Geotermální energie z důlních
zdrojů v Dolním Rychnově
Cíle studie
•
•
•
•
•

Prověřit předpoklad, že stará důlní díla pod Dolním Rychnovem jsou zatopena
Navrhnout technologie využití tepelného potenciálu důlních vod
Zpracovat projektovu dokumentaci vytápění tří občanských objektů pomocí tepelných čerpadel
Návrh funkčního schématu geotermální teplárny a odhad nákladů
Právní analýza

Vytápění budov v obci Dolní Rychnov
Průzkumný vrt HDR1 a hydrodynamické zkoušky:
Průběh

Výsledky

• Třináct dní čerpání na tři deprese s postupně zvyšovaným množstvím vody z 0,2 na 0,45
l/s s odběry vzorků podzemní vody, stoupací
zkouška v trvání 8 dní.
• Laboratorní rozbory podzemní vody (odebrané
na konci 1. a 3. snížení hladiny)

• Z vrtu by bylo možno odebírat 0,33 l/s, tj. 28,5 m3/den vody.
• V místě vrtu je oproti historickým zkušenostem prostředí pouze mírně zvodnělé a slabě propustné.
• V jiných místech však lze předpokládat propustnost sloje a vydatnost vodních děl řádově vyšší. Vodá má teplotu těsně nad 10°C a poměrně problematickou kvalitu.
• Uhelná sloj Anežka existuje v hloubce od 24,3 m.

Voda ve sloji Anežka

Historicky byly ve sloji Anežka značné problémy se silným zvodněním. Doly byly několikrát zatopeny. Proto nechal Johann Anton Edler von Starck razit dědičnou štolu Sv. Antonína v délce
2,8 km až do řeky Ohre. Ta je dnes nefunkční, navíc v chemických závodech v Sokolove v délce
asi 50 m je zabetonovaná. Proudící voda vyvolává občas dodatečné závaly dosud nezavaleného
dulního díla i v soucasnosti.

Technologie vytápění
Vydatnost zkušebního vrtu je nízká a při využití teplotního spádu 10°C/2°C jím lze zabezpečit
cca 11 kW tepelného výkonu. Celková tepelná potřeba:
Tři vytipované objekty

Všechna potenciální odběrná místa

Obecní úřad, ul. Revoluční 303
Materská škola, ul. Šafaříkova 17
Dům pro seniory, ul. Zahradní 234

Objekty, které se nacházejí podél distribucní trasy ke třem vytipovaným objektům
včetně těchto.

90 až 100 kW

740 kW
360 kW při připojení 40 % potenciálních uživatelů

Distribuční systém
Předpokládané umístění vrtů je mimo zastavěnou oblast, z čehož vyplývá nutnost vybudovat distribuční soustavu.
Varianta

Umístění tep. čerpadel

Distribuce

Investice odběratele

Možnost dotace

A

Centrální u vrtů

topná voda 55°C

menší

větší

B

V odběrných místech

zdrojová voda 10°C

větší

menší

Další potřebné ověření
proveditelnosti záměru
• Dlouhodobá zkouška čerpání pro ověření vyšší čerpací kapacity, kvality vody a účinnosti vsakování.
• Prověřit možnost realizace vrtů přímo v zastavěné oblasti.

Mikroregion Sokolov-východ a obec Dolní Rychnov učiní nezbytné kroky k přípravě navazujících
detailních průzkumů a potřebných dokumentů.
Společně také budou hledat cesty k zajištení finančních zdrojů pro vlastní realizaci záměru.

Geotermální teplárna
v průmyslové zóně
Byl vypracován projekt geologického průzkumu pro potřebu plánování geotermální teplárny. Je složen mj. ze tří typů
svislých vystrojených vrtů:
• čerpací vrty HDR2 až HDR5 s hloubkou cca 30 m
• pozorovací vystrojené vrty PDR2 až PDR5 s hloubkou do 8 m určené k pozorování vlivu čerpání vod na kvartérní kolektor,
umístěné v blízkosti vrtů čerpacích (5 m)
• zasakovací vrty ZDR2 až ZDR5 s hloubkou cca 30 m umístěné v depresní kotlině u čerpacích vrtů (20 m) určené k zasakování
vyčerpaných vod při čerpacích zkouškách, příp. k zasakování odpadních vod při provozu teplárny.
Zájmové území je tvořeno průmyslovou zónou podél ulic Chebská a Bergmannova. Na výzvu ke spolupráci na určení reálné
potřeby odběru tepla reagovala pouze společnost VISHAY ELECTRONIC spol. s.r.o. Maximální topný výkon pro oba areály firmy
činí 2,82 MW. Kvalifikovaný odhad tepzelného příkonu celého zájmového území je 7,37 MW.
Zjištená čerpací kapacita zkušebního vrtu HDR1 prakticky vylučuje možnost
reálně uvažovat o vybudování geotermální teplárny o výkonech v řádech MW.
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