálních 

systémů. [4] 

Alternativou ke koeficientu COP je koeficient SPF, který zohledňuje celkovou elektric-

kou energii potřebnou k provozu termo-aktivního systému. Do výpočtu koeficientu tedy 

vstupuje nejen spotřeba energie tepelným čerpadlem, ale i spotřeby ostatních zařízení. 

Takovým zařízením je například čerpadlo řídící cirkulaci média primárním okruhem. 

Proto vztah pro určení koeficientu je určen jako podíl výkonu systému a příkonu celého 

termo-aktivního systému. 

𝑆𝑃𝐹 =  
𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚𝑢 [𝑘𝑊]

𝑝ří𝑘𝑜𝑛 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚𝑢 [𝑘𝑊]
 

Běžně dosažené hodnoty SPF s klasickými elektrickými tepelnými čerpadly se pohybují 

v rozmezí 3,8–4,3. [4] 

Účinnost systému lze stanovit i pomocí numerického modelování a v případě již reali-

zované konstrukce polními zkouškami a měřením, viz například Thermal response test 

v kapitole 4.1.1. V dnešní době existuje již řada softwarů, které umožňují simulovat 

šíření tepla v termo-aktivním systému jak v rámci primárního, tak i sekundárního okru-

hu. Výsledkem takových modelů je simulace šíření tepla zadaným prostředním 

v závislosti na vnějších podmínkách, na základě kterých lze následně určit i výše zmí-
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něné koeficienty účinnosti. Příkladem takového softwaru je například GHEADS- 

Ground Heat Exchanger Analysis, Design and Simulation. Softwary pro numerické mo-

delování termo-aktivních systémů jsou neustále zdokonalovány a zpřesňovány, přede-

vším na základě terénního měření na již uskutečněných projektech [6]. Problematice 

numerického modelování šíření tepla v horninovém prostředí se podrobněji věnu-

je kapitola 7. 

3.2.2 Režimy provozu 

Termo-aktivní systémy mohou být provozovány ve dvou hlavních režimech: 

 Jednosměrný 

 Obousměrný  

Název režimu provozu vychází z podstaty funkce tepelného čerpadla. U jednosměrného 

režimu provozu je termo-aktivní systém používán pouze pro vytápění, nebo pouze pro 

chlazení. Tepelné čerpadlo použité v takovém systému potom pracuje pouze jedním 

směrem. Tento režim provozu je málo využíván, neboť je značně limitován objemem 

využitelné energie, která se odvíjí pouze od přirozené teploty horninového prostředí a 

jeho vlastností. Pro ekonomický provoz je jednosměrný systém nutné navrhovat 

v horninovém prostředí s vysokou propustností a přítomností podzemní vody s vysokým 

hydraulickým gradientem. Takové prostředí následně může částečně kompenzovat 

energeticky vyrovnaný provoz obousměrného režimu provozu. 

U obousměrného režimu provozu je termo-aktivní systém využíván pro vytápění i chla-

zení. Použité tepelné čerpadlo potom pracuje oběma směry a jedná se tedy o reverzní 

tepelné čerpadlo. Obousměrný režim provozu je dle [4] nejefektivnější a nejekono-

mičtější, neboť během roku dochází k vyrovnání extrahované a uložené energie. Okolní 

horninové prostředí při tomto režimu provozu potom funguje jako výměník tepla, viz 

kapitola 2.2. Vzhledem k tomu, že energie je ukládána a následně extrahována a znovu 

využita, je výhodné, aby okolní horninové prostředí disponovalo malou propustností a 

nízkým hydraulickým gradientem. 

Zvláštním režimem provozu je tzv. free cooling, neboli samovolné chlazení. Při tomto 

režimu není do procesu zapojeno tepelné čerpadlo. Nízká teplota média extrahovaná 

primárním okruhem je přímo použita pro chlazení objektu za pomoci sekundárného ok-

ruhu systému. 

Při jakémkoliv režimu provozu by nemělo docházet k vážnějšímu narušení teplotního 

pole okolního horninového prostředí. Při nesprávném návrhu, či provozování termo-

aktivního systému může postupem času dojít k podchlazení, resp. přehřátí horninového 

podloží, které povede k následné další nevyužitelnosti systému, v extrémních případech 

až ke kolapsu základové zeminy.  
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V případě, kdy je termo-aktivní systém využíván pro vytápění a chlazení budov, je zde 

kladen požadavek na výslednou vnitřní teplotu prostředí této budovy. Takovými objekty 

jsou například administrativní budovy, rodinné domy a obchodní centra. U těchto apli-

kací lze ještě mluvit o dvou různých režimech provozu systému: 

 Monovalentní 

 Bivalentní 

U monovalentního provozu je celková spotřeba energie pro vytápění i chlazení budovy 

vykryta pouze geotermální energií získanou z termo-aktivních konstrukcí. V případě 

bivalentního systému jsou energetické konstrukce, tedy termo-aktivní systém, doplněny 

dalším zdrojem energie, například plynovým kotlem. Častěji využíván je systém biva-

lentní. Důvodem je nedostatečná kapacita horninového prostředí, kvůli které je nutné 

navrhnout větší počet termo-aktivních konstrukcí. Navýšením počtu konstrukcí dojde  

k zvýšení využitelného objemu horniny pro tepelnou výměnu. Při volbě bivalentního 

sytému je dosaženo v součtu nižších nákladů na výstavbu a provoz systému i v případě 

využívání dodatečného zdroje energie. 

3.3 Technologie výstavby 

Technologie výstavby energetických konstrukcí probíhá stejným způsobem jako u jejich 

neenergetických ekvivalentů. Jedinou odlišností je instalace primárního potrubí, které 

tak povýší funkci konstrukce pouze ze statické i na termo-aktivní. Typů potrubí vhod-

ných pro primární systém je celá řada. V zásadě se ale vždy jedná o polyethylenové 

potrubí průměru 20–25mm s tloušťkou stěny 2,0–2,3mm. Uvnitř tohoto potrubí cirkulu-

je teplonosné médium, kterým může být voda, roztok vody s nemrznoucí kapalinou ne-

bo solanka. Nejvíce osvědčené a využívané médium je směs vody a glykolu, ke kterému 

jsou přidávány antikorozní aditiva. [4] 

3.3.1 Energetické základové konstrukce 

U tradičních základových konstrukcí, jakými jsou piloty, podzemní stěny a základové 

desky, je princip výstavby obdobný. Zde bude postup instalace potrubí popsán na ener-

getické pilotě. Samotnou instalaci primárního okruhu do konstrukce lze rozdělit do čtyř 

technologických kroků: 

1. Prvním krokem je upevnění systému trubek na armovací koš základové kon-

strukce. Nejvýhodnější je trubice instalovat co nejblíže povrchu, aby bylo dosa-

ženo efektivní tepelné výměny. Upevnění je provedeno silově pomocí speciál-

ních spojek a většinou probíhá přímo na stavbě, nejedná-li se o prefabrikované 

konstrukce, které jsou energeticky vystrojené již z výroby. Trubky systému mo-

hou být instalovány v jedné ze tří možných variant: vertikální meandr, sonda U a 

šroubovice, viz obrázek 3.3. Nejčastěji je využívána varianta „sonda U“, u které 

jsou jednotlivé smyčky potrubí ukládány do armatury ve tvaru písmene U. 

K jejich propojení dochází v hlavě piloty pomocí těsných objímek. Hlavní výho-

dou sond U je jejich bezproblémové odvzdušňování, na rozdíl od varianty insta-
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lující potrubí ve tvaru vertikálního meandru. Instalace potrubí ve šroubovici se 

dnes prakticky nenavrhuje, neboť délka potrubí potřebná pro vystrojení jedné pi-

loty je několikanásobně vyšší než u předešlých dvou variant. 

2. Ve druhém kroku dojde k zkrácení potrubí v hlavě piloty na potřebnou délku a 

k opatření chráničkou. Potrubí je také označeno dle montážního plánu. 

3. Ve třetím kroku je vždy jeden konec smyčky ukončen utěsněným uzávěrem a 

k druhému je připojen manometr. Potrubí je následně skrz uzávěr natlakováno 

zhruba na hodnotu 6 bar a výsledek tlakové zkoušky je zapsán do protokolu. 

Provedenou tlakovou zkouškou dojde ke kontrole integrity potrubí. Přetlak 

v potrubí je udržován i během betonáže až do doby několika dnů stáří betonu. 

Přetlak po tuto dobu poslouží jako výplň potrubí a zabrání zmáčknutí průměru 

trubice tíhou čerstvého betonu. 

4. Čtvrtým a posledním krokem je instalace armokoše včetně připevněného potrubí 

do vrtu/rýhy a provedení betonáže konstrukce. Po dosažení stanovené pevnosti 

betonu je provedena druhá tlaková zkouška, potrubí je naplněno teplonosným 

médiem a odvzdušněno. 

Po dokončení výstavby jednotlivých energetických konstrukcí v rámci stavby jsou po-

trubí z každé konstrukce svedena systémem přívodních trubek do rozdělovače. Odtud 

dojde k napojení primárního okruhu na tepelné čerpadlo a okruh sekundární. [12] 

Energetické podzemní stěny jsou často navrhovány i jako vnitřní součást podzemních 

prostor. Stěna je potom v kontaktu s horninovým prostředím pouze jednou svou polovi-

nou, zatímco druhá polovina je vnitřní stěnou podzemních prostor, například podzemní 

stanice. U takto navržených stěn je nutné brát v potaz režim provozu energetické stěny a 

v případě požadavku na výměnu tepla pouze s horninovým prostředím musí být vnitřní 

strana stěny tepelně zaizolována. 

Obrázek 3.3 – Schéma umístění trubic primárního okruhu uvnitř energetických pilot: 

a) vertikální meandr; b) sonda U [12]; c) šroubovice [17].  
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3.3.2 Energetické tunely 

Výše popsaný technologický postup je platný pro tradiční hlubinné základové konstruk-

ce. V případě energetických tunelů lze technologické kroky výstavby zachovat. Je 

ovšem nutno uvážit postup výstavby samotné konstrukce tunelu. 

V případě ražby konvenční tunelovací metodou, například NRTM, je systém trubic pri-

márního okruhu silově připojen k plošnému geosyntetiku, které se vkládá mezi primární 

a sekundární ostění tunelu (obrázek 3.5 b)). Tato metoda umožňuje jednoduchou insta-

laci a rychlý postup výstavby. Při mechanizované kontinuální ražbě tunelovacími stroji 

je systém trubic již zabudován v prefabrikovaných segmentech (obrázek 3.5 a)), které 

jsou na místě sestaveny do prstence tvořícího ostění tunelu. Systém trubic každého 

segmentu je po instalaci na místo propojen se systémem segmentu sousedního, viz ob-

rázek 3.5 c). Takto se vytvoří uzavřený okruh trubic uvnitř každého prstence, který je 

následně sveden do hlavního rozváděcího potrubí. Nově je možno se setkat se svedením 

potrubí až ze tří prstenců najednou. Výhodou nového návrhu je nižší počet spojů 

v systému trubic, čímž se dosáhne nižších tepelných ztrát v potrubí. Rozváděcí potrubí 

je vedeno osou tunelu k portálu (obrázek 3.5 d)), kde je napojeno do rozdělovače a dále 

Obrázek 3.4 – Snímky z výstavby energetických základů: a) instalace primárního okru-

hu do armokoše piloty [11]; b) hlavní přívodná potrubí svedená do rozdělovače [1.].  

a) 

b) 
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propojeno s tepelným čerpadlem. Výjimkou jsou tunely v městských oblastech, kde se 

zpravidla rozváděcí potrubí vede větrací šachtou přímo na povrch. Důležité je, aby dél-

ka potrubí přivádějící teplo k spotřebitelům byla co nejkratší, a omezily se tak tepelné 

ztráty způsobené transportem. 

U obou tunelovacích metod je možno instalovat potrubí v meandrech, jejichž hlavní 

směr je rovnoběžný nebo kolmý k ose tunelu. V případě prefabrikovaných segmentů 

připadá na každý segment zhruba 20–30 m potrubí, které je silově upevněno k výztuži 

segmentu. Tradičně jsou meandry u segmentů ukládány rovnoběžně s osou tunelu (ob-

rázek 3.6). S tímto návrhem, vyvinutým společností REHAU AG+Co ve spolupráci 

s Ed. Züblin AG, je možné se setkat prakticky u všech současných energetických tunelů. 

Instalace potrubí ve směru kolmém na osu tunelu je novinkou, která je stále předmětem 

vědeckého výzkumu, byla představena Polytechnickou univerzitou v Turíně. Prefabri-

kované segmenty s názvem ENERTUN mají svým umístěním trubic snížit tepelné ztrá-

ty a zvýšit účinnost výměny tepla. Mimo lepší tepelné vlastnosti je segment ENERTUN 

možno přizpůsobit danému projektu a umístit v něm potrubí celkem ve třech možných 

Obrázek 3.5 – Energetické tunely: a) primární okruh v armatuře segmentu připraven 

k betonáži (TBM); b) primární okruh upevněn k geotextílii a umístěn na hotové pri-

mární ostění (NRTM); c) spoj primárních okruhů mezi jednotlivými segmenty prs-

tence prefabrikovaného ostění (TBM); d) svedení primárních okruhů do hlavního 

potrubí a vyvedení v ose tunelu k portálu. [17] 
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konfiguracích: ground, air a ground-air. Konfigurace nesou název dle polohy potrubí 

v segmentu. Konfigurace ground je navržena pro výměnu tepla s horninovým prostře-

dím a je tedy umístěna blíže k vnějšímu okraji segmentu. Konfigurace air využívá jako 

výměníku tepla vzduch uvnitř tunelu a poloha trubic je tedy směřována k vnitřnímu 

okraji segmentu. Poslední konfigurace ground-air je kombinací obou konfigurací. 

Jednotlivé konfigurace jsou ilustrovány na obrázku 3.7. [13] 

 

  

Obrázek 3.6 – Primární okruh trubic instalován rovnoběžně s osou tunelu (tradiční 

způsob). [13] 

Obrázek 3.7 – Primární okruh trubic instalován kolmo k ose tunelu: systém ENER-

TUN v konfiguraci: a) ground-air; b) ground; c) air. [13] 
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3.4 Aplikace využití geotermální energie 

Získanou energii ve formě tepla z termo-aktivních konstrukcí lze tradičně využít 

k vytápění a chlazení rodinných domů, administrativních budov i obchodních center. 

V dnešní době se hledají i mnohé další aplikace geotermální energie, kterými může být 

například vytápění a chlazení prostor podzemních stanic metra, či vyhřívání povrchu ve 

sportovních halách. 

V celku novou myšlenkou je využití geotermálního tepla pro vyhřívání nástupišť hro-

madné dopravy, chodníků, letištních ranvejí, ale i vozovek komunikací a parkovacích 

ploch. Především vyhřívání komunikací se v poslední době stává žhavým tématem vý-

zkumu, zvláště pro země s dlouhým zimním obdobím. Hlavním cílem vyhřívané vozov-

ky je dosažení vyšší bezpečnosti jízdy a snížení nákladů na údržbu komunikace. 

V dnešní době se v zimním období k údržbě silnic používá především pluhování a po-

syp chemickou solí. Tento přístup je velmi nákladný z pohledu zimní údržby i z pohledu 

pravidelných rekonstrukcí, neboť pluhováním dochází k zvýšené erozi povrchu vozov-

ky, a tím pádem k zvýšení nákladů na její údržbu. Při nízkých teplotách je taktéž vozov-

ka vystavena riziku popraskání povrchu, neboť asfalt se při nízkých teplotách stává 

křehkým. Náklady na zimní údržbu zvyšuje i nemalé množství potřebné posypové soli, 

která je navíc nešetrná k životnímu prostředí, a způsobuje jeho dlouhodobé znečištění. 

S využitím geotermální energie lze dosáhnout vyšší bezpečnosti i nízkých provozních 

nákladů, přičemž postačí udržet povrch vozovky nad hodnotou 0 až 2 °C. Prvním reali-

zovaným projektem využívajícím geotermální energii k vyhřívání povrchu vozovky je 

SERSO Projekt, který je blíže popsán v kapitole 6.4. [4], [25] 

Inovativní a zatím vzácně využitou myšlenkou je aplikace geotermální energie pro vy-

hřívání hlavních nosných konstrukcí mostů. Primární okruh by v tomto případě prochá-

zel přímo skrz nosnou konstrukci mostu a vyrovnával její extrémní teploty. Vyrovnaněj-

ší průběh teplot nosné konstrukce mostu bez extrémních hodnot by působil pozitivně na 

její teplotní roztahování a smršťování způsobené změnou teploty. Omezením této tep-

lotní dilatace by bylo dosaženo vyšší životnosti a nižších provozních nákladů nejen sa-

motné nosné konstrukce, ale i spodní stavby a povrchu vozovky. Přidanou hodnotou 

této aplikace by byla vyhřívaná vozovka popsaná v předcházejícím odstavci. Více o této 

aplikaci bude uvedeno v praktické části práce v kapitole 8.[4] 

3.5 Přednosti a nedostatky termo-aktivních konstrukcí 

V dnešní době je kladen velký důraz na udržitelný rozvoj a využívání obnovitelných 

zdrojů energie. Takovým zdrojem energie je i geotermální energie, kterou jako zdroj 

tepla využívají termo-aktivní konstrukce. Na rozdíl od jiných obnovitelných zdrojů 

energie je geotermální energie nezávislá na aktuálních klimatických podmínkách. Její 

využití jako zdroje energie není nijak zvláště limitováno a lze ji proto využít 

v chladnějších i teplejších podnebných pásmech, prakticky po 24 hodin denně. Při její 

produkci nedochází k vytváření nežádoucích druhotných produktů, jakým je například u 
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spalování fosilních paliv oxid uhličitý. Taktéž dopady na životní prostředí jsou 

v porovnání s jinými zdroji energie minimální. 

Z pohledu výstavby termo-aktivních konstrukcí v zásadě nedochází k žádné změně při 

porovnání s jejich neenergetickými ekvivalenty, neboť daná konstrukce potřebná ze 

statického hlediska je pouze vybavena termo-aktivním systémem. Zvláštní stavba není 

potřeba ani pro elektrická zařízení termo-aktivního systému, která jsou zpravidla umís-

těna v cílových budovách. 

Za malou nevýhodu je možno označit vyšší počáteční investici do výstavby termo-

aktivního systému. Tato prvotní investice je však brzy převážena nižšími náklady na 

vytápění, resp. chlazení objektů. Z dlouhodobého hlediska lze mluvit o úspoře až 75% 

celkové spotřebované elektrické energie v porovnání s klasickými systémy vytápění, 

resp. chlazení. Obecně lze dosáhnout návratnosti vynaložené investice v období  

2 až 10 let. Pozitivní vlastností termo-aktivního systému je i jeho jednoduchý provoz, 

dlouhá životnost a téměř žádné nároky na údržbu systému.  

Termo-aktivní systém je moderním a inovativním zdrojem energie. Jako každá nová 

vyvíjející se technologie jsou i energetické konstrukce zpočátku limitovány dosavadní-

mi poznatky a zkušenostmi. V současné době proto mezi hlavní nevýhody patří poměr-

ně drahý návrh i samotná realizace, která je způsobena nedostatkem kvalifikovaných 

odborníků. Samotné návrhy termo-aktivních konstrukcí stojí pouze na zkušenostech 

z předešlých projektů, neboť zatím nebyly vydány žádné oficiální technické normy, či 

standardy na jejich výstavbu.  

 Při samotné výstavbě se setkáme i s určitým omezením aplikace termo-aktivních kon-

strukcí u již realizovaných staveb. Dodatečná konverze konstrukcí na konstrukce termo-

aktivní je v podstatě nereálná a je nutno přikročit k výstavbě konstrukcí nových. Tím se 

ovšem ztrácí jedna z hlavních myšlenek celého systému. V druhé řadě je i samotná in-

stalace sekundárního okruhu do již realizované stavby poměrně nákladná. 

U tunelových staveb se navíc můžeme setkat s problémem uplatnění získané energie. 

V tomto případě především záleží na dohodě mezi objednatelem tunelové stavby a maji-

teli okolních objektů, kterým je možné získanou energii poskytnout. Pro majitele těchto 

staveb to v prvé řadě znamená další nemalou investici. Z těchto i jiných důvodů by k 

využití geotermální energie z termo-aktivních konstrukcí přispělo vytvoření legislativ-

ního rámce podporujícího tento typ obnovitelné energie, vhodné pro vytápění a chlazení 

budov. 
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 TEORETICKÉ ZÁKLADY 

V následujících kapitolách jsou popsány teoretické základy funkce termo-aktivních kon-

strukcí z pohledu prostupu tepla. Podrobněji je zde rozebrán přestup tepla mezi teplo-

nosným médiem primárního okruhu, trubicemi, betonovou konstrukcí a okolním horni-

novým prostředím. Pro zjednodušení je popis šíření tepla rozdělen do dvou částí:  

na šíření tepla v horninovém prostředí a na šíření tepla uvnitř termo-aktivní konstrukce.  

4.1 Šíření tepla v horninovém prostředí 

Základem termo-aktivních konstrukcí je tepelná výměna mezi konstrukcí a okolním 

horninovým prostředím. Horninové prostředí je obecně tvořeno pevnými částicemi a 

póry, které můžou být vyplněné vodou či vzduchem. Z této stavby je patrné, že toto 

prostředí je třífázové, a proces tepelné výměny je nutno řešit komplexně se zahrnutím 

následujících způsobů přenosu tepla: 

 Vedením (kondukcí) 

 Prouděním (konvekcí) 

 Zářením 

 Skupenskou přeměnou: vypařování a kondenzace 

 Procesem opakovaného zmrznutí- rozmrznutí 

K přenosu tepla v horninovém prostředí nejčastěji dochází vedením, dále pak proudě-

ním. Zanedbatelný podíl na přenosu tepla má záření. Například u písku je množství tep-

la přeneseno zářením pouze 1% z celkového množství. Na druhou stranu, značné množ-

ství tepla může být transportováno pomocí procesu opakovaného rozmrazování. Tohoto 

způsobu je však dobré se u termo-aktivních konstrukcí vyvarovat, neboť záporné teploty 

okolního horninového prostředí jsou pro základové konstrukce nežádoucí. 

Při vedení tepla částice s vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové 

energie částicím s nižší kinetickou energií prostřednictvím vzájemných srážek. Částice 

se přitom nepřemisťují, ale pouze kmitají kolem své rovnovážné polohy. Tento způsob 

šíření tepla je charakteristický pro látky pevného skupenství. Může se však vyskytnout i 

u kapalin a plynů spolu s prouděním tepla. 

Šíření tepla vedením je možno popsat pomocí Fourierova zákona, který lze matematic-

ky vyjádřit následující rovnicí: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑄

𝐴 ∙ 𝑡
= −𝜆 ∙

𝜕𝑇

𝜕𝑛
 

Zákon definuje tzv. hustotu tepelného toku �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 jako tepelný tok celkového množství 

tepla 𝑄, které projde plochou 𝐴 za jednotku času 𝑡. Výraz lze upravit a vyjádřit pomocí 

součinitele tepelné vodivosti λ a teplotního gradientu 𝜕𝑇 𝜕𝑛⁄  pro směr šíření tepla 𝑛.  

 

(4.1 a) 
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(4.1 e) 

(4.1 f) 

V pravoúhlém souřadném systému pro popis gradientu šíření tepla platí 

vztah: 

𝜕𝑇

𝜕𝑛
=

𝜕𝑇

𝜕𝑥
𝑒𝑥 +

𝜕𝑇

𝜕𝑦
𝑒𝑦 +

𝜕𝑇

𝜕𝑧
𝑒𝑧 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑻 

Za tohoto předpokladu lze vztah (4.1 a) zapsat následovně: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝜆 ∙ (
𝜕𝑇

𝜕𝑥
𝑒𝑥 +

𝜕𝑇

𝜕𝑦
𝑒𝑦 +

𝜕𝑇

𝜕𝑧
𝑒𝑧) = −𝜆 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑻 

Šíření tepla prouděním je v horninovém prostředí zastoupeno v plynné a kapalné fázi, 

která tvoří výplň pórů okolo pevné fáze horniny. Množství tepla přenesené prouděním 

lze pro obě fáze popsat vztahem: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑐𝑖 ∙ 𝜌𝑖 ∙ 𝑣𝑖 ∙ (𝑇 − 𝑇′) 

kde c je měrná tepelná kapacita tekutiny, 𝜌 je hustota proudící tekutiny v pórech, 𝑣 je 

vektor rychlosti proudění dané tekutiny a (𝑇 − 𝑇′) je rozdíl aktuální a referenční teploty 

ve směru šíření tepla. Vektor 𝑣  je možno definovat pomocí součinitele propustnosti 𝑘 

dané zeminy a hydraulického spádu 𝑖 jako 𝑣 = 𝑘 ∙ 𝑖.  

V případě, kdy dochází v pórech zeminy k vypaření, resp. kondenzaci tekutin, část tepla 

je přenesena přímo procesem změny skupenství. Množství tepla přenesené tímto způso-

bem se obecně zvyšuje se snižující se vlhkostí zeminy a lze ho matematicky formulovat: 

�̇�𝑙𝑎𝑡 = 𝐿0 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣 

kde 𝐿0 je teplo vypaření, resp. kondenzace tekutiny při teplotě 𝑇′. 

Celkové množství tepla �̇�𝑡𝑜𝑡, které projde horninovým prostředím, neboli tepelný tok 

tímto prostředím, je možno definovat jako součet veličin tepelného toku pro jednotlivé 

fáze: 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 + �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣1 + �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣2 + �̇�𝑙𝑎𝑡 

kde �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 je tepelný tok vedením, �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣1 je tepelný tok prouděním kapalin, �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣2 je 

tepelný tok prouděním plynů a �̇�𝑙𝑎𝑡 je tepelný tok od změny skupenství tekutin. 

V inženýrské praxi se pro zjednodušení často uvažuje pouze šíření tepla vedením, které 

ze všech možných výše uvedených způsobů převládá. Pro sestavení parciální diferenci-

ální rovnice vedení tepla ve 3D budeme uvažovat homogenní horninové prostředí a 

v něm umístěný vnitřní zdroj tepla, představující termo-aktivní konstrukci. 

 

 

  

(4.1 b) 

(4.1 c) 

(4.1 d) 
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(4.1 g) 

(4.1 h) 

(4.1 i) 

(4.1 j) 

Změnu vnitřní energie tohoto systému lze ze zákona zachování energie zapsat násle-

dovně: 

−𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕�̇�

𝜕𝑥
+

𝜕�̇�

𝜕𝑦
+

𝜕�̇�

𝜕𝑧
 

kde 𝜌 je objemová hmotnost okolní zeminy a 𝑐 je její měrná tepelná kapacita. Výsledná 

rovnice šíření tepla lze pro dané podmínky sestavit kombinací rovnice (4.1 a) a (4.1 g).  

−𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −𝜆 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
) + �̇�𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 

kde �̇�𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 je teplo extrahované, resp. uložené termo-aktivní konstrukcí.  

Ze předpokladu konstantní tepelné vodivosti prostředí 𝜆 lze rovnici (4.1 h) zjednodušit 

následovně: 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
) +

�̇�𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗

𝜌𝑐
 

kde 𝑎 [𝑚2/𝑠] je součinitel teplotní vodivosti materiálu popisující rychlost reakce mate-

riálu na teplotní změnu v okolí. Matematicky lze teplotní vodivost formulovat: 

𝑎 =
𝜆

𝜌𝑐
 

kde 𝜆 je součinitel tepelné vodivosti, 𝑐 je měrná tepelná kapacita a 𝜌 je objemová hmot-

nost horninového prostředí. Tyto teplotní parametry horninového prostředí jsou podrob-

něji popsány v následující kapitole 4.1.1. [4] 

4.1.1 Tepelné parametry horninového prostředí 

V předešlé kapitole je podán stručný popis šíření tepla horninovým prostředím, které je 

specifikováno svými tepelnými parametry. Aby výše zmíněná rovnice skutečně popiso-

vala šíření tepla horninovým prostředím, je nutno tyto tepelné parametry správně defi-

novat. V  případě rovnice (4.1 h) se jedná o součinitel tepelné vodivosti a měrnou tepel-

nou kapacitu zeminy, jako materiálu, ve kterém dochází k šíření tepla. Oba tepelné pa-

rametry jsou teplotně závislé a jsou vzájemně propojeny spolu s hustotou zeminy souči-

nitelem teplotní vodivosti 𝑎 definovaným rovnicí (4.1 j). 

Nejdůležitějším tepelným parametrem je součinitel tepelné vodivosti λ [W/m/°C], který 

vyjadřuje schopnost dané látky vést teplo. Jeho číselná hodnota vyjadřuje množství tep-

la, které v ustáleném stavu projde za jednotku času jednotkovým průřezem látky při 

jednotkovém teplotním gradientu. Hodnota součinitele není konstantním parametrem 

pro jednotlivý typ zeminy. Obecně platí, že hodnota součinitele tepelné vodivosti narůs-

tá se zvyšující se teplotou. Kromě teplotní závislosti je hodnota součinitele významně 
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ovlivněna i stupněm nasycení zeminy, suchou objemovou hmotností, mineralogickým 

složením, velikostí zrn a velikostí kontaktní plochy mezi jednotlivými zrny. [8] 

Stupeň nasycení zeminy vodou patří spolu s jejím mineralogickým složením k nejvíce 

ovlivňujícím složkám. Obecně platí, že tepelná vodivost roste se stupněm nasycení ze-

miny vodou. Pro představu jsou hodnoty součinitele tepelné vodivosti v závislosti na 

stupni nasycení a suché objemové hmotnosti zeminy graficky prezentovány v příloze A. 

Uvedené závislosti jsou prezentovány i pro zmrzlou zeminu, neboť tepelná vodivost 

ledu je zhruba čtyř násobně větší než vodivost vody, což se výrazně promítne i do vý-

sledné tepelné vodivosti zeminy. Přehled tepelných vodivostí základních složek zemin 

je v tabulce 4.1. [4] 

Vzduch 10°C 1,25 1 0,026 0,21

Voda 25°C 999,87 4,2 0,59 1,43

Vodní pára                

1 atm, 400K
– 1,9 0,016 233,8

Led 0°C 917 2,04 2,25 12

Křemen 2660 0,73 8,4 43,08

Žula 2750 0,89 1,70–4,00 ~12

Sádrovec 1000 1,09 0,51 4,7

Vápenec 2300 0,9 1,26–1,33 ~5

Mramor 2600 0,81 2,8 13

Slída 2883 0,88 0,75 2,956

Jíl 1450 0,88 1,28 10

Pískovec ~2270 0,71 1,60–2,10 10–13

Materiál
Objemová hmotnost 

[kg/m
3
]

Tepelná kapacita 

[kJ/kg/°C]

Tepelná vodivost 

[W/m/°C]

Teplotní vodivost 

[m
2
/s]*10

-7

V případě hornin je jejich tepelná vodivost ovlivněna především obsahem vody, poréz-

ností, tepelnou vodivostí jednotlivých minerálů a charakterem tmelu, strukturou a textu-

rou horniny. U většiny hornin se hodnota jejich tepelné vodivosti pohybuje zhruba 

v rozmezí 2–3 W/m/°C. Obecně platí, že nejvyšší tepelnou vodivostí disponují hlubinné 

vyvřeliny a metamorfity, které mají malou poréznost, značnou hustotu a jsou tvořeny 

minerály s vysokou tepelnou vodivostí. Takovým minerálem může být například kře-

men, jehož hodnota tepelné vodivosti se pohybuje okolo 7,9 W/m/°C. U sedimentárních 

hornin se hodnota tepelné vodivosti pohybuje v širokém intervalu. Vyšších hodnot do-

sahují starší, zpevněné sedimenty. Naopak nízké hodnoty tepelné vodivosti jsou typické 

pro slínovce, prachovce a jílovce. Hodnoty tepelné vodivosti hornin pro některé geolo-

gické jednotky na území České republiky jsou prezentovány v příloze B. [5] 

Součinitel tepelné vodivosti je základním parametrem pro návrh termo-aktivní kon-

strukce. Znalost správné hodnoty odpovídající daným podmínkám je proto zásadní. 

V případě předběžných návrhů, či projektů menšího rozsahu je dostačující hodnotu sou-

Tabulka 4.1 – Přehled tepelných parametrů základních prvků tvořících zeminy. [8] 
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(4.1.1 a) 

činitele určit z tabulkových hodnot prezentovaných v odborné literatuře, či z grafů viz 

příloha A. Jedná-li se o velký komplexní projekt, je třeba k určení hodnoty součinitele 

přistupovat obezřetněji. Přesné hodnoty součinitele tepelné vodivosti je možno stanovit 

na základě laboratorních a polních zkoušek. Nejpoužívanější polní zkouškou je tzv. 

thermal response test, neboli test teplotní odezvy. Zkouška je prováděna na vrtu v místě 

stavby po dobu 72 hodin. Po tuto dobu cirkuluje uzavřeným okruhem teplonosné médi-

um, kterým je teplo do vrtu dodáváno, případně z něj odebíráno. Zároveň je po celou 

dobu měřena teplota média na vstupu a výstupu. Z naměřených hodnot se sestaví vývoj 

teplot v horninovém prostředí a následně se určí krom tepelné vodivosti hornin i tepelný 

odpor vrtu a neovlivněná teplota horniny. [6], [7] 

Laboratorní zkoušky určují tepelnou vodivost materiálu na odebraném vzorku horniny. 

Pro stanovení je možno použít stacionární nebo nestacionární metodu, která výrazně 

zkrátí čas měření. Často využívanou metodou stanovení součinitele tepelné vodivosti je 

hot wire method, neboli metoda horkého drátu. Při této nestacionární metodě měření je 

do vzorku umístěn drát, kterým prochází konstantní elektrický proud. Tento drát se pro 

vzorek stává zdrojem tepla, jehož šíření je průběžně zaznamenávané, a slouží jako pod-

klad pro stanovení hledaného tepelného parametru. [4] 

Druhým základním tepelným parametrem horniny je měrná tepelná kapacita c 

[J/kg/°C]. Tento parametr vyjadřuje, kolik tepla je nutno dodat na zvýšení teploty jed-

noho kilogramu látky o jeden teplotní stupeň. Hodnota měrné tepelné kapacity má, stej-

ně jako v případě součinitele tepelné vodivosti, rostoucí tendenci se zvyšující se teplo-

tou. Na druhou stranu měrná tepelná kapacita není závislá na mikrostruktuře horniny, 

neboť jednotlivé stavební prvky mají podobné tepelné kapacity. Teoreticky je tedy 

možné početně určit celkovou měrnou tepelnou kapacitu hornin pomocí měrných tepel-

ných kapacit jednotlivých složek na základě jejich proporcionálního zastoupení 

v hornině. Matematicky lze výpočet pospat následujícím vztahem: 

𝑐 =  𝑐𝑠𝑥𝑠 + 𝑐𝑤𝑥𝑤 + 𝑐𝑎𝑥𝑎 

kde symbol 𝑥 představuje určitý objem vzorku horniny, potom 𝑥𝑠 = 1 − 𝑛 značí za-

stoupení pevné fáze, 𝑥𝑤 = 𝑛𝑆 udává množství vody a 𝑥𝑎 = 𝑛(1 − 𝑆) množství vzduchu 

v pórech horniny, kde 𝑆 je stupeň nasycení a 𝑛 pórovitost. V případě, že hornina obsa-

huje více fází, například organickou složku, uvedený vztah se rozšíří o další člen. 

Vzhledem k tomu, že měrné tepelné kapacity pevných fází horniny jsou konstantní a 

pohybují se většinou okolo hodnoty 1000 J/kg/°C a množství plynné fáze v hornině je 

zanedbatelné, největší vliv na změnu parametru má voda přítomná v pórech horniny. 

Značná závislost měrné tepelné kapacity na zastoupení vody v hornině je dáno vysokou 

hodnotou měrné tepelné kapacity vody rovné 4200 J/kg/°C, která je v porovnání 

s hodnotou pevné fáze horniny zhruba čtyřikrát větší. Přehled měrných tepelných kapa-

cit základních složek horniny je v tabulce 4.1. 

Měrná tepelná kapacita horniny může být stanovena pomocí polních zkoušek, viz výše 

popsaný thermal response test, nebo v laboratoři. Laboratorní zkouška stanovuje hleda-

ný parametr na základě zákona zachování energie. Při této zkoušce se smíchá voda a 
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(4.1.1 b) 

hornina o různých teplotách a měří se výsledná ustálená teplota soustavy. Za předpokla-

du znalosti měrné tepelné kapacity vody, teploty vody a horniny před smícháním a po-

měru jednotlivých složek, lze pomocí výše zmíněného zákona zachování energie určit 

hledanou měrnou tepelnou kapacitu horniny. Energetickou bilanci soustavy lze mate-

maticky formulovat: 

𝑐𝑠(𝑇𝑠)𝑇𝑠𝑚𝑠 + 𝑐𝑤(𝑇𝑤)𝑇𝑤𝑚𝑤 = [𝑐𝑠(𝑇𝑚𝑖𝑛)𝑚𝑠 + 𝑐𝑤(𝑇𝑚𝑖𝑛)𝑚𝑤]𝑇𝑚𝑖𝑛 

kde 𝑐𝑠 je hledaná měrná tepelná kapacita horniny, 𝑐𝑤 je měrná tepelná kapacita vody, 

𝑚𝑠, 𝑚𝑤 jsou hmotnostní zastoupení horniny a vody ve vzorku, 𝑇𝑠, 𝑇𝑤 jsou teploty horni-

ny a vody před smícháním a 𝑇𝑚𝑖𝑛 je minimální měřená ustálená teplota směsi. [4] 

4.2 Šíření tepla uvnitř termo-aktivní konstrukce  

Šíření tepla uvnitř termo-aktivní konstrukce bude popsáno na zjednodušeném modelu, 

který předpokládá stejnou teplotu trubic primárního okruhu, betonové konstrukce a 

okolního horninového prostředí. Při takovém zjednodušení se celý problém zredukuje 

pouze na přenos tepla mezi kapalinou- teplonosným médiem a tuhým tělesem- okolním 

prostředím obklopujícím teplonosné médium. V celku jednoduchý problém šíření tepla 

je komplikován vlastním prouděním teplonosného média, které může být laminární ne-

bo turbulentní. 

Obecně lze proudění média okruhem trubic v termo-aktivní konstrukci popsat pomocí 

dvou odlišných zón viz obrázek 4.1. První zóna je oblast s nestacionárním prouděním, 

ve které se mění profil rychlosti proudění a teploty média po délce trubice. Tato zóna se 

vyskytuje na začátku každého okruhu trubic a postupně přechází v zónu se stacionárním 

prouděním a neměnným teplotním profilem proudící kapaliny. Vzhledem k tomu, že 

k ustálení dochází po relativně krátké vzdálenosti, problém šíření tepla mezi médiem a 

trubicí primárního okruhu lze popsat jako stacionární šíření tepla. 

Obrázek 4.1 – Přechodová oblast proudění s ustálenou a neustálenou zónou: a) rych-

losti proudění; b) teploty média. [4] 
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(4.2 a) 

(4.2 b) 

Jak bylo řečeno v prvním odstavci kapitoly, k popisu šíření tepla uvnitř termo-aktivní 

konstrukce je dostačující definovat prostup tepla mezi tuhým tělesem a proudící kapali-

nou. Pomyslné rozhraní těchto látek je určeno vnitřním obvodem trubice, na kterém 

dochází k vzájemným srážkám molekul proudící kapaliny s molekulami pevné látky 

(trubice), a tudíž k přenosu tepla vedením. Teplo, které je na rozhraní takto předáno 

kapalině, se následně šíří prouděním, při kterém dochází k jeho přenosu od vnitřní hra-

ny trubice k jejímu středu, a současně k proudění skrz primární systém. 

Šíření tepla vedením na rozhraní materiálů lze, stejně jako v případě horninového pro-

středí, definovat pomocí Fourierova zákona a Zákona zachování energie. Zapíšeme-li 

rovnici (4.1 h) pomocí cylindrických souřadnic a jako jedno-rozměrný problém obdrží-

me požadovaný vztah: 

−𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −𝜆

𝜕2𝑇

𝜕𝑟2
 

kde 𝜌 je hustota, 𝑐 měrná tepelná kapacita a 𝜆 součinitel tepelné vodivosti kapaliny (tep-

lonosného média), 𝑟 je vnitřní poloměr trubice primárního systému a 𝑇 je teplota média. 

Vzhledem k skutečnosti, že teplonosné médium není ideální kapalinou, rychlostní profil 

proudění není konstantní po celém průřezu trubice, ale je parabolický s maximální rych-

lostí proudění uprostřed trubice, viz obrázek 4.2. Z toho plyne, že rychlost proudění 

jednotlivých molekul je různá v každém místě průřezu a následně i čas 𝑡, po který se 

tyto molekuly zdrží v určité oblasti. Časové období 𝑡, lze matematicky zapsat:  

𝑡 =
𝑥

𝑢(𝑟)
 

kde 𝑢(𝑟) je rychlost proudění v příčném průřezu v závislosti na vzdálenosti od středu 

trubice a 𝑥 je souřadnice ve směru proudění. 

  

Obrázek 4.2 – Rychlostní profil proudící kapaliny v potrubí (Hagen-Poiseuilleova 

parabola). [4] 
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(4.2 c) 

(4.2 d) 

(4.2 e) 

(4.2 f) 

(4.2 g) 

Doplněním vztahu (4.2 b) do rovnice (4.2 a) a za předpokladu konstantního tepelného 

toku stěnou trubice obdržíme výsledný vztah pro šíření tepla na rozhraní proudícího 

teplonosného média a trubice: 

𝜌𝑐𝑢(𝑟)
𝜕𝑇𝑚

𝜕𝑥
= 𝜆

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) 

kde 𝑇𝑚 je průměrná teplota proudící kapaliny v systému stanovena jako průměrná hod-

nota z teplot kapaliny na vstupu do primárního systému a na jeho výstupu: 

𝑇𝑚 = (𝑇𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 + 𝑇𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝)/2 

Jak je patrné z rovnice (4.2 c), šíření tepla je závislé na rychlosti proudění kapaliny a na 

hustotě tepelného toku skrz stěnu trubice. Rychlost proudění média jde ruku v ruce 

s typem proudění. Při nízkých rychlostech obvykle dochází k laminárnímu proudění, 

které je charakterizováno jednotlivými vrstvami kapaliny, které proudí vzájemně vedle 

sebe různou rychlostí. Různé rychlosti následně tvoří zmíněný rychlostní profil, který je 

charakterizován vnitřním třením kapaliny. Chování kapaliny je možno popsat pomocí 

Newtonova zákona viskozity: 

𝜏 = 𝜂
𝑑𝑢

𝑑𝑥
 

kde 𝜏 je tečné napětí mezi jednotlivými vrstvami proudící kapaliny, 𝜂 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] je dyna-

mická viskozita dané kapaliny a 
𝑑𝑢

𝑑𝑥
 je rychlostní gradient proudění.  

Při vyšší rychlosti proudění kapaliny přejde rovnoběžné laminární proudění na turbu-

lentní, které je charakteristické neusměrněným pohybem částic. Typ proudění lze určit 

pomocí Reynoldsova čísla 𝑅𝑒, které pro laminární proudění má hodnotu menší než kri-

tickou hodnotu 𝑅𝑒 = 2300 a pro turbulentní proudění má hodnotu přesahující 

𝑅𝑒 > 104. Oblast mezi těmito hranicemi je tzv. přechodová oblast mezi laminárním a 

turbulentním prouděním. Hodnotu Reynoldsova čísla lze určit ze vztahu: 

𝑅𝑒 =
𝑢𝑑

𝜈
 

𝜈 =
𝜂

𝜌
 

kde 𝑢 je střední hodnota rychlosti proudění, která pro laminární proudění odpovídá 

𝑢 = 0,5𝑢𝑚𝑎𝑥 a pro turbulentní proudění 𝑢 = (0,8 ÷ 0,85)𝑢𝑚𝑎𝑥. 𝑑 je vnitřní průměr 

trubice a 𝜈 je kinematická viskozita definovaná jako podíl dynamické viskozity 𝜂 a hus-

toty kapaliny 𝜌. 

Samotnou hustotu tepelného toku vedením, která je skryta v pravé straně rovnice  

(4.2 c), viz také rovnice (4.1 a), lze pro zadaný problém definovat pomocí koeficientu 

šíření tepla 𝛼. Tento koeficient závisí na mnoha faktorech, především na délce a průmě-

ru trubic primárního sytému, rychlosti proudění a materiálových parametrech média: 



Diplomová práce                                                          Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

33 

hustotě, viskozitě, měrné tepelné kapacitě a tepelné vodivosti. V případě laminárního 

proudění lze koeficient stanovit na základě teoretických vztahů, na rozdíl od turbulent-

ního proudění, kde se koeficient stanovuje experimentálně. 

4.2.1 Tepelné parametry betonu 

Termo-aktivní konstrukce s výhodou využívají příhodných tepelných vlastností betonu, 

který jako hlavní stavební materiál základových konstrukcí stojí v cestě přenosu tepla 

z horninového prostředí do trubic primárního okruhu. Šíření tepla skrz toto prostředí je 

podpořeno relativně vysokým součinitelem tepelné vodivosti 𝜆 a měrnou tepelnou ka-

pacitou betonu 𝑐. Tepelné parametry železobetonu jsou shrnuty v tabulce 4.2. I přes tuto 

skutečnost jsou tepelné parametry betonu stále předmětem vědy. Nejnovějším objevem 

je využití tzv. PCM betonu, který obsahuje příměsovou látku se schopností měnit svou 

fázi v závislosti na teplotě. Tato látka je označována jako PCM, z anglického názvu 

Phase Change Materials, dokáže svou přítomností ve směsi významně zlepšit tepelné 

parametry betonu [26].  

Železobeton 2500 1,02 1,23–1,74 4,82–6,82

Materiál

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
]

Tepelná kapacita 

[kJ/kg/°C]

Tepelná vodivost 

[W/m/°C]

Teplotní vodivost 

[m
2
/s]*10

-7

 

Tabulka 4.2 – Tepelné parametry železobetonu. [27] 
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 NÁVRH TERMO-AKTIVNÍCH KONSTRUKCÍ 

Při návrhu termo-aktivních konstrukcí dochází k prolnutí klasického statického návrhu 

konstrukce spolu s návrhem termo-aktivního systému. Jednotlivé návrhy nelze provést 

odděleně, ale je nutné již od počátku zohlednit jejich vzájemné ovlivnění. Zejména je 

při návrhu nutné věnovat pozornost přídavnému teplotnímu zatížení konstrukce a tep-

lotnímu ovlivnění podloží. Prolnutí dvou návrhů je graficky znázorněno na obrázku 5.1.  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.5, pro návrh termo-aktivních konstrukcí zatím neexis-

tují žádné oficiální návrhové předpisy. Chybějící předpisy jsou prozatím suplovány pří-

ručkami vydanými profesionály z praxe a odbornými organizacemi. Tyto příručky sta-

novují základní požadavky na návrh a výstavbu termo-aktivních konstrukcí spolu 

s návodem na dlouhodobé a udržitelné provozování. I když je návod většinou uváděn 

pro energetické piloty, základní prvky jsou platné pro všechny termo-aktivní konstruk-

ce. Mezi takovou příručku patří například německá norma VDI 4640 Část 2, která pouze 

zjednodušeně uvádí, že k návrhu energetické piloty je možno přistupovat jako k návrhu 

geotermálního vrtu. Již podrobnější informace pro návrh energetických pilot s uvážením 

přídavného zatížení teplotou jsou uvedeny ve švýcarské normě SIA D0190. Zkušenosti 

z předešlých projektů jsou shrnuty v příručce vydané britskou organizací Ground Sour-

ce Heat Pump Association (GSHPA), která popisuje postup instalace termo-aktivního 

systému, vhodné materiály pro energetické konstrukce a klíčové aspekty geotechnické-

ho i tepelného návrhu konstrukcí. Z mimoevropských předpisů lze jmenovat IGSHPA 

Obrázek 5.1 – Schéma návrhu termo-aktivní konstrukce. 
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standardy [14] vydané Oklahomskou univerzitou v USA nebo příručku ASHRAE [15] 

publikovanou asociací amerických inženýrů z oblasti vytápění, chlazení a klimatizování 

objektů. [16] 

V následujících kapitolách bude popsán návrh termo-aktivního systému s přihlédnutím 

k ovlivňujícím faktorům okolního prostředí a k geometrickému řešení konstrukce. Sa-

motný statický návrh konstrukce zde nebude komentován, až na jednu výjimku a to tep-

lotní zatížení, které se u tradičních/neenergetických konstrukcí nevyskytuje. 

5.1 Termo-aktivní systém 

Pro dosažení energeticky efektivního návrhu termo-aktivních systémů je nutné přistu-

povat k návrhu komplexně a pečlivě, neboť i malý rozdíl návrhových podmínek dokáže 

ovlivnit výslednou účinnost celého systému, viz kapitola 3.2.1. Správný návrh termo-

aktivního systému by měl vždy zohlednit následující faktory: 

 Geologický profil území 

 Hydrogeologické podmínky, především se jedná o směr a rychlost proudění 

podzemní vody a fluktuaci výšky podzemní vody během roku. 

 Geotechnické parametry podloží, především stupeň nasycení, propustnost, tep-

lotní chování podloží, pevnostní a smykové parametry potřebné pro statický ná-

vrh stavby. 

 Geotermální parametry podloží, zejména tepelné parametry viz kapitola 4.1.1, a 

teplotní pole horninového prostředí. 

 Mineralogické složení horninového prostředí. 

 Konstrukční řešení stavby, kde se z pohledu základových konstrukcí jedná o je-

jich typ, rozměry, rozmístění a maximální dosaženou hloubku. V případě obyt-

ných budov je důležité zohlednit celkové tepelně-energetické chování budovy a 

zaměřit se na tepelně-konstrukční detaily stavby, jakými jsou například okna, 

tepelné mosty, tepelná izolace a mnohé další. 

 Detaily návrhu termo-aktivního systému jakými jsou umístění tepelného čerpa-

dla, teplota v primárním a sekundárním okruhu, typ použitého okruhu primární-

ho systému: otevřený nebo uzavřený. U tunelů je důležitá i vzdálenost, na kte-

rou je získané teplo dopravováno k spotřebiteli. 

 Klimatické podmínky 

 Režim provozu systému, který může být z pohledu provozu tepelného čerpadla 

jednosměrný nebo obousměrný a dle zapojení dalších zdrojů tepla monovalentní 

či bivalentní, viz kapitola 2.2. 

 Energetické požadavky na tepelnou kapacitu systému.  
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Tabulka 5.1 – Orientační tepelný výkon vybraných základových konstrukcí. [4] 

Přesnost a komplexnost výše zmíněných vstupních parametrů závisí na stupni dokumen-

tace a velikosti projektu. Pro předběžné návrhy lze materiálové charakteristiky získat 

z odborné literatury, viz například grafy v příloze A. Údaje o množství extrahované 

energie skrz termo-aktivní konstrukce lze odhadnout z měření na dříve realizovaných 

projektech. Orientační hodnoty tepelného výkonu jsou uvedeny v tabulce 5.1 pro jed-

notlivé typy základových konstrukcí. 

Množství Jednotka

Pilota D = 0,3-0,5 m 40–60 W/m

Pilota D > 0,6 m 35 W/m
2

Podzemní stěna 30 W/m
2

Základová deska 10–30 W/m
2

Typ základu
Tepelný výkon

 

 

V případě komplexního řešení termo-aktivního sytému, či při požadavku většího tepel-

ného výkonu systému, je nutno provést podrobný geotechnický průzkum zájmového 

území s uvážením všech výše vypsaných ovlivňujících aspektů. Obvykle je u návrhu 

systému s výkonem větším než 50 kW doporučováno provést numerickou simulaci ce-

lého termo-aktivní systému za pomoci vhodného softwaru. 

Maximální množství tepla, které je možné extrahovat/uložit do horninového prostředí 

závisí na maximální dosažitelné hodnotě hustoty tepelného toku skrz konstrukci 

k teplonosnému médiu a na parametrech horninového prostředí. Jak bylo popsáno 

v kapitole 4, hustota tepelného toku je ovlivněna zejména parametry primárního systé-

mu a materiálovými charakteristikami teplonosného média. Pro dosažení optimálního 

návrhu termo-aktivního systému je nutné provést návrh s ohledem na parametry horni-

nového prostředí, průměr a délku potrubí primárního systému, drsnost vnitřní stěny po-

trubí, tepelné vodivosti, měrné kapacitě, hustotě a viskozitě teplonosného média a na 

rychlosti, resp. typu proudění média v systému. Celý proces probíhající v termo-

aktivním systému od zisku tepla z horninového prostředí až po jeho následné využití 

v sekundárním okruhu je schematicky znázorněn na obrázku 5.2. 

Podíváme-li se na problém šíření tepla z pohledu teplonosného média, v zásadě platí, že 

k významně větší hodnotě hustoty tepelného toku dochází při turbulentním proudění 

v porovnání s proudění laminárním. Mohlo by se tedy zdát, že turbulentní proudění je 

žádoucí, neboť je při něm dosaženo většího tepelného výkonu systému. Na druhou stra-

nu, dosažení turbulentního proudění vyžaduje větší výkon tepelného čerpadla, s čímž 

úměrně roste i požadavek na spotřebu elektrické energie pro jeho provoz.  

Větší nároky na čerpadlo jsou kladeny i v případě neúměrně dlouhého potrubí primární-

ho systému, vysoké drsnosti povrchu trubic a při instalaci potrubí do konstrukce v ma-

lých poloměrech zahnutí trubice. Kromě parametrů primárního systému je nutno zmínit 

i dopad viskozity teplonosného média, kterým je často směs vody a glykolu. Kinematic-
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Obrázek 5.2 – Schéma prostupu tepla termo-aktivním systémem. [4] 

�̇� = tepelný tok [W]    c = měrná tepelná kapacita [J/kg/°C] 

�̇� = hustota tepelného toku [W/m2]  �̇� = šíření hmoty [kg/s] 

C = obvod [m]    T = teplota [°C] 

lpile = délka piloty [m]    Php = el. příkon tepelného čerpadla [W] 

Lpipe = délka potrubí [m]   𝜂hp = účinnost tepelného čerpadla 

npipes = počet trubic v pilotě   εhp = COP tepelného čerpadla 

α = koeficient šíření tepla [W/m2/°C]  εcarnot = COP Carnotova cyklu 

 

 

 

 

 

 

 

ká viskozita této směsi roste se zvyšující se koncentrací glykolu, viz Příloha C. 

V případě vysoké koncentrace glykolu je dosaženo vysoké hodnoty kinematické visko-

zity, a tím pádem dojde k snížení rychlosti proudění, což se opět projeví ve snížení hus-

toty tepelného toku systémem. Při použití čisté vody jako teplonosného média by sice 

bylo docíleno lepšího přenosu tepla, ale bylo by podstoupeno riziko zamrznutí média 

v primárním okruhu. 

Při návrhu termo-aktivní konstrukce je důležité se věnovat i vlastnostem horninového 

prostředí a jeho reakci na změnu teplotního pole. Termo-aktivní systém je v zásadě 

možné navrhnout v jakémkoliv geologickém prostředí, avšak méně vhodné podloží se 

projeví menším výkonem systému, či většími požadavky na primární okruh. Například 

u horninového prostředí s nízkým stupněm nasycení je pro stejnou účinnost systému 

nutné navrhnout delší primární systém s větší plochou pro výměnu tepla, než u prostředí 

s optimálními parametry. Pro představu 1 kW tepla je možné získat z 20 m2 aktivní plo-

chy konstrukce v případě plně saturovaného podloží a z 50 m2 v případě prostředí 

s nízkým stupněm nasycení. 

Odebíráním, případně ukládáním tepla do horninového prostředí, dochází k ovlivnění 

teplotního pole v nejbližším okolí termo-aktivní konstrukce. Ze statických a provozních 
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důvodů by teplota povrchu termo-aktivní konstrukce neměla klesnout pod hodnotu 2 °C. 

Je-li tento limit dodržen, změna teploty nemá zásadní vliv na změnu pevnostních a pře-

tvárných vlastností horninového prostředí. Z pohledu návrhu proto nemusí být s tímto 

jevem počítáno, s výjimkou konstrukcí extrémně citlivých na sedání. Změnu teplotního 

pole je nutné uvážit i z pohledu dopadu na životní prostředí. Provoz termo-aktivních 

systémů v průměru sníží, resp. zvýší teplotu podloží o 4–5 °C [11]. Trvalé podchlaze-

ní/přehřátí podloží vede k zastavení některých biologických procesů v půdě a k úmrtí 

organismů citlivých na změnu teploty. V případě plošných kolektorů uložených v malé 

hloubce navíc může v extrémních případech dojít až k znehodnocení úrodné vrstvy pů-

dy. 

O průběh teplot v podloží je nutno dbát i z pohledu efektivního provozu systému. 

Z dosavadních zkušeností je doporučováno prvně spustit termo-aktivní systém na jaře, 

aby došlo k jeho tepelnému „nabití“ během letního období. V zimním období bude díky 

tomu horninové prostředí schopno dodávat větší množství tepla po delší dobu. 

V krajním případě se předejde i výraznému podchlazení podloží. 

Pro optimalizaci návrhu termo-aktivního systému je nutné brát v potaz veškeré výše 

uvedené vstupní parametry, ovlivňující aspekty a požadavky na výkon systému 

v porovnání s dodanou energií, která je potřebná pro jeho provoz. Výsledkem návrhu by 

měla být energetická bilance systému v průběhu jeho životního cyklu ve smyslu využi-

telné a požadované tepelné energie, viz obrázek 6.4. [4] 

5.2 Teplotní zatížení konstrukcí 

Tato kapitola se věnuje teplotnímu zatížení termo-aktivních konstrukcí, které je způso-

bené cirkulací teplonosného média uvnitř primárního okruhu systému. Vzhledem 

k provozním režimům termo-aktivních konstrukcí se teplotní zatížení mění v čase a na 

to následně reaguje i samotná konstrukce. Měnící se zatížení teplotou přináší mnohá 

úskalí návrhu energetických konstrukcí, především v otázce interakce zeminy a kon-

strukce, způsobeného sedání a vnitřní integrity materiálu. Z těchto důvodů se čím dál 

častěji přistupuje k numerickému modelování chování termo-aktivních konstrukcí. Kon-

strukce je při návrhu podrobena THM analýze (Thermo-hydro mechanical analysis), 

která zohledňuje teplotně-mechanické chování konstrukce i s uvážením přítomné pod-

zemní vody. V následujících kapitolách bude stručně popsán problém teplotně-

mechanického chování tří základních termo-aktivních konstrukcí. Teorie problému bude 

vysvětlena za pomocí zjednodušených předpokladů, na kterou budou navazovat možné 

přístupy numerického modelování. 

5.2.1 Energetické piloty 

Energetická pilota je vystavena kombinaci statického a teplotního zatížení. Chování 

piloty v těchto situacích lze zjednodušeně popsat pomocí Hookova zákona pružné de-

formace. Při statickém zatížení je v pilotě vyvoláno svislé tlakové napětí 𝜎𝑀, kterému 

odpovídá relativní osová deformace 𝜀𝑀. Dojde-li k teplotnímu zahřívání, resp. chlazení 

volné piloty, následuje její roztahování, resp. smršťování v závislosti na teplotním roz-
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(5.2.1 a) 

(5.2.1 b) 

(5.2.1 c) 

(5.2.1 d) 

dílu ∆𝑇 a lineárním koeficientu teplotní roztažnosti 𝛼. Relativní osová deformace vy-

volaná teplotou lze potom zapsat rovnicí: 

𝜀𝑇 = 𝛼∆𝑇 

Uvedený vztah relativní teplotní deformace 𝜀𝑇 je platný v případě volné piloty, jejíž 

deformace není omezována okolní zeminou. V takovém případě je celkové osové pro-

dloužení, resp. zkrácení rovno hodnotě ∆𝐿 = 𝐿𝜀𝑇 = 𝐿𝛼∆𝑇. 

Ve skutečnosti je deformace piloty více či méně omezována okolním horninovým pro-

středím, což má v krajním případě za následek nulové teplotní deformace piloty. Místo 

toho se teplotní zatížení projeví vyvoláním vnitřního osového napětí v pilotě, jehož 

hodnota je určena vztahem: 

𝜎𝑇 = 𝐸𝜀𝑇 

kde 𝐸 je Youngův modul pružnosti uvažované piloty. Výsledné napětí v pilotě a stejně 

tak výsledná relativní deformace je následně určena jako součet napětí, resp. deformace 

od statického a teplotního zatížení: 

𝜎 = 𝜎𝑀 + 𝜎𝑇 

𝜀 = 𝜀𝑀 + 𝜀𝑇 

Průběh osového napětí a relativní deformace po délce piloty závisí na způsobu přenáše-

ní zatížení pilotou do únosného horninového prostředí. Problém zde bude vysvětlen na 

dvou základních případech: plovoucí a opřené pilotě. 

V případě plovoucí piloty je zatížení přenášeno převážně třením na jejím plášti. Zatíží-

me-li pilotu teplotou, dojde k její deformaci, která je charakterizována lineárně narůsta-

jící hodnotou od středu směrem k okrajům. Bude-li pilota zahřívána, její horní konec se 

bude pohybovat směrem vzhůru a její dolní konec bude zatlačován hlouběji do podloží. 

Maximální hodnota krajních deformací piloty by v případě jejích volných konců dosáh-

la hodnoty rovné součinu 𝛼∆𝑇. Naopak minimální hodnoty relativní teplotní deformace 

je dosaženo uprostřed délky piloty. Zkombinujeme-li relativní deformaci zahřívané pilo-

ty s deformací od statického zatížení, obdržíme výsledný průběh prezentovaný na ob-

rázku 5.3 a). Z obrázku je patrná závislost výsledné relativní deformace na celkové hod-

notě tření pláště piloty, které je generované statickým i teplotním zatížením. Generova-

né tření působí vždy proti deformaci piloty, a proto v případě teplotního roztahování je 

v dolním okraji piloty tření největší, a tudíž výsledná deformace nejmenší. V extrémním 

případě, kdy je deformace od teplot v dolním okraji piloty větší než statická deformace, 

může dojít až k změně tlakového osového napětí na tahové. Naopak je tomu v horním 

konci piloty, kde se generovaná tření vzájemně vyrušují, a výsledná relativní deformace 

zde dosahuje maximálních hodnot. Při ochlazování piloty budou deformace piloty pro-

bíhat ve stejném smyslu, ale opačným směrem. Výsledný průběh relativní deformace a 

osového napětí má tudíž opačný trend, viz obrázek 5.3 b). V zásadě platí, že u plovou-
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Obrázek 5.5 – Změřená deformace piloty na jejím modelu v poměru 1:1. [3] 

cích pilot dochází k celkovému nárůstu tlakového napětí při zahřívání piloty a celkové-

mu snížení osového napětí při jejím ochlazování. 

Druhým případem je opřená pilota, u které dochází k přenosu zatížení skrz její patu. 

Vystavíme-li tuto pilotu nárůstu teploty, celá pilota bude mít tendenci se posouvat vzhů-

ru, neboť deformacím na patě piloty je z velké míry zabráněno. V případě volného po-

hybu horního konce piloty dochází k nárůstu relativní deformace od teploty se snižující 

se hloubkou. Naopak teplotně generované tlakové napětí piloty a výsledné tření na plášti 

s hloubkou narůstají. V případě ochlazování piloty mají průběhy deformací a napětí 

opačný charakter, viz obrázek 5.4 b). 

Výše popsané teplotní chování piloty je platné za předpokladu homogenního hornino-

vého prostředí. Ke skutečnosti má tento předpoklad daleko, neboť horninové prostředí 

je heterogenní a interakce mezi zeminou a pilotou nelineární. Reálné chování piloty je 

graficky zachyceno na obrázku 5.5. Prezentované hodnoty byly naměřeny na modelu 

piloty v měřítku 1:1. I přes odlišné reálné chování piloty lze zjednodušeně posoudit dvě 

samostatné situace. První situací je stav maximálního prodloužení nebo sednutí piloty, 

jehož hodnota je rovna ∆𝐿𝑀𝐴𝑋 = 𝐿𝛼∆𝑇. Druhou situací je stav s maximálním možným 

osovým tlakem v pilotě vyvolaným teplotním zatížením, jehož hodnota je určena vzta-

hem 𝜎𝑀𝐴𝑋 = 𝐸𝛼∆𝑇. Při posouzení stačí následně ověřit, jestli maximální sednutí splňu-

je stanovené požadavky a maximální napětí v pilotě nepřekračuje pevnostní meze mate-

riálu. Tento návrhový přístup je velice konzervativní, neboť tato dvě návrhová kritéria 

nikdy nenastanou společně. [17] 
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Obrázek 5.6 – Náhradní model zdroje tepla v pilotě vhodný pro MKP výpočet. [17] 

Pro více realistický a přesnější návrh je možné využít numerického modelování. Samot-

ná pilota a její interakce s okolním horninovým prostředím je v dnešní době rutinní zá-

ležitostí každého projektanta. U energetických pilot je do stejného modelu navíc přidán 

zdroj tepla, který zastupuje primární okruh systému. Tento zdroj je možné modelovat 

v zásadě dvěma způsoby. Prvním způsobem je náhrada primárního systému za liniový 

zdroj energie. Tento způsob je využíván především při modelování energetických vrtů, 

ale lze jej použít i pro energetické piloty malých průměrů. V případě pilot větších prů-

měrů je vhodnější použít cylindrický model s náhradním průměrem (obrázek 5.6). 

 

Jednoduché modely zpravidla uvažují konstantní teplotu v rámci celého objemu piloty a 

pro tento stav následně určí teplotní změny v horninovém prostředí. Toto zjednodušení 

nám umožňuje předpokládat konstantní tepelný odpor pro výpočet hodnot tepelného 

toku okolo zdroje energie. Uvedený přístup k modelování je přípustný v případě pilot 

malých průměrů. U pilot průměrů větších je nutné zohlednit čas potřebný pro prostup 

tepla ze zdroje energie skrz betonovou konstrukci do horninového prostředí. Proto je 

doporučováno provádět analýzu šíření tepla výpočetní metodou označovanou jako 

transient. V neposlední řadě musí návrh energetické piloty zohlednit i skupinové půso-

bení, jak pro běžné statické zatížení, tak i pro zatížení teplotou. [17] 
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Obrázek 5.3 – Teplotně-mechanické chování plovoucí piloty: a) zahřívání; b) ochla-

zování. [17] 
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Obrázek 5.4 – Teplotně-mechanické chování opřené piloty: a) zahřívání; b) ochlazo-

vání. [17] 
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Obrázek 5.7 – Důsledek provozu termo-aktivního systému na zatížení a chování pod-

zemní stěny. [17] 

5.2.2 Energetické podzemní stěny 

Teplotní odezva energetické stěny je od energetické piloty v mnohém odlišná. Přede-

vším se projevuje nesouměrné umístění trubic primárního systému v průřezu stěny, kte-

ré generuje přídavný ohybový moment konstrukce. Druhým ovlivňujícím faktorem je 

horninové prostředí, které neobklopuje stěnu kolem dokola, jako je tomu u energetic-

kých pilot, ale přiléhá k ní pouze z jedné strany. V případě obou vlivů je průřez stěny 

vystaven nerovnoměrnému průběhu napětí, na které je nutno stěnu staticky ověřit. Tento 

stav zatížení je navíc umocněn teplotní dilatací stěny, při které se stěna cyklicky defor-

muje a z dlouhodobého hlediska způsobuje změnu působícího zemního tlaku. 

V některých případech může dlouhodobým provozováním termo-aktivní konstrukce 

dojít i k výraznému sedání celé konstrukce. Z výše popsaných důvodů je proto doporu-

čováno provést analýzu dlouhodobé deformace okolního horninového prostředí od tep-

lotního zatížení energetické stěny. 

Teplotní zatížení energetických stěn může ovlivnit konstrukční chování samotné stěny, 

ale i stav přilehlé zeminy. Důsledky provozu termo-aktivní stěny jsou zobrazeny na ob-

rázku 5.7.  

Při numerickém modelování je možné primární okruh energetické stěny modelovat jako 

liniový, rovinný nebo bodový zdroj tepla. Jednotlivé modely závisí na úrovni požado-

vané přesnosti výpočtu. Bodový a rovinný zdroj energie je vhodný pro jednoduchý 2D 

model stěny. Nejčastěji se jedná o svislý řez stěnou v případě rovinného modelu a vodo-

rovný řez stěnou v případě modelu bodového. Tyto jednoduché modely umožňují nasi-

mulovat výměnu tepla mezi konstrukcí a horninovým prostředím a deformace konstruk-

ce v závislosti na zatížení. 
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Obrázek 5.8 – 3D model pro THM analýzu metodou MKP: a) 3D model; b) výpočet-

ní síť 3D modelu; c) detail výpočetní sítě v okolí stanice; d) model smyčky potrubí 

primárního okruhu; e) výpočetní síť smyčky. [17] 

Při vyšším požadavku na přesnost výpočtu je na místě provést simulaci na 3D modelu 

energetické stěny. V takových modelech je zdrojem tepla liniový prvek, který je přes-

ným obrazem primárního okruhu termo-aktivního systému. 3D model byl použit napří-

klad při návrhu termo-aktivních podzemních stěn pro „projekt Crossrail“ v Londýně 

(obrázek 5.8). [17] 
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Obrázek 5.9 – Důsledek provozu termo-aktivního systému uvnitř ostění tunelu. [17] 

5.2.3 Energetické tunely 

Primární okruh termo-aktivního systému zabudovaný v ostění tunelu generuje přídavné 

teplotní zatížení, které se stejně jako v případě energetické stěny projevuje nerovnoměr-

ným roztahováním a smršťováním konstrukce. Při návrhu ostění tunelu je nutné zohled-

nit tuto teplotní odezvu, která vyvolává přídavné osové a ohybové namáhání průřezu 

ostění. Přídavné zatížení je nutno kontrolovat i v místech napojení segmentů, kde může 

docházet k jejich větším vzájemným posunům, které mohou ovlivnit vodotěsnost spojů 

ostění i napojení primárních okruhů. Cyklická dilatace konstrukce se projeví i změnou 

zemního tlaku na ostění tunelu. Důsledky provozu energetického tunelu na jeho kon-

strukci jsou ilustrovány obrázkem 5.9. 

Pro návrh energetických tunelů je většinou nezbytné provést THM analýzu, která zo-

hlední interakci konstrukce tunelu s okolním horninovým prostředím spolu s efektem 

teplotního zatížení ostění od primárního systému. Analýzu je možno provést metodou 

konečných prvků na příčném řezu tunelem, či na komplexním 3D modelu části tunelu. 

Zjednodušený model pro analýzu nahrazuje zdroj dutým cylindrem, jehož poloha sou-

hlasí s vnitřní hranou ostění tunelu (obrázek 5.10 a)). Přesnější možností je provést ana-

lýzu ve 3D za pomocí liniových zdrojů tepla, které svou polohou odpovídají umístění 

trubic primárního okruhu uvnitř ostění tunelu. Tento přístup je obdobou 3D modelu 

podzemní stěny, viz obrázek 5.8. 3D modelování dosahuje vyšší přesnosti, zároveň i 

vyšší časově náročnosti. Proto se často přistupuje k zjednodušení na 2D model, ve kte-

rém se liniové zdroje tepla zamění za bodové (obrázek 5.10 b)). [17] 
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Obrázek 5.10 – 2D model energetického tunelu pro výpočet MKP se zdrojem tepla 

modelovaným pomocí: a) dutého cylindru; b) bodových zdrojů. [17] 
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 PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 

V následující kapitole jsou jmenovány realizované nebo plánované aplikace energetic-

kých konstrukcí. Uvedeny budou příklady projektů ze světa i z České republiky, kde je 

prozatím využití geotermální energie v rámci energetických konstrukcí na svém počát-

ku. I přes obtížný návrh a počáteční vyšší investiční náklady se tyto konstrukce těší čím 

dál většímu počtu realizací, viz kapitola 3.1. Rozvoj této technologie je podpořen řadou 

pilotních projektů, na kterých jsou prováděny experimentální měření a pozorování slou-

žící k zpřesnění budoucích návrhů. Mezi takové pilotní projekty patří například rehabili-

tační centrum v Bad Schallerbachu v Rakousku a tunel Lainzer ve Vídni ležící na trase 

Panevropského koridoru  TEN-T 17 spojujícího Paříž s Bratislavou. [4] 

Mezi tradiční aplikace geotermální energie patří vytápění a chlazení vnitřních prostor 

budov. Takovým projektem je například terminál letiště v Curychu, obchodní centrum 

ATRIO v rakouském Villachu [9], či stanice vídeňského metra na nově realizovaném 

prodloužení linky U2. Mimo tradiční projekty se můžeme s využitím geotermální ener-

gie setkat i u dopravních staveb. Příkladem může být švýcarský projekt SERSO, který 

využívá geotermální energii k vyhřívání vozovky dálničního mostu, či most v Japonsku, 

který je založen na energetických pilotách. [18], [4] 

6.1 Rehabilitační centrum v Bad Schallerbachu 

Prvním realizovaným pilotním projektem je objekt rehabilitačního centra v Bad Schall-

erbachu v Rakousku. Budova je navržena jako sedmi podlažní, s celkovým vnitřním 

objemem 90 000 m3 a užitnou plochou 21 500 m2. Vzhledem k energetické náročnosti 

takového komplexu se hledal alternativní zdroj energie, který by snížil celkové náklady 

na provoz centra. Při geotechnickém průzkumu místa stavby se jako vhodný zdroj ener-

gie nabídla energie geotermální, která slouží k vytápění a chlazení budovy a stejně tak 

k ohřevu teplé vody. Samotná výstavba rehabilitačního centra začala roku 1994, kdy 

jako první přišly na řadu základové konstrukce. Vzhledem k složitému geologickému 

podloží a výstavbě konstrukce ve svahu bylo přistoupeno k návrhu pilotových základů. 

Celkem bylo pro založení realizováno 175 pilot průměru 1,2 m, z nichž 143 pilot je vy-

baveno trubicemi termo-aktivního systému. Základové konstrukce byly navíc osazeny 

měřícími čidly, která umožnila monitorovat dlouhodobou odezvu termo-aktivních kon-

strukcí na cyklicky se měnící teplotu. Měřena byla především únosnost pilot, celkové 

sedání a změna teplotního pole podloží v závislosti na množství extrahované-

ho/uloženého tepla. Výstavba rehabilitačního centra byla dokončena roku 1997. Od to-

hoto roku je v provozu i termo-aktivní systém, doposud bez jakýchkoliv problémů brá-

nících efektivnímu využívání. 
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6.2 Tunel Lainzer 

Druhý pilotní projekt se zaměřil na využití geotermální energie u dopravních staveb. 

Konkrétně se jedná o první energetický tunel na světě, který je součástí železničního 

koridoru TEN-T 17. Tunel se nachází na úseku procházejícím pod severní částí Vídně. 

Celková délka tunelu je 12,8 km, z které je část využívána jako tepelný výměník. Vý-

stavba tunelu byla rozdělena do dvou technologických celků: hloubeného a raženého 

tunelu.  

Hloubená část tunelu je provedena ve stavební jámě zajištěné převrtávanou pilotovou 

pažící stěnou, která zároveň tvoří primární ostění tunelu. Každá třetí pilota této pažící 

stěny je vybavena termo-aktivním systémem, který slouží pro výměnu energie 

s podložím (obrázek 6.1). Celkem je v rámci hloubeného úseku realizováno 59 energe-

tických pilot průměru 1,2 m s průměrnou délkou 17,1 m. Primární okruh trubic každé 

piloty je sveden do hlavního rozváděcího potrubí, které je vyvedeno v ose tunelu do 

jeho středu a následně na povrch do řídící místnosti. Změřená tepelná výkonnost hlou-

bené části tunelu dosahuje 214 MWh ročně. Provoz energetických konstrukcí byl zahá-

jen roku 2004 a získaná energie je poskytována blízké budově školy, viz obrázek 6.2. 

Druhá část tunelu vedoucí ve větší hloubce byla provedena technologií NRTM. V tomto 

tunelovém úseku je okruh primárního potrubí připevněn k geotextiliím a vložen mezi 

primární a sekundární ostění tunelu (obrázek 3.5 b)). 

Obrázek 6.1 – Podélný řez pilotovou energetickou stěnou v hloubené části tunelu 

Lainzer. [22] 
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Stejně jako v případě předchozího pilotního projektu jsou energetické konstrukce osa-

zeny snímači pro měření ovlivněného teplotního pole, únosnosti pilot a teplotní změny 

v pilotě během provozu termo-aktivního systému. [22] 

6.3 Stanice metra Taborstraße 

Geotermální energie našla uplatnění i pro vyhřívání a chlazení prostor stanic metra. 

První takovou stanicí je stanice U2/2 Taborstraße ve Vídni, která byla otevřena roku 

2008 v rámci prodloužení linky U2. Výstavba stanice byla provedena metodou cut & 

cover, kde hlavní nosnou konstrukcí jsou obvodové podzemní stěny napříč propojené 

stropními deskami (obrázek 6.3). Primární okruhy termo-aktivního systému jsou nain-

stalovány v podzemních stěnách a spodní desce stanice, která je v kontaktu s podložím. 

Energeticky vybaveny jsou i staniční tunely metra, kde je systém trubek uložen mezi 

primární a sekundární ostění tunelu. Značné množství tepla, vytvořené provozem vlako-

vých souprav, je klimatizováno za pomocí elektrických jednotek, které mají vysoký 

nárok na spotřebu energie a značně tak prodražují provoz. U stanice Taborstraße je tento 

energetický nárok na provoz redukován využitím termo-aktivních konstrukcí, které pra-

cují s výměnou tepla skrz podzemní stěny na celkové ploše 1865 m2 a skrz spodní desku 

stanice s tepelně využitelnou plochou 1640 m2. Celková maximální klimatizační kapaci-

ta stanice dosahuje hodnoty 81 kW, která spolehlivě naplňuje požadavky stanice. Roční 

bilance požadavků na chlazení a kapacity termo-aktivního systému je prezentována na 

obrázku 6.4. 

Obrázek 6.2 – Schématický příčný řez hloubeným energetickým tunelem. [22] 
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Obrázek 6.4 – Energetická bilance požadované a dostupné energie k chlazení prostor 

stanice metra. [22] 
 

6.4 SERSO Projekt 

Využití geotermální energie k vyhřívání vozovek se stává čím dál častějším návrhem. 

Pilotní projekt Solar Energy Pilot Project (SERSO) byl realizován ve Švýcarsku počát-

kem 90. let 20. století. Cílem projektu je vyrovnat extrémní teploty vozovky během ro-

ku, které umožní zvýšit bezpečnost v zimních měsících a snížit náklady na údržbu. Sa-

motný projekt byl prvně realizován pro vozovku silničního mostu na silnici číslo 8 

u Därlingenu ve Švýcarsku. Celková plocha vozovky opatřené systémem trubic činí 

1 300 m2. Z podstaty projektu se nejedná o aplikaci čistě energetické konstrukce, ale o 

aplikaci využití geotermální energie pro dopravní stavby. Instalovaný termo-aktivní 

Obrázek 6.3 – Příčný řez stanicí Tabostraße linky U2/2 vídeňského metra. [22] 
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systém pracuje v zásadě ve dvou možných režimech: zimním a letním. V zimních měsí-

cích je vozovka vyhřívána geotermální energií, naopak v letních měsících je přebytečné 

teplo odváděno zpět do podloží. V zimním období je cílem dosáhnout teploty vozovky 

vyšší než 0 °C, aby bylo zabráněno namrzání povrchu. Na druhou stranu v letním obdo-

bí je cílem snížit teplotu vozovky a omezit tak rizika poškození asfaltových vrstev vo-

zovky. 

Termo-aktivní systém je v tomto projektu tvořen primárním okruhem trubic, který je 

instalován uvnitř 91 energetických vrtů délky 65 m. Tyto vrty jsou v kontaktu 

s pískovcovým podložím a slouží pro odběr i uložení tepla. Sekundární okruh je tvořen 

systémem trubic z nerezové oceli umístěných 7 cm pod horním okrajem asfaltové vo-

zovky. Tento okruh slouží v letních měsících i k odběru tepla z vozovky, které je zde 

akumulováno sluneční energií. Oba okruhy jsou propojeny skrz čerpadlo, které zaručuje 

nepřetržitou cirkulaci teplonosného média (obrázek 6.5). 

Celková cena projektu včetně vývoje a následné realizace dosáhla zhruba 3 milionů 

dolarů. Cena budoucích návrhů využívajících SERSO technologii se odhaduje zhruba 

na dvojnásobek ceny pro samotnou realizaci stavby. Počáteční vysoké náklady jsou po 

čase z části vyrovnány nižšími provozními a údržbovými náklady vozovky během jejího 

funkčního období. Krom nižších životních nákladů stavby je dosaženo i menšího rizika 

dopadu na životní prostředí, viz kapitola 3.4. [18] 

Obrázek 6.5 – SERSO Projekt: a) sekundární okruh z nerezových trubic uložený 

v asfaltových vrstvách vozovky; b) energetické vrty; c) schéma termo-aktivního sys-

tému; d) schématický řez systémem. [18] 
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6.5 12 LOFTS Praha 

Projekt 12 LOFTS realizovaný společností HOCHTIEF ve spolupráci s firmou  

GEROtop je jednou z prvních aplikací geotermální energie na území České republiky. 

Tři objekty nabízející luxusní byty v centru Prahy v ulici Ronalda Reagana jsou založe-

ny na energetické základové desce a energetických pilotách. O vytápění a chlazení 

vnitřních prostor objektu, kterým dominují velké prosklené plochy oken pro maximální 

přístup denního světla, se stará celkem 78 pilot o průměru 620–900 mm, jejichž délka se 

pohybuje v rozmezí 5–13 m. Mimo pilot je využito 1575 m2 kontaktní plochy základové 

desky s podložím. Do základů bylo celkem nainstalováno 7 km trubic primárního okru-

hu. [21] 

 

6.6 AZ Tower Brno 

Dosavadním největším projektem v České republice využívajícím energetické konstruk-

ce je budova AZ Tower v Brně. Tato budova je se svou výškou 111 m nejvyšší stavbou 

v České republice a nabízí celkem 17 000 m2 kancelářských, obchodních i rezidenčních 

ploch. Budova AZ Tower je vybavena moderními technologiemi zajišťujícími nízké 

provozní náklady a šetrnost k životnímu prostředí. Mimo fotovoltaických panelů a uni-

kátního sytému větrání je využito i geotermální energie [19]. Budova je založena na 

pilotách, z nichž 90 pilot je energetických. Celková délka všech energetických pilot 

dosahuje 800 m, uvnitř kterých je celkem nainstalováno zhruba 12 km potrubí primár-

ního okruhu. Energetické konstrukce mají celkový topný výkon 172 kW a chladící vý-

kon 160 kW. [20] 

 

Obrázek 6.6 – Pohled na obytné objekty 12 LOFTS v Praze. [2.] 
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 SOFTWARE MODELUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA 

Pro zpřesnění optimalizací návrhu energetických konstrukcí jsou v dnešní době často 

využívány 2D a 3D simulace. Tyto simulace využívají k výpočtu zadaného modelu nu-

merické metody, z nichž nejvíce využívanou je Metoda konečných prvků (MKP). Prin-

cip metody spočívá v diskretizaci modelu na určitý, neboli konečný počet prvků. Tyto 

prvky společně tvoří výpočetní síť, pro kterou je stanoveno řešení problému. Většinou 

platí, že s rostoucím počtem prvků, tedy větší hustotou sítě, je možno dosáhnout přes-

nějších výpočtů. Vyšší přesnosti je ovšem dosaženo za cenu delšího výpočetního času. 

Požadované výpočtové parametry jsou vždy určovány pro uzlové body sítě, mezi kte-

rými je řešení aproximováno. 

Metodu konečných prvků lze využít k výpočtu v zásadě jakéhokoliv fyzikálního pro-

blému, který je možno definovat na výpočetní model. Nejčastěji se MKP využívá pro 

výpočty průběhu napětí, deformací, vlastních frekvencí, ale i šíření tepla, čehož je vyu-

žito v praktické části této diplomové práce. 

Pro simulaci šíření tepla je možno využít prakticky každý obecný MKP software, jakým 

jsou například ABAQUS Simulia, či ANSYS. Mezí více sofistikované softwary patří 

například COMSOL Multiphysics, který disponuje větším množstvím nastavitelných 

parametrů a možností definování modelu a okrajových podmínek. Takový software je 

z tohoto pohledu více vhodný pro modelování šíření tepla v horninovém prostředí a byl 

již mnohokrát pro tuto aplikaci využit, viz například [28]. Hlavní výhodou tohoto soft-

waru je mimo šíření tepla okolo zdroje možno simulovat a určit i teplotu média po prů-

chodu primárním systémem (viz obrázek 7.1) a použít tento údaj pro návrh tepelného 

čerpadla. 

 

 

Obrázek 7.1 – Simulace horizontálního geotermálního vrtu pro potřeby rodinného 

domu v COMSOL Multiphysics. [3.] 



Diplomová práce                                                          Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

55 

Speciálními MKP softwary vytvořenými pro výpočty v horninovém prostředí jsou 

Plaxis a GeoStudio. Oba zmíněné softwary umožňují výpočet geotechnických konstruk-

cí se zohledněním okolních působících faktorů, specifických právě pro horninové pro-

středí. Základní výpočty geotechnických konstrukcí, kterými jsou například výpočty 

deformací a napětí je možno provádět jak na 2D tak i na 3D modelech. V případě šíření 

tepla oba softwary umožňují pouze výpočet ve 2D v samostatném modulu softwaru 

s názvem Plaxis 2D Thermal, resp. GeoStudio TEMP/W. Tyto dva softwary jsou blíže 

popsány v následujících kapitolách. 

7.1 Plaxis 2D Thermal 

Plaxis 2D Thermal je novým nadstavbovým modulem Plaxisu, který umožňuje simulaci 

šíření tepla v horninovém prostředí pro 2D modely. Nadstavbový modul pracuje se stej-

ným prostředím jako jeho platforma a je doplněný o prvky tepelného/teplotního mode-

lování. V první řadě je nutné definovat tepelné parametry použitých materiálů. Zde se 

jedná především o součinitel tepelné vodivosti, měrnou tepelnou kapacitu a objemovou 

hmotnost materiálu v suchém stavu. V rámci modelu je následně možno definovat tep-

lotní okrajové podmínky modelu, které mohou být i časově závislé. Zdroje tepla je 

možno modelovat pomocí liniových a plošných prvků, a to hned v několika různých 

formách. Liniovým prvkům je možno přiřadit teplotu či hustotu tepelného toku, která 

má být odebírána, resp. dodávána do modelu. Toto teplo je zadáváno v jednotkách 

kW/m2, přičemž plocha v m2 je definována délkou liniového prvku a jeho šířkou 1 m 

kolmou na rovinu modelu. Plošným prvkům je možno přiřadit teplotu či opět množství 

odebíraného, resp. dodávaného tepla v jednotkách kW/m3. Objem v m3, kterému je toto 

teplo přiřazeno, je opět definováno ve stejném smyslu jako u liniového prvku. V rámci 

modelu je možno definovat i klimatické podmínky a to pomocí teploty vzduchu a koefi-

cientu prostupu tepla. Teplotní pole horninového prostředí je možno zadat pomocí tep-

lotního gradientu v jednotkách °C/m.  

Pro hotový model se vygeneruje síť požadované kvality a určí se fáze výpočtu. 

V případě, kdy je cílem modelovat pouze šíření tepla postačí vytvořit dvě fáze. Nasta-

vení je ukázáno v tabulce 7.1. V první fázi dojde ke kalibraci modelu a vytvoření teplot-

ního gradientu v horninovém prostředí. Ve druhé fázi následuje samotná simulace šíření 

tepla od zdroje a vyvolaná změna teploty podloží. 

Fáze výpočtu Typ výpočtu Teplotní výpočet

Phase Calculation type Thermal Calculation

Initial Flow only Earth gradient

1_Phase Flow only Transient  

 

Tabulka 7.1 – Nastavení výpočtu v Plaxis 2D Thermal pro simulaci šíření tepla. 
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(7.1) 

Plaxis 2D Thermal umožňuje i Thermo-hydro analysis, tzv. TH analýzu, která umožňuje 

zohlednit proudění podzemní vody v simulaci šíření tepla. V tomto případě je nutné 

připojit další nadstavbu Plaxis 2D PlaxFlow a definovat potřebné vstupní parametry a 

okrajové podmínky. 

Šíření tepla v Plaxis 2D Thermal vychází z Fourierova zákona vedení tepla a zákona 

zachování energie. Výsledná rovnice šíření tepla v třífázovém prostředí je následující 

[29]: 

 

kde ρC je tepelná kapacita materiálu, 𝑇 je absolutní teplota, 𝑡 je čas, λ je součinitel te-

pelné vodivosti, 𝑘𝑟𝑒𝑙 je relativní propustnost materiálu, μ je dynamická viskozita kapal-

né fáze, 𝜅𝑖𝑛𝑡 je vnitřní propustnost materiálu, 𝑝𝑤 je tlak kapaliny v pórech materiálu, ρ𝑤 

je hustota kapaliny (vody), 𝑔 je vektor gravitačního zrychlení, 𝑄𝑇 je zdroj tepla, 𝐶𝑎𝑠 je 

koeficient proudění tepla pro povrch materiálu, který je v kontaktu se vzduchem a 𝑇𝑎 je 

teplota vzduchu. 

I přes intuitivní vytvoření modelu a definování výpočetních podmínek má nadstavba 

Plaxis 2D Thermal své nedostatky. Jedním z nich je například omezený počet ukláda-

ných výpočetních kroků, které je možno v rámci výsledků graficky zobrazit. Tento limit 

je obzvlášť omezující, v případě modelování šíření tepla okolo energetických konstruk-

cí, kde nás zajímá mimo jiné i rozsah a tvar teplotně ovlivněného okolí konstrukce. 

Druhou nevýhodou je citlivost nadstavby na postup definování modelu. V případě, kdy 

již hotový funkční model geometricky upravíme, software nereaguje na definovaná 

vstupní data zdroje tepla, a výpočet je proveden, jako kdyby nebyla v modelu vůbec 

zadána. Na důvod tohoto problému jsem nepřišla a z vlastní zkušenosti vím, že pomůže 

přímé vytvoření stejného modelu úplně od začátku. 

7.2 GeoStudio TEMP/W 

Stejně jako v případě Plaxis 2D Thermal je i GeoStudio TEMP/W nadstavbou základní 

verze softwaru. Grafické zadávání modelu, definování okrajových podmínek a zdrojů 

tepla je v zásadě shodné s Plaxis 2D Thermal. GeoStudio TEMP/W ovšem nabízí více 

možností. První je patrná již v definování tepelných parametrů materiálu, kde lze využít 

i předem definované materiály z nabídky. Pro tepelné parametry je možné specifikovat i 

teplotní závislost, což v Plaxis 2D Thermal možné není. Další výhodou je okrajová 

podmínka pro definování klimatických podmínek modelu, ve které je možné zohlednit 

mimo teploty vzduchu i množství srážek, rychlost větru, počet slunečních dní v roce a 

albedo. Zdroje tepla lze do modelu zadat obdobným způsobem jako u Plaxis 2D Ther-

mal. Možností navíc je zde definování bodových zdrojů, kterým je možno určit i průměr 
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(7.2) 

povrchu v kontaktu s materiálem. Tato možnost je výhodná zejména pro modelování 

teplonosných potrubí. 

Pro modelování šíření tepla je možné zvolit ze dvou výpočtů: Transient a Steady-state. 

V případě energetických konstrukcí je vhodné využít metodu Transient, u které je mož-

né definovat čas modelování a počet uložených mezikroků, které je možno ve výsled-

cích zobrazit. 

V případě, kdy je vyžadováno zohlednit v modelu šíření tepla i proudění podzemní vody 

je nutné aktivovat další nadstavbu s názvem SEEP/W a definovat její vstupní data. 

Šíření tepla se stejně jako v případě Plaxis 2D Thermal podřizuje prvnímu termodyna-

mickému zákonu a Fourierovu zákonu vedení tepla. Výsledná rovnice šíření tepla vede-

ním je zapsána v následujícím tvaru [30]: 

  
𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑥

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘𝑦

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) + 𝑄 = (𝑐 + 𝐿𝑤

𝜕𝑊𝑢

𝜕𝑇
)

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

kde 𝑇 je teplota, 𝑘𝑖 jsou součinitele tepelné vodivosti pro daný směr, 𝑄 je zdroj tepla, 

𝑐 je měrná tepelná kapacita materiálu, 𝐿 je skupenské teplo vody, 𝑤 je objemová vlh-

kost, 𝑊𝑢 je hmotnostní vlhkost nezmrzlé zeminy a 𝑡 je čas. 

Pro své výhody byl software GeoStudio TEMP/W zvolen pro modelování šíření tepla 

v horninovém prostředí v rámci praktické části této diplomové práce. Tamtéž bude po-

drobněji popsána tvorba modelů a zadávání všech potřebných parametrů. 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce se zabývá aplikováním geotermální energie na dopravní 

stavby. V rámci práce jsou zpracovány celkem tři možnosti uplatnění geotermální ener-

gie, které jsou modelovány na konkrétní navrhované nebo stávající stavby: 

1. Teplotní vyrovnání nosné konstrukce integrovaného nadjezdu přes dálnici D8 

mezi obcemi Žim a Habrovany 

2. Vyhřívání vozovky integrovaného nadjezdu z bodu 1. 

3. Zisk geotermální energie skrz ostění železničního tunelu rychlodráhy Praha-

Letiště Václava Havla v úseku Výstaviště-Veleslavín 

Pro každou aplikaci je vytvořen numerický 2D model v programu GeoStudio TEMP/W, 

kterým je simulováno šíření tepla v horninovém prostředí jako zdroji geotermální ener-

gie. Tato energie je čerpána v případě 1. a 2. aplikace skrz pilotové základy, v případě 3. 

aplikace skrz ostění tunelu. Cílem modelování je posoudit proveditelnost navrhované 

aplikace z pohledu dlouhodobé udržitelnosti. Ve všech modelech jsou tepelné parametry 

materiálů stanoveny na základě dostupných hodnot z odborné literatury, viz příloha D 

a E. 

8.1 Nosná konstrukce integrovaného nadjezdu 

Mostní konstrukce jsou během svého funkčního období vystaveny značnému zatížení a 

klimatickým vlivům. Tradičně jsou nosné konstrukce mostů ukládány na ložiskách osa-

zených na mostních podpěrách, které umožňují volnou dilataci konstrukce od zatížení i 

teploty. Právě ložiska jsou nejvíce citlivou částí celého mostu, která navíc vyžadují pra-

videlnou údržbu či výměnu. Mimo zvýšených finančních nákladů na výstavbu a násled-

ný provoz mostu jsou ložiska i slabým místem konstrukce v případě zemětřesení. Tato 

nevýhoda a mnohé další iniciovaly vznik integrovaných mostů, které využívají pozitiv-

ního projevu přímého spojení nosné konstrukce mostu s opěrou spolupůsobící s jejím 

zásypem. Tímto návrhem se eliminuje potřeba uložení nosné konstrukce na ložiska, což 

přispívá k větší stabilitě mostu a jeho integritě se zásypem opěry. 

Integrovaným mostům a především spolupůsobení opěry mostu s jejím zásypem jsem se 

věnovala ve své bakalářské práci. V rámci experimentální části práce bylo provedeno 

laboratorní modelování chování zásypu opěry zatížené cyklickou deformací od teplotní 

dilatace nosné konstrukce. Jako vhodné zlepšení zásypu opěry z pohledu modelovaného 

zatížení se ukázalo vyztužení zásypu opěry plošným geosyntetikem, které je pevně spo-

jeno s opěrou mostu. I přes to, že bylo při modelování dosaženo nejmenších hodnot po-

klesu povrchu zásypu a nejmenších hodnot vodorovného zemního tlaku působícího na 

opěru, je stále cyklická deformace opěry problémem integrovaných mostů. Navrhova-

ným řešením pro omezení teplotní dilatace nosné konstrukce mostu je její teplotní vy-

rovnávání za pomoci geotermální energie. Právě této aplikaci je věnována kapitola prak-

tické části diplomové práce. 
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8.1.1 Popis modelované stavby 

Aplikace geotermální energie pro vyrovnání teplotní dilatace byla provedena na inte-

grovaném nadjezdu přes dálnici D8 mezi obcemi Žim a Habrovany (obrázek 8.1). Nad-

jezd je navržen jako dvou polová spojitá rámová konstrukce s pilířem na plnou výšku 

mostu a krajními opěrami zhruba na 2/3 výšky přemostění založenými na pilotách. Kaž-

dá z krajních opěr je založena na čtyřech pilotách průměru 0,8 m umístěných v jedné 

řadě s osovou vzdáleností 2,0 m. Pilíř nadjezdu je založen na skupině pilot v rastru  

2 x 3. Piloty průměru 0,8 m jsou umístěny v osových vzdálenostech 2,0 m v obou smě-

rech. Vlastní nosná konstrukce celkové délky 52 m je tvořena prefabrikovanými před-

pjatými nosníky zmonolitněnými na stavbě. Z příčného řezu nosnou konstrukcí je patr-

né, že se jedná o betonový jednotrámový průřez, který je nad krajními opěrami ukončen 

příčníkem. Výkres podélného a příčného řezu nadjezdem je v příloze F1, resp. F2. 

8.1.2 Koncepční návrh aplikace 

Za účelem eliminace teplotní dilatace nosné konstrukce je nutné tuto konstrukci teplotně 

vyrovnávat, aby se vlastní teplota konstrukce pohybovala pouze v určených mezích. 

V ideálním případě by se její teplota během roku vůbec neměnila a setrvávala na kon-

stantní hodnotě. V rámci modelování byly tyto meze stanoveny na teplotní rozsah  

2–20 °C tak, aby konstrukce nepromrzala a naopak nebyla zbytečně přehřívána. Bude-

me-li uvažovat jako počáteční teplotu t0 = 10 °C, výsledné zkrácení mostu by bylo re-

dukováno na 4,16 mm a protažení na 5,2 mm. V porovnání s hodnotami, které stanovuje 

norma ČSN EN 1991-1-5:2005 pro návrh teplotního zatížení nosné konstrukce se jedná 

zhruba o třetinové hodnoty dilatace. Hodnoty dle normy jsou limitní, a není jich po vět-

šinu životnosti mostu dosaženo. V rámci modelování byla nosná konstrukce mostu vy-

stavena průměrné denní teplotě vzduchu, jejíž hodnoty se během roku pohybují 

v rozsahu -1,2–28 °C a snaží se více přiblížit reálným hodnotám. 

Obrázek 8.1 – Pohled na modelovaný integrovaný nadjezd dálnice D8 mezi obcemi 

Žim a Habrovany. [4.] 
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Protažení Zkrácení Protažení Zkrácení

Dle ČSN EN        

1991-1-5: 2005
40,0 -24,5 30,0 34,5 15,6 17,9

Teplota kce.       

v modelu
23,0 -1,1 13,0 11,1 6,8 5,8

Stanovené meze 20,0 2,0 10,0 8,0 5,2 4,2

Δw [mm]

10

Zdroj Tmax [°C] Tmin [°C] T0 [°C]
ΔT [°C]

Teplotního vyrovnávání nosné konstrukce je dosaženo pomocí dvou systémů trubic. 

V zásadě se jedná o obdobu aplikace geotermální energie pro vyhřívání budov, avšak 

sekundární systém je zde umístěn přímo v nosné konstrukci mostu. Tímto systémem 

opět cirkuluje teplonosné médium, resp. chladicí kapalina. Sekundární okruh je skrz 

podpěry mostu přímo spojen s okruhem primárním, umístěným v základových pilotách 

mostu. Potřebné piloty pro založení mostu jsou tak využity nejen staticky, ale i energe-

ticky, a poslouží jako energetické piloty pro výměnu tepla s okolním horninovým pro-

středím. 

Vzhledem k tomu, že je požadováno v letním období teplotu konstrukce snižovat a nao-

pak v zimní období konstrukci „vyhřívat“, bude sekundární a primární systém 

v průběhu roku měnit své role. V letním období bude nosná konstrukce ochlazována a 

teplo bude odváděno a ukládáno do horninového prostředí. V zimním období bude toto 

uložené teplo zpětně využíváno pro vyhřívání nosné konstrukce. Horninové prostředí 

v tomto případě plní spíše roli výměníku tepla, než zdroje tepla. 

Pro vymodelování tohoto návrhu bylo nutné nejprve stanovit množství potřebného tepla 

pro vyhřívání, resp. chlazení nosné konstrukce mostu během roku. Tomuto úkolu se 

věnuje kapitola 8.1.3. Následně byly modelovány energetické piloty a zkoumána tepelná 

kapacita okolního horninového prostředí, viz kapitola 8.1.4. Celý návrh se tak skládá ze 

dvou oddělených numerických modelů, které jsou vzájemně provázány přenosem tepel-

né energie. 

8.1.3 Model teplotního vyrovnání nosné konstrukce 

Množství energie potřebné pro udržení nosné konstrukce v teplotním rozsahu 2–20 °C 

během roku bylo určeno za pomocí numerického modelu. Důvodem rozhodnutí, vytvo-

řit numerický model i pro tento úkol, byly především složité klimatické podmínky pů-

sobící na konstrukci během roku a snaha stanovit množství tepla s větší přesností, než 

elementárním výpočtem. Pro stanovení potřebných hodnot byl sestaven 2D model příč-

ného řezu nosnou konstrukcí v programu TEMP/W. I když je tento software určen pri-

márně pro šíření tepla v horninovém prostředí, lze ho využít i k tomuto účelu. 

Pro zkrácení výpočetního času je modelována polovina nosné konstrukce osově sou-

měrná okolo její svislé osy. V modelu není uvažována vozovka ani mostní římsy a roz-

měry modelu tedy odpovídají rozměrům tvaru nosné konstrukce dle výkresu  

Tabulka 8.1 – Intervaly vlastních teplot nosné konstrukce a odpovídající dilatace dle 

různých zdrojů. 
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v příloze F2. Samotné vyhřívání, resp. chlazení konstrukce je simulováno za pomocí 

bodů, kterými do modelu vstupuje, resp. je z modelu odebíráno teplo. Tyto body věrně 

zastupují trubice sekundárního okruhu s cirkulujícím médiem. Uspořádání, vzdálenost a 

počet těchto bodů vychází z dříve provedených studií, viz například [30], a z vlastního 

numerického modelování. Předkládaný návrh prezentovaný na výkresu v příloze F3 je 

tedy výsledkem několika provedených simulací, které vedly k požadovanému cíli. 

Schéma modelu včetně okrajových podmínek je na obrázku 8.2. Trubice jsou v tomto 

návrhu umístěny 50 mm pod povrchem konstrukce, tak aby byly co nejblíže povrchu a 

zároveň nenarušovaly krycí vrstvu výztuže. Při návrhu se uvažovaly trubice průměru  

25 mm v osové vzdálenosti 20 cm. Umístění u povrchu se při modelování ukázalo jako 

nejefektivnější, neboť povrchem vstupuje do konstrukce teplo, které pomocí trubic mů-

že být odstíněno a neprojde tak hlouběji do konstrukce. Při samotné realizaci by systém 

trubic byl před betonáží jednotlivých prefabrikovaných dílů silově připevněn 

k obvodové výztuži. Systém trubic by byl spojen až na místě stavby těsněnými spojka-

mi, používanými často pro spojení energetických segmentů ostění tunelů. 

Obrázek 8.2 – Schéma modelu příčného řezu nosnou konstrukcí nadjezdu včetně 

rozměrů a okrajových podmínek. 
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Tabulka 8.2 – Materiálové charakteristiky modelu. 

Tabulka 8.3 – Parametry náhradní funkce teploty vzduchu. 

(8.1) 

Hlavnímu geometrickému objektu představujícímu nosnou konstrukci jsou přiřazeny 

tepelné parametry charakteristické pro beton, viz tabulka 8.2. Po obvodě nosné kon-

strukce jsou definovány okrajové podmínky, které se mění v závislosti na aktuálním 

kroku výpočtu. Celkem jsou v rámci modelu definovány tři okrajové podmínky: 

1_počáteční teplota, 2_teplota dolního povrchu konstrukce a 3_teplota horního povrchu 

konstrukce. 

Tepelná vodivost [W/m/°C] 1,55

Suchá objemová hmotnost [kg/m
3
] 2500

Objemová tepelná kapacita [kJ/m
3
/°C] 2450

Parametr Železobeton

 

Podmínka 1_počáteční teplota je podmínkou typu Temperature s konstantní hodnotou 

3,58 °C. Tato hodnota vychází z určeného začátku modelování a průměrné denní teploty 

tohoto dne, viz další odstavce. 

Podmínka 2_teplota dolního povrchu konstrukce je opět typu Temperature a hodnotami 

odpovídá průměrné denní teplotě vzduchu. Funkce průměrné denní teploty vzduchu 

byla získána z archivních dat serveru www.in-pocasi.cz pro oblast Ústí nad Labem [32]. 

Protože uvedené hodnoty jsou průměrné měsíční, byly tyto hodnoty aproximovány na 

průměrné denní hodnoty funkcí sinus v následujícím tvaru: 

𝑇𝑑𝑒𝑛𝑛í = 𝑇𝑝𝑟ů𝑚 + 𝑇𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑘 ∙ 𝑡 − 𝑡𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥) 

kde 𝑇𝑑𝑒𝑛𝑛í je hledaná průměrná denní teplota vzduchu, 𝑇𝐴 je amplituda teploty, 𝑘 je pe-

rioda, 𝑡 je den v roce a 𝑡𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥 je hodnota pro den v inflexním bodu funkce. Použitá 

vstupní data jsou shrnuta v tabulce 8.3. Průměrná teplota vzduchu 𝑇𝑝𝑟ů𝑚 a amplituda 

teploty 𝑇𝐴 je stanovena na základě měsíčních hodnot teploty vzduchu. Perioda 𝑘 je ur-

čena jako 2π/365 a hodnota 𝑡𝑖𝑛𝑓𝑙𝑒𝑥 je určena experimentálně. Výsledná funkce je zobra-

zena graficky na obrázku 8.3. 

Tprům [°C] TA [°C] k [-] tinflex [-]

8,758 9,889 0,017 2,117  

Poslední okrajovou podmínkou modelu je 3_teplota horního povrchu konstrukce. Tato 

podmínka typu Surface Energy Balance je definována v závislosti na čase po dobu jed-

noho roku. V rámci této podmínky je mimo teploty vzduchu nutno definovat i rychlost 

větru, sluneční záření a albedo. Podmínka tak umožňuje komplexnější zohlednění kli-

matických vlivů a jejich efektu na nosnou konstrukci nadjezdu. Bohužel tato podmínka 

lze definovat pouze na horní okraj modelu, který je dle softwaru specializovaného pro 

modelování geotechnických problémů, jako jediný v kontaktu se vzduchem. Zadávaná 

průměrná denní teplota vzduchu je stejná jako v případě předešlé podmínky pro dolní 

http://www.in-pocasi.cz/
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okraj konstrukce. Rychlost větru byla uvažována konstantní hodnotou 5 m/s pro celý 

rok. Sluneční záření bylo automaticky definováno softwarem dle zadané zeměpisné šíř-

ky polohy nadjezdu rovné 50,5934 N. Efekt slunečního záření na povrch nosné kon-

strukce byl stanoven pomocí albeda, viz obrázek 8.4. 
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Obrázek 8.3 – Průměrná denní teplota vzduchu během roku. 

Obrázek 8.4 – Hodnoty albeda během roku. 
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Výše diskutovaným bodům zastupujícím trubice sekundárního okruhu je přiřazena 

vlastnost zdroje tepla, typu Convective Surface, který umožňuje věrohodně simulovat 

šíření tepla vedením. Pro plné definování vlastnosti je nutné zadat koeficient prostupu 

tepla h mezi proudícím médiem a stěnou trubice sekundárního okruhu. Tento koeficient 

byl stanoven na základě doporučení softwaru TEMP/W ze vztahu: 

ℎ =
𝜆𝑚𝑁𝑢

𝐷ℎ
=

𝜆𝑚𝑁𝑢

4𝐴
𝑃

=
𝜆𝑚𝑁𝑢

𝐷
=

0,5 ∙ 4,36

0,025
= 87,2 

𝐽

𝑠 ∙ 𝑚2 ∙ °𝐶
 

kde λm = 0,5 W/m/°C je tepelná vodivost cirkulujícího média, v tomto případě roztoku 

vody a glykolu [30]. 𝑁𝑢 je Nusseltovo číslo, jehož hodnota 4,36 odpovídá plně lami-

nárnímu proudění média v trubici kruhového průřezu [33]. Symbol 𝐷ℎ zastupuje hyd-

raulický průměr definovaný jako podíl plochy příčného řezu trubicí 𝐴 a omočeného ob-

vodu trubice 𝑃. Pro zjednodušení není v tomto případě uvažována tloušťka stěny trubi-

ce. 

Mimo koeficient prostupu tepla je nutné definovat aktivní obvod potrubí, kterým bude 

docházet k přestupu tepla z cirkulujícího média do betonu. V našem případě, kdy je 

uvažováno s průměrem potrubí 25 mm, je hodnota aktivního obvodu rovna 0,0785 m. 

Nakonec je specifikována teplota média. Ta byla stejně jako v případě rozmístění trubic 

určena experimentálně na základě několika simulací, které vedly k požadovaným vlast-

ním teplotám nosné konstrukce nadjezdu. Výsledek těchto simulací a konečné hodnoty 

teploty cirkulujícího média v závislosti na čase jsou prezentovány na obrázku 8.5. Uve-

dené hodnoty slouží jako vstupní data modelu a jsou základem pro určení potřebného 

množství tepla pro teplotní vyrovnání nosné konstrukce nadjezdu. 

Obrázek 8.5 – Teplota cirkulujícího média pro horní a dolní vrstvu trubic: plná čára- 

režim provozu energetického systému; čárkovaná čára- energetický systém mimo 

provoz (teplota média není nijak ovlivňována a odpovídá teplotě konstrukce). 
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Tabulka 8.4 – Nastavení modelu a výpočetních fází pro simulaci nosné konstrukce 

nadjezdu. 

Počátek modelování byl stanoven na 1. duben. Jarní datum je vybráno účelně, tak aby 

horninové prostředí bylo před zimou „nabito“ teplem a umožnilo jeho větší odběr po 

dobu zimy, viz kapitola 5.1. Výpočet modelu je proveden ve třech krocích. Nastavení 

pro jednotlivé kroky je shrnuto v tabulce 8.4. 

Horní povrch 

konstrukce

Dolní povrch 

konstrukce

Počáteční Steady-State 0–365 1 1 Neaktivní

Kalibrace 

konstrukce
Transient 365–730 3 2 Neaktivní

Vyhřívání 

konstrukce
Transient 730–1095 3 2 Aktivní

Okrajové podmínky

Zdroje tepla
Čas výpočtu 

[den]
Typ výpočtuFáze výpočtu

V prvním kroku jsou definovány počáteční podmínky modelu, v tomto případě počáteč-

ní teplota příčného řezu konstrukce. V následujících krocích jsou již podmínky časově 

závislé a simulace jsou provedeny výpočtem typu Transient, který nám umožní sledovat 

prostup tepla konstrukcí v definovaných krocích. V posledním kroku je navíc aktivová-

no teplotní vyrovnávání konstrukce. 

Před spuštěním výpočtu je nutné definovat výpočetní síť. Pro tento model byla vygene-

rována základní síť s velikostí prvku 0,025 m, která plně postačuje k zohlednění bodo-

vých zdrojů tepla. 
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8.1.3.1 Výsledky modelování 

Jak již bylo zmíněno v odstavcích výše, simulací bylo provedeno hned několik a to 

z důvodů optimalizace uspořádání trubic sekundárního systému a z důvodů stanovení 

teploty cirkulujícího média, tak aby výsledná teplota konstrukce byla po celý rok 

v rozmezí 2–20 °C. Tohoto požadavku bylo dosaženo a výsledné hodnoty modelování 

jsou prezentovány v následujících odstavcích.  

Na obrázku 8.6 je zobrazen časový průběh vlastní teploty konstrukce pro neovlivněný i 

ovlivněný stav, ve kterém je konstrukce teplotně vyrovnávána. V případě tepelné kalib-

race se vlastní teplota konstrukce pohybuje v požadovaných mezích, přesněji její hodno-

ta kolísá v rozmezí 1,8–19,3 °C. Porovnáme-li tyto hodnoty s vlastní teplotou konstruk-

ce v neovlivněném stavu, řádově jde o změnu teploty pohybující se v intervalu  

0–3,5 °C. Grafická prezentace neovlivněného a ovlivněného teplotního stavu konstrukce 

nadjezdu je uvedena na obrázcích 8.7. Kompletní grafický výstup je prezentován 

v příloze F4. Z grafického výstupu je zřejmé, že k ovlivnění vlastní teploty konstrukce 

v globálním měřítku došlo a její hodnota byla skutečně ovlivněna. Na druhou stranu je 

na grafických výstupech vidět vliv okrajových podmínek modelu, které způsobují roz-

dílnou teplotu konstrukce při jejím povrchu. Toto chování je ve své podstatě chybou 

modelování a bude dále diskutováno v kapitole 8.1.5. 

  

Obrázek 8.6 – Vlastní teplota konstrukce nadjezdu v teplotně ovlivněném i neovliv-

něném stavu. Zobrazen je i rozdíl těchto teplot konstrukce spolu s průměrnou teplo-

tou vzduchu. 
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Obrázek 8.7a) – Výsledek simulace neovlivněného stavu konstrukce pro 15. leden. 

Obrázek 8.7b) – Výsledek simulace ovlivněného stavu konstrukce pro 15. leden. 



Diplomová práce                                                          Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

68 

Při uvážení celkové délky mostu, která je rovna 52 m, je potřebné množství energie na 

teplotní vyrovnávání konstrukce obrovské a jeho hodnota se během roku pohybuje 

v intervalu 0–7,3 miliónů kJ/den. Vyvolaný teplotní rozdíl zmenší dilataci konstrukce 

maximálně o cca ±2 mm. Průběh dodávané, resp. odebírané energie je zobrazen na ob-

rázku 8.8. Takové množství energie, které je zapotřebí k teplotnímu vyrovnání kon-

strukce nadjezdu, odpovídá zhruba 0,004 % výkonu jaderné elektrárny Dukovany a po-

stačilo by k energetickému zabezpečení zhruba 440 obyvatel. 

Z výsledku je patrné, že takový projekt je svou energetickou náročností nerealizovatel-

ný. Pro potřeby teplotního vyrovnávání mostu by bylo zapotřebí mnohonásobně více 

pilot, než je navržených ze statických důvodů. I přes extrémní energetickou náročnost 

projektu jsme se rozhodli modelovat tepelnou kapacitu základových pilot mostu a určit 

zhruba množství energetických pilot potřebných pro teplotní balanci nosné konstrukce 

nadjezdu. 
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Obrázek 8.8 – Množství dodané, resp. odebrané energie z nosné konstrukce nadjezdu 

během roku. 
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8.1.4 Model energetických pilot integrovaného nadjezdu 

Pro teplotní vyrovnávání nosné konstrukce integrovaného nadjezdu je k dispozici cel-

kem 14 pilot jednotné délky 8 m, z nichž 4 piloty podpírají každou z krajních opěr a 6 

pilot tvoří základ pro pilíř. Pro definování tepelné kapacity horninového prostředí ob-

klopujícího piloty nadjezdu bude modelována pouze skupina 4 pilot zakládajících opěru. 

Tato kapacita bude následně poměrově přiřazena i skupině pilot pod pilířem, neboť oso-

vá vzdálenost pilot a jejich délka je stejná pro pilíř i opěry. 

Numerický model šíření tepla okolo energetických pilot se postupně vyvíjel, a celkem 

byly vytvořeny dva modely. Jako první vznikl model pilot odpovídající svislému řezu 

skupinou pilot krajní podpěry, viz kapitola 8.1.4.1. Druhý model, popsaný v kapitole 

8.1.4.2, odpovídal vodorovnému řezu touto skupinou pilot. Důvody vytvoření dvou mo-

delů, výsledky simulací a diskuze výsledků je představena chronologicky 

v následujících kapitolách tak, jak modely vznikaly. 

8.1.4.1 Model svislého řezu skupinou pilot 

Prvním modelem skupiny energetických pilot pro teplotní vyrovnávání nosné konstruk-

ce nadjezdu je svislý řez pilotami opěry. Modelovaný řez je veden přímo osovou rovi-

nou pilot, která je kolmá k rovině podélného řezu nadjezdu. V modelu je 

z konstrukčních částí nadjezdu uvažováno pouze s pilotami a základovým pasem spoju-

jícím piloty v jejich hlavě. Tento základový pas je schován v násypu opěry a vychází 

z něj dva sloupy podpírající koncový příčník nosné konstrukce. Tyto sloupy již 

v modelu nejsou zohledněny, protože nemají vliv na šíření tepla okolo energetických 

pilot. 

Energetické piloty jsou založeny v horninovém prostředí s proměnnou geologií. Výsle-

dek geologického průzkumu pro založení mostu je uveden ve výkrese podélného řezu 

nadjezdu v příloze F1. Skutečná geologie je idealizována pomocí několika vodorovných 

vrstev zemin a hornin různých vlastností. Schéma geometrie modelu, včetně geologic-

kých vrstev a okrajových podmínek je schematicky zobrazeno na obrázku 8.9. 
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Tabulka 8.5 – Materiálové charakteristiky použité pro výpočet. 

Jednotlivým geometrickým tvarům modelu nahrazujícím betonové základy nadjezdu a 

geologické vrstvy jsou přiřazeny tepelné charakteristiky. Konkrétní hodnoty použité pro 

výpočet jsou prezentovány v tabulce 8.5. 

Písek jílovitý Jílovitá hlína Tuf, silně zvětralý

S5 F5 R6

Tepelná vodivost        

[W/m/°C]
1,90 1,50 1,70 1,55

Suchá objemová hmotnost 

[kg/m
3
]

1950 2000 2000 2500

Objemová tepelná kapacita 

[kJ/m
3
/°C]

2200 2600 2400 2450

Vlhkost [%] 0,5 0,5 0,5 nebo 1,0 0,5

Parametr Železobeton

V modelu jsou definovány okrajové podmínky, které umožňují nasimulovat teplotu 

podloží ovlivněnou klimatickými vlivy a teplotní gradient podloží. Celkem jsou defino-

vány čtyři podmínky a jejich použití závisí na fázi výpočtu. 

První podmínkou je 1_počáteční teplota povrchu, kterou je definována počáteční teplota 

modelu na povrchu. Podmínka je typu Temperature s konstantní hodnotou 3,58 °C, 

stejně jako v případě modelu z kapitoly 8.1.3.  

Druhou podmínkou je 2_teplota podloží v hloubce 10 m. Jak již název napovídá, touto 

podmínkou je definována teplota podloží 10 m pod povrchem. Podmínka je opět typu 

Temperature s konstantní hodnotou 10 °C. 

Obrázek 8.9 – Schéma modelu svislého řezu skupinou pilot pod opěrou nadjezdu. 
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Tabulka 8.6 – Nastavení modelu a výpočetních fází pro simulaci svislého řezu skupi-

nou pilot. 

Podmínka 3_teplota podloží v hloubce 25 m definuje teplotu podloží na dolním okraji 

modelu, který je v hloubce 25 m pod povrchem. Tato teplota byla stanovena na základě 

teplotního gradientu, který je uvažován hodnotou 0,1 °C/m. Výsledná hodnota podmín-

ky je vypočtena ze vztahu 𝑇𝑑𝑜𝑙𝑒 = 𝑇0 + ℎ ∙ ∆𝑇 = 10 + 15 ∙ 0,1 = 11,5 °𝐶. Podmínka je 

opět typu Temperature. 

Poslední podmínkou je 4_teplota vzduchu, kterou vstupuje do modelu ovlivnění klima-

tickými vlivy. Podmínka typu Temperature a její hodnoty odpovídají průměrné teplotě 

vzduchu během roku. Stanovení této podmínky bylo popsáno v kapitole 8.1.3, 

v odstavci o okrajové podmínce 2_teplota dolního povrchu konstrukce. 

Pro simulaci tepelné kapacity energetických pilot je nutné zadat do modelu zdroj tepla. 

Při vytváření modelu bylo přistoupeno k zjednodušení, kdy je uvažována stejná teplota 

cirkulujícího média v systému i obklopující betonové konstrukce piloty. V důsledku 

takového zjednodušení je možné zdroj tepla modelovat celým objemem piloty. 

V softwaru je zdroj vytvořen pomocí dutého tvaru piloty, kterému není definován žádný 

materiál a za pomoci linií, které představují povrch piloty v kontaktu s horninovým pro-

středím. Těmto liniím je přidělena časově proměnná vlastnost zdroje tepla zadávaná 

jako hustota tepelného toku v jednotkách [kJ/den/m2]. Vstupní data pro energetické pi-

loty byly určeny na základě předešlé simulace stanovující množství tepla potřebné pro 

teplotní vyrovnání nosné konstrukce nadjezdu v jednotkách [kJ/den]. Tyto hodnoty jsou 

vstupními hodnotami modelu a byly dle výsledků z modelu teplotního vyrovnávání nos-

né konstrukce pouze přepočteny na počet pilot a jejich aktivní plochu. 

Výpočet modelu byl proveden stejně jako u předešlého modelu ve třech krocích. Datum 

začátku modelování je v souladu s předešlým modelem. Nastavení výpočetních fází a 

okrajových podmínek je shrnuto v tabulce 8.6. 

0 m 15 m 25 m

Počáteční Steady-State 0–365 1 3 2 Neaktivní

Kalibrace 

podloží
Transient 365–730 4 3 2 Neaktivní

Energetický 

provoz
Transient 730–1095 (1825) 4 – 2 Aktivní

Zdroje tepla
Čas výpočtu 

[den]
Typ výpočtuFáze výpočtu

Okrajové podmínky v 

hloubce modelu

 

V první fázi modelování jsou stanoveny počáteční podmínky. V druhé fázi výpočtu se 

aktivuje i proměnná okrajová podmínka teploty vzduchu. Tato fáze je modelována 

s výpočtem typu Transient, aby bylo možno zobrazit a zkontrolovat teplotu podloží bě-

hem roku. Model je tímto krokem připravený na poslední fázi výpočtu, ve které jsou 

aktivovány zdroje tepla, a začne se s jedním, resp. třemi roky modelování energetického 

provozu pilot. 
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Tabulka 8.7 – Materiálové charakteristiky použité pro výpočet. 

Výpočet byl proveden na síti s velikostí prvku 0,5 m. Tato síť byla zahuštěna v okolí 

liniových zdrojů tepla, kterým byla přiřazena velikost prvku 0,25 m. Velikost prvků sítě 

je volena s ohledem na rozměry modelu, výpočetní čas a požadovanou přesnost. 

8.1.4.2 Model vodorovného řezu skupinou pilot 

Model energetických pilot popsaný v předešlé kapitole byl následně doplněn modelem 

vodorovného řezu skupinou pilot. Tento model je velmi jednoduchý. Jediné modelované 

konstrukční části mostu jsou zastoupeny kruhovými řezy pilot, které jsou obklopeny 

homogenním horninovým prostředím. Schéma modelu je zobrazeno na obrázku 8.10. 

Kruhovým objektům pilot byly definovány tepelné parametry odpovídající železobeto-

nu. Okolnímu horninovému prostředí potom průměrné hodnoty tepelných parametrů 

zeminy z předešlého modelu. Průměrné hodnoty jsou zde voleny proto, aby bylo možno 

nasimulovat projev šíření tepla po celé délce piloty jedním modelem. I když je tímto 

krokem vložena do modelu chyba, pro účely této simulace je přípustná. 

Tepelná vodivost [W/m/°C] 1,70 1,55

Suchá objemová hmotnost [kg/m
3
] 2000 2500

Objemová tepelná kapacita [kJ/m
3
/°C] 2400 2450

Vlhkost [%] 0,5 0,5

Parametr
Horninové prostředí průměrných/ 

náhradních vlastností
Železobeton

 

  

Obrázek 8.10 – Schéma modelu vodorovného řezu skupinou pilot pod opěrou nadjezdu. 
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Tabulka 8.8 – Nastavení modelu a výpočetních fází pro simulaci svislého řezu skupi-

nou pilot. 

V modelu byla stanovena jediná okrajová podmínka, díky které je nastavena teplota 

podloží v uvažované hloubce řezu 5 m. Tato podmínka 1_teplota podloží je typu Tem-

perature a má konstantní hodnotu 9 °C. Tato hodnota byla stanovena na základě hodnot 

průběhu teploty v hloubce 5 m z předešlé simulace, jako průměrná roční teplota. 

Zdroj tepla je v tomto modelu definován stejným způsobem jako u modelu svislého řezu 

pilotami. Vlastnost zdroje tepla je přidělena kružnicím vytvářejícím aktivní povrch pi-

lot, který je v kontaktu s okolním horninovým prostředím. Data pro definování množství 

odebrané, resp. vložené energie jsou shodná s předešlým modelem svislého řezu pilota-

mi. 

Výpočet tohoto modelu je proveden ve dvou krocích, neboť není třeba simulovat cho-

vání podloží při okrajových podmínkách s konstantními hodnotami. Nastavení jednotli-

vých výpočetních fází a vstupních podmínek je zobrazeno v tabulce 8.8. 

Počáteční Steady-State 0–365 1 Neaktivní

Energetický provoz Transient 365–1460 – Aktivní

Zdroje tepla
Čas výpočtu 

[den]
Typ výpočtuFáze výpočtu

Okrajové 

podmínky 

 

Nastavení počátečních podmínek modelu je provedeno v první fázi výpočtu. Na tuto 

fázi navazuje výpočetní fáze energetického provozu, kdy jsou aktivní zdroje tepla. 

V této fázi již není definována okrajová podmínka teploty horninového podloží, aby 

bylo možno pozorovat rozsah teplotního ovlivnění. Simulace energetického provozu je 

nastavena na 3 roky, aby bylo možno zachytit ustálený trend vývoje tepla v horninovém 

prostředí během celého roku. 

Velikost základního prvku výpočetní sítě je stanovena na 0,5 m. Síť je zhuštěna prvky 

velikosti 0,25 m v okolí liniových zdrojů tepla. 
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8.1.5 Výsledky modelování 

Jak již bylo napsáno v předešlých kapitolách, vstupní data modelů energetických pilot 

jsou získána z modelu teplotního vyrovnání nosné konstrukce. I když se jedná o vstupní 

hodnoty modelování, jsou záměrně prezentovány až zde v kapitole výsledků, neboť jsou 

právě s výsledky úzce spojeny. 

Dle očekávání z předešlého modelu bylo množství potřebné energie pro teplotní vyrov-

nání nosné konstrukce extrémní a bylo zřetelné, že počet dostupných pilot nebude po-

stačovat (viz obrázek 8.8). Spuštěno bylo proto hned několik simulací, které se lišily 

právě vstupními daty liniových zdrojů. První model i přes výše popsaná očekávání si-

muluje šíření tepla v podloží pro neomezenou teplotní bilanci konstrukce nadjezdu. 

Vstupními daty jsou proto inverzní hodnoty k určené potřebě dodávaného, resp. odebí-

raného tepla z předešlé simulace přepočtená na m2 aktivní plochy piloty, viz obrázek 

8.11 a). 

Protože dosažené teploty jsou extrémní a nereálné, bylo přistoupeno k redukci vstupních 

dat. Tato redukce byla prováděna postupně v krocích, aby bylo možno určit maximální 

množství hustoty tepelného toku na hraně piloty, které zároveň nezpůsobí nechtěné 

podchlazení podloží pod hodnotu 2 °C. Tato hodnota je uváděna jako mezní hodnota 

v odborné literatuře, viz kapitola 5.1 a [4]. Pro jednoduchost jednotlivé kroky redukce 

odpovídaly náhradní délce nosné konstrukce v metrech. Modelován byl tedy stav plné 

energetické náročnosti z předešlého odstavce, odpovídající reálné délce konstrukce 

mostovky 52 m a redukovaným délkám 1 m, 2 m, 3 m a 4 m. Množství odebrané, resp. 

dodané energie skrz povrch piloty během roku je pro každou simulaci redukované délky 

prezentováno na obrázku 8.11 b). Vstupní data jsou stejná pro svislý i vodorovný řez 

skupinou pilot.  

Obrázek 8.11 a) – Množství dodané, resp. odebraná energie z nosné konstrukce nadjez-

du pro jeho celou délku rovnou 52 m. Kladné hodnoty značí ukládání tepla do podloží, 

záporné jeho odebírání. 
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Známe-li vstupní data, je možné zahájit simulace šíření tepla. Prvně byla simulace pro-

vedena na modelu svislého řezu skupinou pilot. Obdržené výsledky ve formě teplot 

v okolí pilot a na jejich povrchu jsou prezentovány na obrázcích 8.12. Grafické výstupy 

pro 15. leden třetího roku simulace je pro 52 m a 2 m konstrukce nadjezdu zobrazen 

obrázky 8.13. Celkový grafický výstup pro model energeticky pokrývající 2 m kon-

strukce je v příloze F6. Uváděné hodnoty jsou prezentovány pro body A, B a C, jejichž 

poloha je zobrazena na schématech modelů, viz obrázky 8.9 a 8.10. 

Na obrázku 8.12 a) je zobrazena teplota na vnějším (bod A) a vnitřním (bod B) povrchu 

piloty vzhledem ke skupině pilot. Výsledné hodnoty obdržených teplot pouze potvrdily 

výše popsané předpoklady. Vysokou energetickou náročnost na teplotní vyrovnání celé 

konstrukce mostu délky 52 m není možné pokrýt 14 dostupnými pilotami. Obdržené 

hodnoty jsou navíc tak extrémní, že by jich nebylo možno ani ve skutečnosti dosáhnout. 

Na obrázcích 8.12 b) a c) jsou prezentovány teploty povrchu pilot pro redukovanou dél-

ku konstrukce nadjezdu a tedy i redukovanou potřebu energie. Výsledné teploty pro 4 m 

konstrukce nadjezdu jsou stále vysoké a nepřípustné. Na druhou stranu hodnoty pro 1, 2 

a 3 m konstrukce nadjezdu se již přibližují skutečným hodnotám. Hodnoty teplot mezi 

pilotami v bodě C jsou prezentovány v příloze F5. 

Pro kontrolu byly obdržené výsledky porovnány s dříve provedenými studiemi, viz na-

příklad studie Vyhřívání a chlazení budovy rehabilitačního centra v Bad Schallerbachu 

v Rakousku, popsané v kapitole 6.1 [4], nebo Využití geotermální energie pro budovu 

v univerzity Turku ve Finsku [34]. V obou studiích se hustota tepelného toku skrz stěnu 

piloty pohybovala v intervalu 0–35 W/m2 aktivní plochy piloty doporučeném dle [4], 

přičemž teplota okolního horninového prostředí klesla pod bod mrazu pouze výjimečně. 

Porovnání modelovaných hodnot s hodnotami doporučenými je uvedeno v tabulce 8.9. 
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Obrázek 8.11 b) – Množství dodané, resp. odebraná energie z nosné konstrukce nadjez-

du pro 1 m, 2 m, 3 m a 4 m délky. Kladné hodnoty značí ukládání tepla do podloží, 

záporné jeho odebírání. 
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Tabulka 8.9 – Porovnání doporučených a modelovaných hodnot hustoty tepelného 

toku skrz povrch pláště piloty. 

Dle porovnání v tabulce 8.9 by model s hustotou tepelného toku odpovídajícího teplot-

nímu vyrovnání 4 m konstrukce nadjezdu měl ještě s rezervou vyhovět, neboť hodnoty 

hustoty tepelného toku se pohybují v doporučených hranicích. Dle výsledků teplot na 

povrchu piloty tomu ovšem tak není a teplota povrchu piloty pro 4 m konstrukce nad-

jezdu padá až k zhruba -7 °C. 

 

52 m 1 m 2 m 3 m 4 m

Hustota tepelného 

toku [W/m
2
]

0 – 35 0 – 295 0 – 5,7 0 – 11,3 0 – 17,0 0 – 22,7

Doporučená 

hodnota dle 

[4]

Model

Parametr

 

Důvodem proč obdržené výsledky neodpovídají předcházejícím studiím je poměrně 

malá osová vzdálenost pilot a zároveň zjednodušení modelovaného problému na 2D 

úlohu. Uvedená limitní hodnota hustoty tepelného toku 35 W/m2 je hodnota obecně 

uváděná a dle doposud prováděných studií zřejmě platná pro energetické piloty, které 

jsou základovými pilotami budov a jejichž osová vzdálenost se většinou pohybuje okolo 

5 m a více. Zároveň se jedná o hodnotu maximální, které je možno dosáhnout pouze po 

několik hodin během dne. Provozní režim odběru geotermální energie je pro potřeby 

vytápění a chlazení objektů provozován v denních cyklech, během kterých je výše uve-

dená maximální hodnota dosahována pouze po krátkou dobu. Z tohoto důvodu si vzá-

jemně neodpovídá modelovaná a doporučená hustota tepelného toku a nelze je proto 

přímo porovnat. 

V souvislosti s osovou vzdáleností pilot jde i zjednodušení úlohy na 2D model. Takový 

model uvažuje s pilotami jako s nekonečně dlouhými rovnoběžnými energetickými stě-

nami. Ve většině studií je 2D model s úspěchem využíván pro stanovení kapacity ener-

getických pilot a vzdálenosti teplotního ovlivnění podloží. Důležité je ovšem si uvědo-

mit výše zmíněnou vzdálenost pilot, která v případě 2D modelů hraje významnou roli. 

Při modelování skupiny pilot integrovaného nadjezdu je osová vzdálenost pilot rovna 

2,0 m a je-li navíc pilota softwarem chápána jako nekonečná stěna, výsledkem jsou výše 

prezentované hodnoty teploty povrchu piloty, které neodpovídají očekávání. 
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Obrázek 8.12 – Vypočtené průběhy teplot pro model svislého řezu skupinou pilot: a) 

teplota povrchu piloty v bodě A a B pro 52 m konstrukce nadjezdu; b) teplota v bodě B 

pro X m konstrukce nadjezdu; c) teplota v bodě A pro X m konstrukce nadjezdu. 

a) 

b) 

c) 
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Obrázek 8.13 – Grafický výstup výsledků modelu svislého řezu skupinou pilot pro  

15. leden třetího roku simulace: a) 52 m konstrukce; b) 2 m konstrukce. 

a) 

b) 
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Na základě těchto poznatků byl vytvořen druhý model skupiny energetických pilot: mo-

del vodorovného řezu skupinou pilot. Tento model již není limitován nevýhodou 2D 

úloh, ovšem nedokáže zohlednit proměnnou geologii či hloubku teplotního ovlivnění. 

Cílem tohoto modelování je ovšem stanovit orientační tepelnou kapacitu pilot a pro ten-

to úkol je druhý model vhodnější. Obdržené výsledky ve formě teplot v okolí pilot a na 

jejich povrchu jsou prezentovány na obrázcích 8.14 a v příloze F5. Grafické výstupy pro 

15. leden třetího roku simulace jsou pro 52 m a 2 m konstrukce nadjezdu zobrazeny 

obrázky 8.15. Celkový grafický výstup pro model 2 m konstrukce je v příloze F8. 

Na obrázku 8.14 a) je zobrazen průběh teploty na povrchu pilot během jednoho roku 

simulace. Výsledné hodnoty jsou stejně jako v případě svislého řezu pilotami velmi vy-

soké až nereálné, avšak dosahují zhruba pětinových hodnot oproti předešlému modelu. 

Rozdíl ve výsledcích dvou modelů skupiny pilot je obrovský. 

Na obrázcích 8.14 b) a c) je uvedena teplota na vnějším, resp. vnitřním povrchu piloty 

vzhledem ke skupině modelovaných pilot. Tyto hodnoty jsou již v souladu 

s očekáváním i s dříve provedenými, studiemi přihlédneme-li k odlišné osové vzdále-

nosti pilot. Z pohledu splnění limitní hodnoty podloží 2 °C a dlouhodobé udržitelnosti je 

realizovatelný model pro 2 m konstrukce nadjezdu. U tohoto modelu teplota povrchu 

piloty neklesla pod 2 °C ani na jedné její straně. V případě, kdy by bylo vyžadováno 

energeticky vystrojit všechny dostupné piloty, by byl tento model nejvhodnější a vý-

sledná celková energetická kapacita všech pilot by odpovídala křivce na obrázku 8.16. 
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Obrázek 8.16 – Energetická kapacita 14 dostupných pilot během roku, odpovídající 

teplotnímu vyrovnání 2 m konstrukce nadjezdu. Kladné hodnoty značí ukládání tepla 

do podloží, záporné jeho odebírání. 
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Obrázek 8.14 – Vypočtené průběhy teplot pro model vodorovného řezu skupinou pilot: 

a) teplota povrchu piloty v bodě A a B pro 52 m konstrukce nadjezdu; b) teplota v bodě 

B pro X m konstrukce nadjezdu; c) teplota v bodě A pro X m konstrukce nadjezdu. 

c) 

b) 

a) 
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Obrázek 8.15 – Grafický výstup výsledků modelu vodorovného řezu skupinou pilot pro 

15. leden třetího roku simulace: a) 52 m konstrukce; b) 2 m konstrukce. 

a) 

b) 
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Tabulka 8.10 – Porovnání efektivnosti návrhu energetických pilot v osové vzdálenos-

ti 2,0 m a 6,0 m. 

Možností návrhu je i energetické vystrojení pouze dvou krajních pilot, čímž se jejich 

osová vzdálenost zvětší na 6,0 m. Při takovém návrhu je možné dosáhnout vyšší akcep-

tovatelné hustoty tepelného toku na aktivní plochu piloty, neboť piloty se svým energe-

tickým provozem již tolik neovlivňují. Pro určení energetické kapacity piloty tohoto 

návrhu byl vytvořen dodatečný model, který energeticky aktivuje pouze krajní dvě pilo-

ty. Množství vyměněné energie je stanoveno na základě předešlých simulací modelu 

vodorovného řezu skupinou pilot, kde se teplota vnějšího povrchu piloty pro 3 m kon-

strukce pohybuje nad hodnotou 2 °C (viz obrázek 8.14 c), křivka: 3 m). Jako vstupní 

data modelu byly použity hodnoty množství dodané, resp. odebrané energie pro 3 m 

konstrukce nadjezdu (viz obrázek 8.11 b), křivka: 3 m). 

Výsledné teploty povrchu piloty pro model svislého řezu skupinou pilot jsou prezento-

vány na obrázku 8.17 a). Pro model vodorovného řezu jsou teploty uvedené na obrázku 

8.17 b). Grafické zobrazení šíření tepla okolo skupiny pilot je pro 15. únor zobrazen na 

obrázcích 8.18. Plný grafický výstup je prezentován v příloze F7 a F9. 

Na rozdíl od předešlých simulací si teploty vnitřního a vnějšího povrchu piloty u mode-

lů svislého i vodorovného řezu jsou podobnější. Podobnější hodnoty teplot jsou dány 

výše diskutovanou větší osovou vzdáleností pilot. Pozorovat lze i větší podobnost hod-

not mezi svislým a vodorovným modelem, což jen potvrzuje výše diskutovanou úvahu o 

vzájemném ovlivnění pilot v blízké osové vzdálenosti u 2D modelů. 

Energetická kapacita během roku pro jednu pilotu je zobrazena na obrázku 8.19. 

V případě, že by osová vzdálenost energetických pilot rovna 6,0 m byla dodržena, bylo 

by v případě integrovaného nadjezdu možno energeticky použít celkem 6 pilot. Těchto 6 

pilot by při vyšší hodnotě hustoty tepelného toku skrz povrch piloty dokázalo teplotně 

vyrovnat až 1,3 m nosné konstrukce nadjezdu. Při srovnání návrhů je ekonomičtější 

energeticky vystrojit pouze některé piloty, tak aby jejich osová vzdálenost byla vyšší. 

Porovnání je shrnuto v tabulce 8.10. 

Osová vzdálenost pilot [m] 2,0 6,0

Počet využitých energetických pilot 14 6

Max. hustota tepelného toku stěnou piloty [W/m
2
] 11 17

Odpovídající délka energeticky vyrovnané konstrukce nadjezdu [m] 2,0 1,3

Počet pilot pro vyrovnání 1 m konstrukce nadjezdu 7 4,6  
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Obrázek 8.19 – Energetická kapacita jedné piloty během roku při osové vzdálenosti 

pilot 6,0 m. Kladné hodnoty značí ukládání tepla do podloží, záporné jeho odebírání. 

Obrázek 8.17 – Vypočtené průběhy teplot pro model: a) svislého; b) vodorovného řezu 

skupinou pilot v bodech A, B a C. 

a) 

b) 
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Obrázek 8.18 – Grafický výstup výsledků modelu s energeticky vystrojenými krajními 

dvěma pilotami pro 15. únor třetího roku simulace: a) svislý řez; b) vodorovný řez sku-

pinou pilot. 

a) 

b) 
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V případě realizace návrhu teplotního vyrovnání nosné konstrukce by bylo zapotřebí 

realizovat nad rámec statického projektu dalších 234 energetických pilot stejných roz-

měrů, tak aby jejich celkový počet čítal 240 energetických pilot v osové vzdálenosti  

6,0 m. Alternativně je možno namísto dodatečných pilot realizovat geotermální vrty, 

jejichž celková délka by odhadem musela dosáhnout hodnoty 1650 m. 

Model vyhřívání nosné konstrukce nadjezdu i oba modely energetických pilot jsou pou-

ze matematickou náhradou skutečných konstrukcí a jejich výsledky jsou tímto ovlivně-

ny. Největší vliv na výsledky mají v případě prvního modelu v kapitole 8.1.3 okrajové 

podmínky, které jsou definované přímo na hranu konstrukce. V rámci vytváření modelů, 

bylo vyzkoušeno i odsunutí této podmínky pár centimetrů od hrany konstrukce a její 

definování na přidaný objekt s materiálovými parametry vzduchu. Tento model nakonec 

nebyl pro modelování použit, protože obdržené grafické výstupy byly na první pohled 

chybné. V softwaru TEMP/W nebyla nalezena jiná podmínka vhodnější pro tento mo-

del, a proto byl vytvořen tak je popsán v kapitole 8.1.3. I přes zjevnou chybu, je tento 

model pro simulování změny průměrné teploty konstrukce dostačující, neboť okraje 

konstrukce zaujímají malou část z celkové plochy konstrukce v příčném řezu. 

 V případě modelů energetických pilot je největší chybou zjednodušení na 2D model pro 

svislý řez skupinou pilot. Tato chybovost byla v celku úspěšně eliminována druhým 

modelem vodorovného řezu skupinou pilot. Pro oba tyto modely mají největší vliv na 

výsledky tepelné parametry horninového prostředí. V současnosti není těchto údajů 

v odborné literatuře dostatek a modely jsou proto vytvářeny na základě obecných hod-

not. Je jen otázkou času, kdy se tento stav zlepší, neboť již bylo realizováno několik 

energetických konstrukcí různého druhu po celém světě, které zároveň slouží i pro sběr 

dat. Mimo tepelné parametry je neznámou i proudění podzemní vody, které dokáže 

hodnoty významně ovlivnit.  
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8.2 Vyhřívaná vozovka 

Využití geotermální energie pro vyhřívání povrchu vozovek, chodníků a nástupišť již 

našlo své realizace hned v několika projektech. Největší aplikací tohoto druhu je 

SERSO Projekt ze Švýcarska, který je popsán v kapitole 6.4. Hlavní výhodou vyhříva-

ného povrchu vozovky je vyšší bezpečnost jízdy a nižší náklady na údržbu. Podrobněji 

jsou výhody a nevýhody vyhřívání vozovek diskutovány v kapitole 3.4. 

V rámci praktické části diplomové práce je navržena aplikace geotermální energie pro 

vyhřívání povrchu vozovky integrovaného nadjezdu mezi obcemi Žim a Habrovany, 

který byl použit pro předešlé simulace v kapitole 8.1. V rámci simulací je stanovena 

energetická náročnost vyhřívání vozovky během roku a posouzena proveditelnost reali-

zace. 

8.2.1 Popis modelované vozovky 

Integrovaný nadjezd převádí přes dálnici dvoupruhou komunikaci, jejíž celková šířka je 

7,0 m. Přes tuto šířku je navržena asfaltová vozovka celkové tloušťky 80 mm. Vozovka 

je tvořena dvěma asfaltovýma vrstvami a podložena hydroizolační fólii. Uvažovaná 

celková plocha vyhřívané vozovky je určena délkou nosné konstrukce nadjezdu a její 

hodnota je rovna 364 m2. Vlastní skladba vozovky a její rozměry jsou patrné z výkresu 

příčného řezu nadjezdu v příloze F2. 

8.2.2 Koncepční návrh aplikace 

Hlavním cílem vyhřívání povrchu vozovky je jeho bezúdržbový provoz a bezpečnost 

jízdy v zimních měsících. Aby povrch vozovky nenamrzal a nebylo zapotřebí udržovat 

povrch čistý od sněhové pokrývky pluhováním, je zapotřebí udržet teplotu povrchu nad 

hodnotou 0 až +2 °C. Vyhřívání povrchu vozovky je v zásadě navrženo dle stejného 

konceptu, jako předchozí model teplotního vyrovnání nosné konstrukce nadjezdu. Tru-

bice sekundárního systému jsou v tomto případě umístěny v asfaltových vrstvách vo-

zovky, kterými bude cirkulovat médium s různou teplotou během roku. Potřebná ener-

gie bude získávána opět ze základových pilot nadjezdu. Aby provoz byl dlouhodobě 

udržitelný, je zapotřebí teplo z horninového prostředí pilot nejen odebírat, ale i zpět do-

dávat. Systém bude proto navržen jako obousměrný. V zimních měsících je vozovka 

vyhřívána a teplo z podloží odebíráno. Naopak v letních měsících je podloží dobíjeno 

teplem a nepříjemně vysoké teploty povrchu vozovky jsou tak redukovány. Vozovka 

v letních měsících slouží jako zdroj tepla pro podloží, které je ve vozovce akumulováno 

především vlivem slunečního záření. 

Vzhledem k tomu, že aplikace je v mnohém podobná aplikaci předešlé: teplotní vyrov-

návání nosné konstrukce nadjezdu, je tato aplikace omezena na simulaci energetické 

náročnosti vyhřívání vozovky. Určená energetická náročnost a množství potřebných 

pilot bude následně přepočteno dle kapacity energetických pilot z předešlého modelu. 
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8.2.3 Původní model 

Chceme-li nahradit skutečnost matematickým modelem, musíme vždy provést určitá 

zjednodušení a začít s jednoduchým modelem, který je postupně zdokonalován. Touto 

cestou se ubíral i model vyhřívání vozovky integrovaného nadjezdu, který si prošel 

hned několika stupni vývoje. Zde bude uveden model původní, který je z velké části 

obdobou modelu z kapitoly 8.1.3. V následující kapitole 8.2.4 je potom uveden nový 

model. 

Původní model vyhřívané vozovky je obdobou modelu teplotního vyrovnání nosné kon-

strukce. Modelována je opět pouze polovina příčného řezu nadjezdem, aby bylo dosaže-

no kratšího výpočetního času. Model je doplněn o asfaltovou vozovku a podkladní hyd-

roizolaci. Okraje betonové konstrukce nadjezdu jsou zarovnány do roviny s vozovkou. 

Do modelu jsou přidány i body zastupující trubice sekundárního okruhu. Umístění těch-

to bodů, jejich počet a vzájemná vzdálenost jsou opět výsledkem několika provedených 

simulací. Zde budou prezentovány pouze výsledky pro umístění trubic 40 mm pod po-

vrchem vozovky v osové vzdálenosti 20 cm. Schéma modelu je zobrazeno na obrázku 

8.20. Výkres umístění trubic pro vyhřívání vozovky je v příloze G1. 

  

Obrázek 8.20 – Schéma modelu vyhřívané vozovky integrovaného nadjezdu včetně 

rozměrů a okrajových podmínek. 
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Jednotlivým obrazcům jsou přiřazeny tepelné parametry odpovídajícího materiálu. Pou-

žité vstupní hodnoty materiálových charakteristik jsou uvedeny v tabulce 8.11. Krom 

materiálových charakteristik jsou opět definovány i okrajové podmínky modelu. Ty jsou 

plně totožné s modelem z kapitoly 8.1.3. Jmenovitě se jedná o podmínky 1_počáteční 

teplota, 2_teplota dolního povrchu konstrukce a 3_teplota horního povrchu konstrukce. 

 Bodům charakterizujícím trubice sekundárního systému je stejně jako v případě modelu 

v kapitole 8.1.3 přiřazena vlastnost zdroje tepla typu Convective Surface. Definování 

zdroje tepla podléhá stejným vstupním hodnotám, až na teplotu cirkulujícího média. Ta 

byla stanovena na základě několika provedených simulací. Teplota média během roku je 

zobrazena na obrázku 8.22. 

Výpočetní fáze i počátek modelování následují stejné nastavení, jako u předešlého mo-

delu, viz tabulka 8.4. Samotný výpočet je proveden na síti se základní velikostí prvku 

0,025 m. Síť byla zhuštěna v oblasti zdrojů tepla na hodnotu 0,01 m. 
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8.2.1 Model vyhřívané vozovky 

Hlavním cílem nového modelu vyhřívané vozovky je odstranění problémů a chybovosti 

způsobené definováním okrajové podmínky přímo na hranu konstrukce. Takto umístěná 

podmínka ze své podstaty neumožňuje změnu teploty povrchu vozovky. V případě, kdy 

je právě tato změna žádaným cílem simulací, není takový model zcela vhodný. 

Požadujeme-li uvést do modelu změnu teploty konstrukce během roku v závislosti na 

klimatických podmínkách a zároveň posuzovat změnu teploty povrchu vozovky je nutné 

model vhodně upravit. Jednou z možností, která byla použita v novém modelu vyhříva-

né vozovky je definovat vnější klimatické podmínky na náhradní povrch modelu. Odsa-

zení povrhu bylo provedeno přidáním dalšího geometrického objektu, který představuje 

vrstvu vzduchu obklopující konstrukci. Pro zjednodušení byl model proveden pouze pro 

výsek vozovky o šířce 1 m. Schéma modelu je na obrázku 8.21. 

Jednotlivým obrazcům byly přiřazeny tepelné parametry odpovídajících materiálů, viz 

tabulka 8.11. Oproti původnímu modelu je zde přidán do materiálů vzduch. V modelu 

jsou definovány dvě okrajové podmínky, které odpovídají podmínkám z modelu 

v kapitole 8.1.3. První stanovuje počáteční teplotu modelu a její nastavení zcela odpoví-

dá podmínce 1_počáteční teplota. Druhá podmínka je typu Surface Energy Balance a 

nahrazuje vnější klimatické vlivy. Tato podmínka plně odpovídá podmínce 3_teplota 

horního povrchu konstrukce. Umístění podmínky je na zmíněný odsazený povrch mode-

lu. Ve skutečnosti si takto umístěné okrajové podmínky modelu lze představit jako vrst-

vičku vzduchu tetelící se nad povrchem vozovek, jejíž teplota je přímo ovlivňována 

paprsky slunce dopadající na černý povrch vozovky. 

Obrázek 8.21 – Schéma nového modelu vyhřívané vozovky integrovaného nadjezdu 

včetně rozměrů a okrajových podmínek. 
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Tabulka 8.11 – Materiálové charakteristiky modelu. 

Tabulka 8.12 – Nastavení modelu a výpočetních fází pro simulaci vyhřívané vozovky. 

 

Tepelná vodivost [W/m/°C] 1,65 0,21 1,55 0,024

Suchá objemová hmotnost [kg/m
3
] 2200 1500 2500 1,25

Objemová tepelná kapacita [kJ/m
3
/°C] 2090 2050 2450 1,25

Parametr
Asfaltová 

vozovka

Hydroizolace 

NAIP
Železobeton Vzduch

Body nahrazující trubice sekundárního systému jsou opět definovány stejně jako 

v případě původního modelu. Odlišná je pouze teplota cirkulujícího média, jejíž průběh 

je uveden na obrázku 8.22. 

Nastavení výpočetních fází a okrajových podmínek je uvedeno v tabulce 8.12. 

Počáteční Steady-State 0–365 1 Neaktivní

Kalibrace konstrukce Transient 365–730 3 Neaktivní

Vyhřívání konstrukce Transient 730–1095 3 Aktivní

Zdroje tepla
Čas výpočtu 

[den]
Typ výpočtuFáze výpočtu

Okrajové 

podmínky

 

Výpočet je proveden na síti se základní velikostí prvku 0,01 m. 

  

Obrázek 8.22 – Teplota cirkulujícího média: plná čára- režim provozu energetického 

systému; čárkovaná čára- energetický systém mimo provoz (teplota média není nijak 

ovlivňována a odpovídá teplotě konstrukce). 
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Obrázek 8.25 – Množství dodané, resp. odebrané energie z asfaltové vozovky během 

roku. Záporné hodnoty značí odebírání tepla z vozovky, kladné jeho dodávání. 

8.2.2 Výsledky modelování 

Výsledky modelování jsou prezentovány ve formě teplot na povrchu vozovky a teplot 

v hloubce 10 mm a 40 mm pod jejím povrchem. Vypočtené hodnoty teplot jsou prezen-

továny na obrázcích 8.23. Grafický výstup modelu pro 15. leden je prezentován na ob-

rázcích 8.24. Modelováním byla stanovena i celková energetická náročnost vyhřívání 

vozovky v [kJ/den], která je graficky prezentována na obrázku 8.25. Pro porovnání jsou 

uváděny i výsledky pro původní model z kapitoly 8.2.3.  

Na obrázku 8.23 a) je prezentována teplota povrchu vozovky pro nový model 

v porovnání s teplotou vozovky bez jejího vyhřívání. Výsledné hodnoty teploty se po-

hybují ve stanoveném intervalu teplot 0 (+2) až 20 °C, díky kterému je zabráněno ne-

chtěnému namrzání povrchu vozovky, a zároveň jejímu nadměrnému přehřívání. Průběh 

teplot povrchu vozovky pro původní model zde není záměrně uváděn, neboť by se zcela 

překrýval s průběhem pro neovlivněný stav vozovky. Důvodem identického průběhu 

teplot je výše popsaný problém místa definování okrajové podmínky. 

Následující obrázky 8.23 b) a c) znázorňují teplotu vozovky v hloubce 10 mm, resp. 40 

mm pod jejím povrchem. Na uvedených grafech je pro porovnání uvedena teplota pů-

vodního i nového modelu. Z průběhu hodnot je patrný markantní rozdíl mezi oběma 

modely a tedy i vliv umístění okrajové podmínky. Ta v případě původního modelu prak-

ticky neumožňuje šíření tepla od trubic směrem vzhůru k povrchu. Toto chování je ná-

zorně vidět na obrázcích 8.24, kde rozdíl teplot povrchu vozovky dosahuje hodnoty 

okolo 3,2 °C.  

Rozdíl je ještě výraznější, přihlédneme-li k množství energie, které je potřebné pro vy-

hřívání vozovky u jednotlivých modelů, viz obrázek 8.25. Z grafu je patrná nemalá 

energetická náročnost původního modelu, která dosahuje zhruba polovičních hodnot 

simulace teplotního vyrovnání nosné konstrukce. Oproti tomu množství energie stano-

vené dle nového modelu odpovídá 1/7 původních hodnot a pohybuje se v intervalu  

0– 575 000 kJ/den. 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0 50 100 150 200 250 300 350

M
n
o

žs
tv

í 
d

o
d

an
é/

 o
d

eb
ra

n
é 

en
er

g
ie

 

[k
J/

d
en

]

M
il

io
n
y

Čas [den]

Původní model Nový model Teplotní vyrovnání 52 m nosné konstrukce



Diplomová práce                                                          Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

92 

Obrázek 8.26 – Porovnání energetické náročnosti vyhřívání vozovky integrovaného 

nadjezdu s energetickou kapacitou 6 pilot. (energetická kapacita 6 pilot odpovídá 6- ti 

násobku hodnot křivky z obrázku 8.19). Kladné hodnoty značí ukládání tepla do vo-

zovky (vyhřívání), záporné jeho odebírání (chlazení). 

 

Energetická náročnost vyhřívání vozovky dle nového modelu zhruba odpovídá energe-

tické kapacitě 6 pilot s maximální hustotou tepelného toku skrz jejich plášť rovnou  

17 W/m2. V případě návrhu by bylo vystrojeno pouze 6 ze 14 dostupných pilot, tak aby 

osová vzdálenost energetických pilot byla větší než 6 m. Porovnání energetické nároč-

nosti vyhřívání vozovky a energetické kapacity 6 pilot v osové vzdálenosti 6 m, stano-

vené na základě výsledků simulací z kapitoly 8.1.5, je na obrázku 8.26. 

Z porovnání na obrázku 8.26 je patrná větší energetická náročnost vozovky na chlazení 

v letním období oproti energetické kapacitě 6 pilot. V případě realizace návrhu by bylo 

nutné zvýšit počet energetických pilot, které by však byly nad rámec statického návrhu 

nadjezdu. Lepším řešením je v tomto případě snížení nároků na teplotu povrchu vozov-

ky v letním období na takovou hodnotu, která je z pohledu energetické kapacity pilot 

akceptovatelná. Ve své podstatě letní chlazení vozovky je důležité z pohledu energetic-

ké rovnováhy, aby teplota podloží nebyla nenávratně snížena, a tím i vyčerpáno všechno 

dostupné teplo. Hlavním cílem návrhu stále zůstává teplota povrchu vozovky v zimním 

období, která nesmí spadnout pod hodnotu 0 až +2 °C. Tento požadavek je možno za 

pomoci 6 energetických pilot splnit. Jedinou úpravou návrhu bude vyrovnání odběru 

tepla z vozovky na úroveň tepla dodávaného. 

I přes snahu, se co nejvíce přiblížit skutečnému chování vozovky při jejím vyhřívání, je 

zde stále mnoho místa pro zlepšení. Stanovenou úlohu není jednoduché modelovat, pře-

devším je-li natolik citlivá na vstupní data a okrajové podmínky. Pro vytvoření přesného 

modelu by bylo zapotřebí vytvořit laboratorní model vyhřívané vozovky a provést jeho 

porovnání s matematickým modelem. Jedině tak by bylo možné zhodnotit kvalitu ma-

tematického modelu a získat tak věrohodná a odpovídající data. 
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Obrázek 8.23 – Teplota vozovky: a) na povrchu; b) 10 mm pod povrchem; c) 40 mm 

pod povrchem. 

b) 

a) 

c) 
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Obrázek 8.24 – Grafický výstup modelů vyhřívání vozovky pro 15. leden: a) původní 

model; b) nový model. 

a) 

b) 
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8.3 Energetický tunel 

Novou a inovativní myšlenkou je získávání geotermální energie z tunelových staveb. 

Tunely jsou pro tuto aplikaci jako stvořené, neboť disponují značnou plochou 

v kontaktu s horninovým prostředím, ze kterého je energie odebírána. Zdrojem tepla 

může být mimo horninového prostředí i odpadní teplo uvnitř tunelu vytvořené doprav-

ním provozem. Energetické tunely lze v zásadě rozdělit do dvou skupin dle provozování 

jejich energetického systému na cold a hot tunnels. V případě prvních zmíněných cold 

tunnels je vnitřní teplota v tunelu nestálá a je ovlivňována vnější teplotou vzduchu bě-

hem roku. Zdrojem tepla je v těchto tunelech pouze obklopující horninové prostředí. Na 

druhou stranu tunely typu hot tunnels získávají teplo z obou dostupných zdrojů. Tako-

vými tunely jsou například tunely metra, u kterých se vnitřní teplota tunelu během roku 

příliš nemění. [17] 

Prvním energetickým tunelem byl vídeňský tunel Lainzer, kterému byla věnována kapi-

tola 6.2. Tunel je úspěšně provozován již několik let a stal se zdrojem ekologické a udr-

žitelné energie. Aplikaci geotermální energie na zamýšlenou tunelovou stavbu v centru 

Prahy je věnována tato kapitola. 

8.3.1 Popis modelovaného tunelu 

Model energetického tunelu je proveden pro ražený železniční tunel rychlodráhy ležící 

v navrhovaném úseku Výstaviště-Veleslavín. Tento úsek je součástí rychlodráhy spoju-

jící centrum Prahy s Letištěm Václava Havla a Kladnem. V rámci úseku Výstaviště-

Veleslavín je dvoukolejná trať navržena částečně na povrchu ve stopě stávající trati a 

částečně v ražených a hloubených tunelech. Přehledná situace úseku je v příloze H1.  

Modelovaný ražený tunel na této trati podchází zastavěnou oblast Prahy- Střešovice, 

kde je trať železnice vedena ve dvou jednokolejných tunelech. Vnitřní průměr obou 

tunelů je 8,7 m, tloušťka ostění 0,4 m. Charakteristický příčný řez tunelem je v příloze 

H2. Ražený tunel je po celé své délce veden značně proměnlivou geologií s průměrnou 

mocností nadloží okolo 50 m. Geologický profil úseku v úrovni ražení tunelu je uveden 

ve výkresu situace v příloze H1. Tunely budou raženy tunelovacími stroji a výrub bude 

zajištěn pomocí betonového segmentového ostění.  

8.3.2 Koncepční návrh aplikace 

Hlavním úkolem energetického tunelu je zisk energie z okolního horninového prostředí. 

Vzhledem k tomu, že modelovaný tunel je typu cold tunnel, a nepředpokládá se vysoká 

vnitřní teplota v tunelu, či značná produkce tepla železničním provozem, bude energe-

tický tunel sloužit jako výměník tepla. Při tomto režimu provozu, kdy bude v zimních 

měsících teplo z horninového prostředí odčerpáváno a naopak v letním období ukládáno 

zpět, je energetický provoz tunelu dlouhodobě udržitelný. Udržitelnost je v tomto smys-

lu chápána jako energeticky rovnovážný provoz tunelu, u kterého nebude docházet 

k nenávratnému vyčerpání tepla z podloží. Výměna tepla bude zajištěna skrz primární 

okruh trubic průměru 25 mm uložených v ostění tunelu. Tyto trubice budou zabudovány 
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do betonových segmentů již při jejich výrobě. Po osazení segmentů na místo budou jed-

notlivé části systému spojeny pomocí těsněných spojek, které uzavřou okruh v každém 

prstenci ostění. Systém z každého prstence bude následně vyveden na povrch skrz vě-

trací šachty tunelu. 

Energetickým provozem tunelu bude ovlivněna i jeho vnitřní teplota. Z tohoto důvodu 

je nutno odběr, resp. ukládání tepla redukovat na takové množství, které je z pohledu 

provozu tunelu únosné. Více je napsáno v následujících kapitolách. 

8.3.3 Model energetického tunelu 

Model energetického tunelu je proveden na jeho příčném řezu, který byl z důvodu zkrá-

cení výpočetního času omezen na výseč s úhlem cca 16°. V modelu je zobrazeno vnitřní 

prostředí tunelu, ostění a okolní horninové prostředí, které zasahuje až do vzdálenosti 35 

m od středu tunelu, tak aby nebyly ovlivněny výsledky modelování. Do ostění tunelu 

jsou definovány body, které zastupují trubice primárního okruhu. Jejich poloha a vzá-

jemná vzdálenost je určena na základě provedených studií o energetických tunelech, viz 

například [13]. V modelu byly tyto body umístěny 50 mm pod rubovou hranou ostění 

tunelu ve vzájemné vzdálenosti 20 cm. Schéma modelu je prezentováno na obrázku 

8.27. 

Jednotlivým geometrickým objektům byly následně přiřazeny tepelné parametry 

v závislosti na materiálu objektu. Vnitřnímu prostředí tunelu jsou přiřazeny tepelné pa-

rametry odpovídající vzduchu, ostění tunelu parametry betonu. V případě horninového 

prostředí musely být hodnoty tepelných parametrů zvoleny na základě dostupných hod-

not z literatury, kterých je v případě hornin nedostatek. I přes to, že tunel prochází znač-

ně proměnnou geologií a tepelné parametry podloží se mění po délce tunelu, nebylo 

k tomuto při modelování přihlíženo a celý úsek tunelu byl vymodelován na jednom ře-

zu. Použité vstupní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.13. 

Obrázek 8.27 – Model energetického tunelu včetně rozměrů a okrajové podmínky. 



Diplomová práce                                                          Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

97 

Tabulka 8.13 – Materiálové charakteristiky modelu. 

Tepelná vodivost [W/m/°C] 0,024 1,70 1,55

Suchá objemová hmotnost [kg/m
3
] 1,25 2300 2500

Objemová tepelná kapacita [kJ/m
3
/°C] 1,25 2300 2450

Vlhkost [%] 0,5 1,0 0,5

Parametr Vzduch Horninové prostředí Železobeton

V modelu je definována pouze jedna okrajová podmínka. Tato podmínka stanovuje po-

čáteční teplotu modelu, která je uvažována konstantní hodnotou 14 °C pro horninové 

prostředí i vnitřní prostředí tunelu.  Hodnota byla stanovena na základě teplotního gra-

dientu uvažované hloubky řezu tunelu 50 m, s přihlédnutím k teplotám uvnitř železnič-

ních tunelů. Podmínka 1_počáteční teplota je typu Temperature a byla v počáteční fázi 

výpočtu přiřazena bodu charakterizujícímu střed tunelu. 

Bodům nahrazujícím trubice primárního okruhu je přiřazena vlastnost zdroje tepla typu 

Convective Surface. Tento typ zdroje tepla byl použit již v kapitole 8.1.3 a 8.2 a vstupní 

data pro jeho definování jsou až na teplotu média shodná. Zmíněná teplota cirkulujícího 

média byla stanovena na základě potřeby odběru tepla během roku a dle dvou limitních 

hodnot teploty. První limitní hodnotou je teplota 2 °C, pod kterou nesmí být horninové 

prostředí a konstrukce podchlazena [4]. Druhou a horní limitní hodnotou je maximální 

přípustná teplota v tunelu definována jako 30 °C. Tato teplota byla stanovena tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému přehřátí vnitřního prostoru tunelu, což by se projevilo nad-

měrným přehříváním jízdních souprav, sníženým komfortem pro cestující a 

v neposlední řadě ve vyšších nárocích na vzduchotechnická zařízení tunelu. Teplota 

média během roku je stanovena experimentálně, tak aby plnila výše popsané cíle a 

podmínky. Průběh teploty média během roku je zobrazen na obrázku 8.28. 
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Obrázek 8.28 – Teplota cirkulujícího média primárního okruhu trubic. 
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Tabulka 8.14 – Nastavení modelu a výpočetních fází pro simulaci energetického tu-

nelu. 

Počátek modelování byl stanoven na 1. června. V tento den dle vyhlášky č. 194/2007 

Sb. v § 2 končí otopná sezóna a je možno začít s ukládáním tepla do podloží. Výpočet 

modelu je proveden ve dvou krocích. Nastavení pro jednotlivé kroky je shrnuto 

v tabulce 8.14. 

Počáteční Steady-State 0–365 1 Neaktivní

Energetický provoz Transient 365–1460 – Aktivní

Zdroje tepla
Čas výpočtu 

[den]
Typ výpočtuFáze výpočtu

Okrajová 

podmínka

V první fázi výpočtu byla nastavena počáteční teplota modelu. Na tuto fázi navazuje 

fáze energetického provozu, která je simulována pro období 3 let. Delší období simulace 

je zvolena proto, aby bylo dosaženo ustálení hodnot a eliminoval se vliv počáteční tep-

loty modelu. Taktéž je možno pozorovat pomalu rostoucí zónu teplotního ovlivnění 

v nejbližším okolí tunelu. 

Výpočet byl proveden na síti s velikostí prvku 0,01 m použitou pro objekt ostění tunelu. 

Ve zbytku modelu byla vygenerována síť velikosti prvku 0,25 m. 
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8.3.4 Výsledky modelování 

Hlavním cílem numerického modelování energetického tunelu bylo určit jeho tepelnou 

kapacitu, neboli množství energie, které je během roku možno odebrat z podloží skrz 

ostění. Výsledné hodnoty jsou prezentovány na obrázku 8.29 ve formě hustoty tepelné-

ho toku na metr čtvereční aktivní plochy ostění. Z uvedeného grafu byly určeny maxi-

mální hodnoty odběru, resp. uložení tepla, které se po třech letech simulace ustálily na 

hodnotě okolo 13 W/m2. Ustálené maximální hodnoty bylo dosaženo díky energeticky 

rovnovážnému provozu tunelu, ve kterém je množství odebraného tepla kompenzováno 

přibližně stejným množství tepla dodaného. 

Určená maximální hodnota hustoty tepelného toku se v porovnání s hodnotami uvádě-

nými pro již realizované energetické tunely může na první pohled zdát malá, viz tabulka 

8.15. Je ovšem nutné si uvědomit vlivy vnějších podmínek každého z realizovaných 

tunelů a samozřejmě vlivy samotného modelování. Dle [35] je provoz energetického 

tunelu řízen v tzv. denních cyklech (viz obrázek 8.30), během kterých se hodnoty tepel-

ného toku pohybují právě ve zmíněných intervalech uvedených v tabulce 8.15. 

V případě, kdy modelujeme tunel s ročním cyklem odběru tepla, není možné takto vy-

sokých hodnot dosáhnout a maximální hodnota hustoty tepelného toku modelu je nízká. 

Pro přesnější návrh tunelu by bylo zapotřebí zpřesnit vstupní data odběru, resp. ukládání 

tepla na tzv. denní cyklus. Chceme-li však stanovit hrubou energetickou kapacitu tune-

lu, je roční cyklus postačující. 
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Obrázek 8.29 – Energetická kapacita tunelu během období tří let v hodnotách tepelného 

toku skrz ostění tunelu. Kladné hodnoty značí ukládání tepla do podloží, záporné jeho 

odebírání. 
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Tabulka 8.15 – Porovnání hodnot hustot tepelného toku pro realizované energetické 

tunely a modelovaný tunel v úseku Výstaviště-Veleslavín. (*hodnota získána expe-

rimentálně in situ měřením) [28] 

Stavba Tepelný tok [W/m
2
]

Tunel Lainzer 15 – 20

Tunel Seocheon 18 – 24

Tunel Katzenberg 17 – 25

Tunel Jenbach 10 – 20

Důl Skalka 17 – 23*

Model tunelu Výstaviště–Veleslavín 13  

 

 

 

  

Obrázek 8.30 – Intervalové odebírání tepla během dne (viz detail) a během celého roku. 

Permanentní odběr tepla je znázorněn plnou černou čarou. [35] 
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Při energetickém provozu tunelu je nutné myslet nejen na jeho tepelnou kapacitu, ale i 

na vyvolané druhotné efekty. Změna teploty podloží je pro ostění tunelu nemalým zatí-

žením, se kterým je nutno při návrhu počítat. U tunelů je na rozdíl od ostatních energe-

tických konstrukcí nutno brát v potaz i vliv energetického provozu na vnitřní teplotu 

tunelu. Ve vytvořeném modelu bylo s tímto projevem počítáno a vnitřní teplota tunelu 

tedy odpovídá teplotě cirkulujícího média. I když v modelu vnitřní teplota tunelu dosa-

huje uvedených hodnot, ve skutečnosti tomu tak nebude, neboť v modelu není uvažová-

no s projíždějícími vlakovými soupravami a vzduchotechnikou. Protože trubice primár-

ního systému jsou umístěny blíže k rubovému povrchu ostění, je i teplota rubového po-

vrchu ostění shodná s teplotou cirkulujícího média.  

Teplotní vliv energetického provozu tunelu na horninové prostředí je zobrazeno na ob-

rázku 8.31, který ukazuje teploty masivu ve vzdálenostech 2,5, 5, 10 a 15 m od rubu 

ostění. Jednotlivé křivky svým průběhem následují teplotu cirkulujícího média, avšak 

s určitým časovým posunem a dosaženou amplitudou. Posun křivek je způsoben rych-

lostí šíření tepla v obklopujícím horninovém prostředí, která stanovuje čas, za který tep-

lo projde hlouběji do podloží. Dosažené amplitudy teplot jsou ovlivněny tepelným od-

porem horninového prostředí a s rostoucí vzdáleností od ostění klesají, až na původní 

neovlivněnou hodnotu teploty podloží. 
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Obrázek 8.31 – Teploty horninového prostředí obklopujícího energetický tunel ve 

vzdálenostech X m od rubu ostění. 
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Tabulka 8.16 – Znázornění rozsahu ovlivněného teplotního pole horninového pro-

středí obklopujícího energetický tunel. Rozsah je určen pomocí vzdálenosti isotermy 

hodnoty 0,5 °C a maximální vzdálenosti ovlivnění o min 0,1 °C. Vzdálenost je měře-

na od rubové hrany ostění. 

Vzdálenost, do které je podloží tunelem ovlivňováno, má tendenci se během roku měnit 

v závislosti na množství odebraného, resp. uloženého tepla. V průběhu několika let se 

toto teplotní pole neustále rozšiřuje a má snahu dosáhnout rovnovážného stavu 

s původní teplotou horninového prostředí. Rozsah ovlivněného teplotního pole tunelu je 

graficky prezentován na obrázcích 8.32. Kompletní grafické výsledky modelování jsou 

uvedeny v příloze H3. Maximální vzdálenosti dosahu a vzdálenosti, ve kterých byla 

teplota podloží energetickým provozem tunelu ovlivněna o hodnotu 0,5 °C, jsou uvede-

ny v tabulce 8.16. 

Rok simulace Pro izotermu 0,5 °C Maximální

1. 7,7 11,6

2. 9,7 13,3

3. 10,6 14,8

Vzdálenost teplotního ovlivnění [m]

 

 

Model energetického tunelu na rozdíl od energetických pilot netrpí nevýhodou 2D mo-

delu, neboť je příčným řezem tunelu vhodně nahrazen. Primární systém trubic je 

v modelu zastoupen zdroji tepla typu Convective Surface, které jak již z názvu vypoví-

dá, zastupuje zdroj tepla šířícího se vedením. Hlavním zdrojem chybovosti modelu je 

nezahrnutí vlivu železničního provozu v tunelu a vlivu vzduchotechniky, které mají 

největší dopad na jeho vnitřní teplotu. Pro zjednodušení nebyla modelována ani odlišná 

teplota vnitřního prostředí tunelu a horninového prostředí. I tato podmínka může mít na 

výsledky modelování dopad. V neposlední řadě nebylo uvažováno s prouděním pod-

zemní vody, které v případě modelovaného tunelu nacházejícího se v málo propustném 

horninovém prostředí nebude významné.  
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Obrázek 8.32 – Ovlivněné teplotní pole okolního horninového prostředí tunelu pro jeho 

maximální dosah k 15. dubnu: a) 1. roku simulace; b) 2. roku simulace; c) 3. roku simu-

lace. 

c) 

a) 

b) 
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8.4 Závěrečné zhodnocení modelů 

V rámci praktické části diplomové práce bylo vytvořeno hned několik modelů, předsta-

vujících tři návrhy aplikace využití geotermální energie u inženýrských staveb. Modelo-

ván byl návrh teplotního vyrovnání nosné konstrukce integrovaného nadjezdu, návrh 

vyhřívání povrchu vozovky a návrh energetického tunelu. Pro každý návrh byl vytvořen 

numerický model, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit jeho proveditelnost. 

Prvním modelovaným objektem byla nosná konstrukce integrovaného nadjezdu, pro 

kterou byla navržena metoda jejího teplotního vyrovnání za účelem omezení teplotních 

dilatací mostu. Tento návrh se ukázal jako extrémně energeticky náročný, neboť pro 

teplotní vyrovnání nosné konstrukce mostu by bylo zapotřebí okolo 240 pilot. Na vyna-

ložené úsilí o teplotní vyrovnání by konstrukce reagovala zmenšením své teplotní dila-

tace o maximálně 15 % v porovnání s hodnotami uváděnými v normě ČSN EN 1991-1-

5: 2005. Navrhujeme-li využití geotermální energie, která je ekologická i ekonomicky 

výhodná, mělo by totéž platit i pro její aplikaci. V případě teplotního vyrovnání nosné 

konstrukce nadjezdu toto rozhodně neplatí a výsledný efekt omezení teplotních dilatací 

mostu je v porovnání s množstvím potřebné energie neefektivní a možná už i neekolo-

gický. 

V návaznosti na teplotní vyrovnání nosné konstrukce byl vytvořen model skupiny ener-

getických pilot zakládajících opěru nadjezdu. Jako každý z modelů i tento prošel svým 

vývojem, který reagoval na nevýhody 2D modelování. Na základě simulací byla stano-

vena nejen tepelná kapacita pilot, ale i jejich vzájemné ovlivnění při malé osové vzdále-

nosti, které se dokáže významně projevit na obdržených výsledcích. I přes provedená 

zjednodušení bylo na základě dvou 2D modelů dosaženo hodnot hustoty tepelného toku 

skrz plášť piloty blížící se hodnotám uváděným v odborné literatuře. Rozdíl mezi mode-

lovanými a uváděnými hodnotami je způsoben především provedeným zjednodušením 

modelů, které neuvažují s prouděním podzemní vody a nepracují s přesnými tepelnými 

parametry. Porovnání je těžké provést i z druhé strany pohledu, pro kterou nejsou 

z literatury zřetelné podmínky platnosti uváděných hodnot.  

Model vyhřívané vozovky je oproti prvnímu jmenovanému modelu úspěšnější. Novým 

modelem vyhřívané vozovky byl eliminován dopad umístění okrajové podmínky na 

výsledky simulací. Dle obdržených výsledků je možno udržet teplotu vozovky během 

roku nad hodnotou minimálně 1 °C za pomoci 6 energetických pilot. Ze statického ná-

vrhu nadjezdu je navrženo celkem 14 pilot, jejichž osová vzdálenost je rovna 2,0 m. 

Protože tato hodnota osové vzdálenosti je pro energetické piloty nevýhodná, v případě 

realizace vyhřívané vozovky by bylo energeticky vystrojeno 6 vybraných pilot, u nichž 

je možné dosáhnout osové vzdálenosti okolo 6 m. Návrh aplikace geotermální energie 

využívá dostupné podzemní konstrukce a pro jeho realizaci není zapotřebí výstavby 

dodatečných geotermálních vrtů. Z tohoto pohledu je návrh i přes vyšší počáteční ná-

klady ekonomicky efektivní, protože v počátku vynaložené finance se vrátí na zimní 

údržbě vozovky. Z pohledu životního prostředí je návrh i ekologický, neboť vyhříváním 

vozovky zabráníme aplikaci posypových solí, které kontaminují půdu. 
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Posledním modelem a posuzovanou aplikací je návrh energetického tunelu v centru 

Prahy. Pro model je využit ražený tunel rychlodráhy navrhovaného úseku Výstaviště-

Veleslavín. Stejně jako předešlé modely i zde bylo nutné provést určitá zjednodušení. 

Nejvýznamnějším z pohledu vlivu na výsledky je nezahrnutí efektu projíždějících že-

lezničních souprav a tunelové vzduchotechniky na vnitřní teplotu tunelu. Určité zjedno-

dušení bylo podstoupeno i z pohledu tepelných parametrů hornin, jejichž hodnoty 

v odborné literatuře pro většinu případů chybí. Výsledná energetická kapacita tunelu 

délky 2,8 km je 3 096 MWh/rok pro režim chlazení a 2 816 MWh/rok pro režim vytá-

pění. Při takovém energetickém výkonu je možno zajistit energii pro vytápění/chlazení 

budov a ohřev teplé vody například pro 350 rodinných domů nebo pokrýt potřebu ener-

gie budovy Fakulty stavební ze 70 %. Uváděné hodnoty energetického výkonu tunelu 

jsou orientační, ale i přes všechna zjednodušení srovnatelná s již realizovanými tunely, 

viz tunel Lainzer v kapitole 6.2. V případě přesnějších výsledků by bylo potřebné vy-

tvořit sofistikovanější model a zohlednit i vliv souběžného protisměrného tunelu. Vy-

tvářený model by bylo vhodné zkombinovat s naměřenými hodnotami vnitřní teploty 

tunelu z obdobné stavby, experimentálně určenými tepelnými parametry zemin a daty o 

prouděním podzemní vody.  

Pro všechny modelované energetické konstrukce platí pravidlo vyváženého odběru a 

zpětného ukládání tepla. Okolní horninové prostředí v takovém případě slouží jako vý-

měník tepla. Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti je tento režim nejpříznivější, neboť 

nedojde k nadměrnému podchlazení podloží a nenávratnému vyčerpání energie. Termo-

aktivní systém je tak možno provozovat efektivně po teoreticky neomezenou dobu. 

Na závěr praktické části je naposledy nutné zmínit nepřesnosti spojené s modelováním a 

použitými vstupními daty. Tyto nepřesnosti je možné odstranit vytvářením a zkoušením 

nových sofistikovanějších modelů za pomoci dostupných softwarů. Jak bylo zmíněno u 

energetického tunelu, vhodným vylepšením je kalibrace modelu dle experimentálních 

nebo laboratorních měření. Takové modely vyžadují poměrně dost času na jejich usku-

tečnění, a jejich rozvoj může být tématem pro další práci.  
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 ZÁVĚR 

Obnovitelné zdroje energií jsou v dnešní době žhavým tématem po celém světě. Přede-

vším pak s ohledem na nárůst spotřeby energie vyvolaný růstem populace. Jednou 

z nich je i představená geotermální energie, která je na rozdíl od jiných energií dostupná 

kdykoliv a téměř kdekoliv. Její využití nemusí být nutně spojeno pouze s vytápěním a 

chlazením budov nebo ohřevem teplé vody pro obytné budovy, ale lze ji uplatnit i v 

oblasti inženýrských staveb.  

Právě návrhu a modelování aplikací geotermální energie u dopravních staveb byla vě-

nována praktická část práce. V rámci této kapitoly bylo vytvořeno hned několik nume-

rických modelů, které měly za cíl posoudit jejich proveditelnost z pohledu dlouhodobé 

udržitelnosti. Z výsledků simulací se jako zajímavá aplikace ukázal návrh vyhřívání 

vozovky, díky kterému je možno v zimních měsících udržet její povrch nad hodnotou  

0 °C. Komunikace se v takovém případě stává pro provoz bezpečnější a z pohledu zimní 

údržby méně finančně náročná. Návrh má i svá ekologická pozitiva, kde lze mluvit pře-

devším o omezení používání posypových silničářských solí. 

Druhým zajímavým projektem je koncept odběru energie skrz povrch ostění tunelu. 

Energetické tunely patří mezi nejnovější aplikace geotermální energie a jejich hlavní 

předností je velká plášťová plocha konstrukce, která je v kontaktu s horninovým pro-

středím. Právě proto jsou jako stvořené pro účel odběru geotermální energie a přitahují 

zájem z řad odborníků. I přes vysoké počáteční náklady se díky vysokému energetické-

mu výkonu jedná o energii ekonomicky výhodnou a navíc šetrnou k životnímu prostře-

dí. 

Na základě poznatků z odborné literatury, realizovaných projektů a vlastního numeric-

kého modelování je vidět vysoký potenciál energetických konstrukcí i rozmanité mož-

nosti pro uplatnění takto získané energie. Jako každý nový záměr, se i energetické kon-

strukce potýkají s nedostatkem zkušeností a kvalifikovaných odborníků. Pro rozvoj no-

vého ekologického zdroje energie je potřeba ho podporovat, ať už z pohledu legislativ-

ního, tak i vytvořením kompletních a oficiálních návrhově technických podkladů. Vě-

řím, že vynaložené úsilí na vývoj energetických konstrukcí bude vráceno v podobě lev-

né a obnovitelné energie. 
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  PŘÍLOHA A 

Součinitel tepelné vodivosti zemin v závislosti na suché objemové hmotnosti a stupni 

nasycení pro zmrzlou a nezmrzlou zeminu: a) špatně zrněná zemina, zmrzlá; b) špatně 

zrněná zemina, nezmrzlá; c) dobře zrněná zemina, zmrzlá; d) dobře zrněná zemina, ne-

zmrzlá. [4] 
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  PŘÍLOHA B 

Průměrná tepelná vodivost některých geologických jednotek na území ČR. [5] 
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  PŘÍLOHA C 

Závislost kinematické viskozity teplonosného média na koncentraci glykolu a teplotě. 

[4] 
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  PŘÍLOHA D 

Tepelná vodivost materiálů [W/m/°C] dle různých zdrojů. 

 

Suchý 0,9 0,15 – 1,8 1,3

Vlhký 1,6 0,6 – 2,5 –

Suchý 1,3

Vlhký 2,1

Hlína 

písčitá
Vlhký – 1,4 – 2,3 – 1,0 – 1,4 – –

Hlína Suchý – 0,7 – 0,3 – 0,5 – –

Suchý 1,62 0,15 – 0,25 0,7 – 0,9

Vlhký 2,7 0,25 – 4 1,6 – 2,0

Štěrk 2,0 – – 0,7 – –

Suchý 1,9

Vlhký 3,2

Sundberg 

[38]

– – –

–

– –

Písek 2,0

Homogenní 

hornina
3,5 –

––

Zhang 

[8]

Jíl 1,5 0,85 – 1,1

Prach 1,5 1,2 – 2,4

Zeminy/ 

horniny
Stav

ČSN EN ISO 

13370 březen 

2018

TZB info 

[36]

TEMP/W 

GeoStudio

Engineering 

toolbox.com 

[37]

–

 

Čedič 2,9 – 4,2 – – – –

Pískovec 0,9 – 1,7 1 – 1,8 1,7 2,3 – 4,0 1,6 – 2,1

Porfyr, Břidlice 1,7 1,5 –3,8 2,0 1,5 – 3,0 –

Mramor 3,0 – 3,5 – 2,1 – 2,9 – 2,8

Vápenec 1,2 – 1,4 1,3 – 5,0 1,2 – 1,3 1,5 – 3,0 1,2 – 1,3

Žula 3,1 1,7 – 4,0 1,7 – 4,0 3,5 1,7 – 4,0

Zhang       

[8]
Typ horniny

TZB info 

[36]

TEMP/W 

GeoStudio

Engineering 

toolbox.com 

[37]

Sundberg 

[38]

 

 

Voda 0,59 0,57 0,55 – 0,68 0,6 0,606

Led 2,25 2,18 2,3 2,23 2,18

Vzduch 0,026 – – 0,024 0,026

Beton – – 1,23 – 1,36 – 1,0 – 1,7

Železobeton – – 1,43 – 1,74 – –

Asfaltová vozovka – – 1,5 – 2 – –

Izolace NAIP – – 0,2 – –

Engineering 

toolbox.com 

[37]

Materiál
Zhang     

[8]

Brandl    

[4]

TZB info 

[36]

TEMP/W 

GeoStudio
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  PŘÍLOHA E 

Měrná tepelná kapacita materiálů [kJ/m3/°C] dle různých zdrojů. Objemová hmotnost 

materiálů je uváděna pro suchý stav [kg/m3]. 

 

Suchý 2000 1000 1840

Vlhký 2200 2250 2020

Suchý – 1180 –

Vlhký – 2400 –

Hlína písčitá Vlhký 2000 – 2100 – – – –

Hlína Suchý 2000 – 2200 – – – –

Suchý 1700 – 2000 1340 1360 – 1600 1400

Vlhký 1800 – 2100 2600 1440 – 1680 2900

Sundberg 

[38]

Jíl 3000 3000 – 3600

Zemina/ 

hornina
Stav

Objemová 

hmotnost

ČSN EN ISO 

13370 březen 

2018

TEMP/W 

GeoStudio

Engineering 

toolbox.com 

[24]

2400 – 3300

Písek 2000

Prach 3000

 

Čedič 2880 – 3200 2534 – 2816 – – – –

Pískovec 1800 – 2600 1296  – 1872 1650 – 2400 2300 – 2870 1612 2510

Porfyr, 

Břidlice
2800 2100 – 2300 – 2900 – 1840

Mramor 2400 – 2800 2208  –2576 2100 – 2460 – 2106 –

Vápenec 2000 – 2500 1840  – 2300 1820 –2275 2200 – 2900 2070 3285

Žula 2500 1875 1975 – 2448 2490

TEMP/W 

GeoStudio
Typ horniny

Objemová 

hmotnost

TZB info     

[36]

Engineering 

toolbox.com 

[24]

Sundberg 

[38]

Zhang    

[8]

 

Voda 1000 4186 4200 4187 – 4200

Led 917 1884 4200 1880 1915 1871

Vzduch 1,25 – – 1,25 – 1,25

Beton 2100 – 2300 – 2140 – 2340 2010 1570 – 1700 –

Železobeton 2300  – 2500 – 2340  – 2550 – – –

Zhang    

[8]
Materiál

Objemová 

hmotnost
Brandl    [4]

TZB info    

[36]

TEMP/W 

GeoStudio

Engineering 

toolbox.com 

[24]
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  PŘÍLOHA F1 

Podélný řez modelovaným integrovaným nadjezdem. 
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  PŘÍLOHA F2 

Příčný řez modelovaným integrovaným nadjezdem. 
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  PŘÍLOHA F3 

Výkres umístění trubic na příčném řezu pro model teplotního vyrovnání nosné kon-

strukce nadjezdu. 
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  PŘÍLOHA F4 

 

Grafický výstup modelu teplotního vyrovnání nosné konstrukce nadjezdu. Výstup je 

uveden pro 15. den každého měsíce jednoho roku simulace. 
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  PŘÍLOHA F5 

 Vypočtené průběhy teplot mezi pilotami v bodě C pro: a) 52 m konstrukce nadjezdu; b) 

X m konstrukce nadjezdu z modelu svislého řezu; c) X m konstrukce nadjezdu z modelu 

vodorovného řezu skupinou pilot.  
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  PŘÍLOHA F6 

Grafický výstup modelu svislého řezu skupinou pilot pro simulaci potřeby tepla odpo-

vídající 2 m konstrukce nadjezdu. Výstup je uveden pro 15. den každého měsíce 3. roku 

simulace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

květen 

duben 

březen 



Diplomová práce                                                          Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

125 

 

  

srpen 

červenec 

červen 



Diplomová práce                                                          Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

126 

 

  

listopad 

říjen 

září 



Diplomová práce                                                          Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

127 

  

únor 

leden 

prosinec 



Diplomová práce                                                          Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

128 

  PŘÍLOHA F7 

Grafický výstup modelu svislého řezu skupinou pilot pro simulaci potřeby tepla odpo-

vídající 3 m konstrukce nadjezdu. Výstup je uveden pro 15. den každého měsíce 3. roku 

simulace. 
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  PŘÍLOHA F8 

Grafický výstup modelu vodorovného řezu skupinou pilot pro simulaci potřeby tepla 

odpovídající 2 m konstrukce nadjezdu. Výstup je uveden pro 15. den každého měsíce 3. 

roku simulace. 
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  PŘÍLOHA F9 

Grafický výstup modelu vodorovného řezu skupinou pilot pro simulaci potřeby tepla 

odpovídající 3 m konstrukce nadjezdu. Výstup je uveden pro 15. den každého měsíce 3. 

roku simulace. 
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  PŘÍLOHA G1 

Výkres umístění trubic na příčném řezu pro model vyhřívané vozovky. 
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  PŘÍLOHA H1 

Situace navrhovaného úseku rychlodráhy Výstaviště-Veleslavín, s vyznačením modelo-

vaného raženého tunelového úseku a odpovídající geologií. 
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  PŘÍLOHA H2 

Výkres příčného řezu modelovaným raženým tunelem a výkres umístění trubic primár-

ního systému. 
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  PŘÍLOHA H3 

Grafický výstup modelu energetického tunelu pro simulaci výměny tepla během roku. 

Výstup je uveden pro 15. den každého měsíce 3. roku simulace. 
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