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Summary: One of the methods of processing temperature 
measurements in boreholes is the extrapolation procedure, 
developed and applied by J. Polášek as a part of the geothermal 
evaluation of the Všebořice area near Ústí nad Labem. This  
procedure is based on a divison of the measured temperature 
profile into sections (regions) based on its course and geological 
profile of the borehole. Using a linear regression, the best-fit lines 
through the measured temperature depth profiles are calculated 
for each of the regions. Subsequently, pair combinations of the 
best-fit lines of the individual regions of the measured temperature 
curve are generated, depending on the temperature depth profile 
of the particular borehole, and parameters of their extrapolation 
function are calculated. Based on the assessment and evaluation 
of the results of the calculation for each pair of regions of the 
measured temperature curves and the assessment of the geological 
structure at the borehole area, the appropriate pair combinations 
of the measured temperature curve regions are selected, for which 
the average of the extrapolation function values is calculated. This 
procedure is repeated for several other suitable pair combinations 
of the measured temperature curve regions. Values that show 
the lowest root mean square deviation from the measured 
temperatures, while respecting the geological structure in the 
borehole area, are considered the most suitable for extrapolating 
temperature to a greater depth.

Some temperature curves in boreholes processed using this 
procedure show a close temperature gradient in all selected 
regions of the curve. In such boreholes, the total extrapolation 
function is a straight line. Common case is a presence of several 
successive regions of the curve with a linear pattern whose gradient 
gradually increases. The extrapolation function of such borehole 
temperature curve is represented by a second degree polynomial.
In some cases, however, several successive regions of the curve, each 
with a linear pattern, showed a gradually decreasing gradient. Such 
extrapolation gives meaningless outputs and the causes of such 
a result need to be searched for. This extrapolation can be in some 
cases and to a certain extent explained by the geological structure of 
the area. Due to the very limited knowledge of the deeper geological 
structure in the Czech Republic and also as the change of the 
temperature curve does not always have obvious geological causes, 
the risk of considerable inaccuracies in temperature determination 
at depth is high and definitely increases with extrapolation depth 
(length). Results of the extrapolation of temperature curves in 
boreholes are therefore only approximate.

Significant refinement of extrapolation of temperature measure-
ments in boreholes deeper than 1 km can be achieved, for example, 
by electromagnetic geophysical measurements with a long 
reach, and by use of special methods of their geothermal inter- 
pretation.

Metoda zpracování teplotních údajů z vrtů, 
její limity a možnosti zpřesnění
Methodology of boreholes temperature data processing

(02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)

Cílem tohoto článku je především představení jedné z mož-
ných metod aproximace měření teplot ve vrtech do vět-
ších hloubek. Dále  článek obsahuje některé  informace 
o možnostech  zpřesnění  informací  o vývoji  teplotního 
pole v hloubce a příklady interpretace teplotních měření ve   
vrtech, zejména ve vrtu PVGT-LT 1, který je významný pro 
projekt Ringen. Uvedené příklady interpretace ilustrující 
mimo jiné i limity představené metody.

Efektivní přímé využití geotermální energie pro výrobu 
elektřiny vyžaduje teploty minimálně kolem 150–180 °C. 
V podmínkách ČR však mohou být takové teploty pravdě-
podobně dosahovány v hloubkách nejméně kolem 4 km. 
Vrty s měřením teplot hlubší než 1,5–2 km jsou však u nás 
ojedinělé, většina teplotních měření pochází z vrtů mělčích 
než 1 km. Proto je žádoucí najít metodu, díky níž by se dala 
s pomocí známých údajů z mělčích vrtů odhadnout  teplota 



v hloubce několikanásobně přesahující hloubku  těchto 
vrtů. Vhodnou cílovou hloubkou je v podmínkách ČR cca 
5 km. Tato hloubka je obecně považována za dostatečnou 
z hlediska teploty potřebné pro efektivní využití geoter-
mální energie na výrobu elektřiny a zároveň jde o hloubku 
technicky i ekonomicky dosažitelnou pro disponibilní vrtné 
technologie (Myslil et al. 2011).

Vývoj teploty s hloubkou je většinou nepravidelný, pro-
tože teplotní pole se mění v důsledku změn horninového 
prostředí, proudění podzemních vod apod. Jakýkoliv odhad 
teploty v hloubce troj- až pětinásobně přesahující hloubku, 
pro kterou známe geologické údaje (včetně teploty), může 
být zatížen značnou chybou, již je velmi obtížné, až ne-
možné předem odhadnout.

Jako příklad  lze uvést vrty u městečka Soultz-sous-
Forêts v Alsasku, kde byla vybudována první geotermální 
elektrárna v Evropě využívající  teplo horninového pro-
středí, nikoli horké podzemní vody (Genter et al. 2009). Jde 
přitom o oblast, která je geologicky do jisté míry podobná 
oblasti oherského riftu v severozápadních a severních Če-
chách. Na základě teplotních údajů ze starších ropných vrtů 
v okolí Soultzu, hlubokých kolem 1 km, se předpokládalo, 
že potřebná teplota 200 °C by zde mohla být dosažena již 
v hloubce 2–3 km (teplotní gradient v těchto starších vrtech 
byl velmi vysoký, i přes 100 °C/km). Ve skutečnosti však 
byla v lokalitě Soultz-sous-Forêts teplota 200 °C dosažena 
až v hloubce 5 km (obr. 1). Tento vývoj teplotního pole je 
dán tepelněizolačními vlastnostmi nadložních sedimentů 
mocných právě kolem 1 km a také tím, že na kontaktu pod-
ložních žul a těchto nadložních sedimentů probíhá cirku-

lace podzemních vod, která vynáší z žul teplo (Genter et al.  
2009). Průběh  teplotních křivek ve vrtech, kdy  je zpo-
čátku teplotní gradient vyšší, pak klesá a teprve ve větší 
hloubce začíná opět narůstat, je zřejmě poměrně častým 
jevem a v této práci jej nazýváme „efekt Soultz“. Podobný 
průběh teplotních křivek byl zaznamenán i v řadě hlubších 
vrtů na území ČR (Kloz – Pošmourný 2012).

Pro hodnocení teplotních měření ve starších vrtech je 
často využívána aproximace naměřených teplot jednodu-
chou funkcí – regresí získaným polynomem prvního či 
druhého řádu. Nabízí se použití této funkce pro odhad tep-
lot i za hranicí změřených hodnot, pro tyto účely je však 
běžná polynomická regrese často nevhodná. U mělkých 
vrtů může být aproximační funkce snadno ovlivněna tep-
lotními skoky, které oddělují úseky s podobným teplotním 
gradientem, a posune celou křivku o několik stupňů na-
horu či dolů, a také jevy náhodné povahy, tedy takovými, 
které při dostatečném množství (u hlubších vrtů) nemají 
na výsledek velký vliv. Takové jevy vnášejí do aproxi-
mační funkce chybu, která se pak při regresi zvětšuje se 
zvyšující se hloubkou. V této práci je navržen postup, který 
za splnění určitých předpokladů omezuje vliv popsaných 
jevů a je tak vhodnější pro extrapolaci teplot naměřených 
u mělčích vrtů do hloubek, které jsou potřebné pro využití 
geotermální energie.

Popis metodiky extrapolace teplotních 
měření ve vrtech

Jednou z vhodných metod pro hodnocení teplotních měření 
je postup matematické extrapolace, vyvinutý J. Poláškem 
v rámci geotermického hodnocení oblasti Všebořic u Ústí 
nad Labem a aplikovaný při tomto hodnocení (Kloz et al. 
2016) a také v rámci geotermického hodnocení Pardubic-
kého kraje (Kloz et al. 2019). Tento postup lze stručně 
shrnout do níže uvedených kroků, příklad použití této me-
todiky na vrtu B-1 Broumov je uveden v tab. 1 a na obr. 2.
1.  Ve  vhodném  programu  vyneseme  závislost  teploty 
na hloubce v daném vrtu do grafu.

2.  Tuto vynesenou křivku v grafu rozdělíme na základě po-
souzení jejího průběhu a geologického profilu vrtu do ně-
kolika regionů (úseků), které berou v úvahu geologickou 
stavbu v místě vrtu, popřípadě další vlivy, které se proje-
vují na průběhu teplotní křivky (sloupce A až D v tab. 1,  
obr. 3). Nutnou (nikoliv postačující) podmínkou pro vy-
členění samostatného regionu v rámci křivky měření tep-
lot je, že v daném regionu křivky je průběh teploty zhruba 
lineární, tj. je v něm zhruba stálý teplotní gradient. Roz-
sah každého jednotlivého regionu křivky tak odpovídá 
úseku teplotního měření s přibližně stálým teplotním gra-
dientem. Počet takových regionů křivky v jednom vrtu se 
ve výše uvedených analýzách pro Ústecký a Pardubický 
kraj pohyboval od jednoho do šesti, převažovaly vrty se 
třemi regiony křivky (například obr. 3a).

3.  Při vyčlenění regionů křivek nebereme v úvahu teplotní 
data z malých hloubek, která jsou ovlivněna teplotou 
na povrchu, popř. další z  různých důvodů nevhodné 
úseky měření teplot (například měření teplot ovlivněná 
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Obr. 1. Teplotní profil ve vrtech GPK-1 a GPK-2 projektu Soultz- 
-sous-Forêts několik měsíců po ukončení vrtných operací (Genter 
et al. 2009).
Fig. 1. The temperature profile in boreholes GPK-1 and GPK-2 from 
Soultz-sous-Forêts project a few months after the termination of 
drilling operations (Genter et al. 2009).
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Tabulka 1. Příklad použití metody hodnocení teplotních měření na datech z vrtu B-1 Broumov 
Table 1. An example of the application of the  temperature measurement evaluation to data on borehole B-1 Broumov

A B C D E F G H I J K L M

2 z1 z2 z slope selected 
range zt T(zt) X Y T0 T(5000)

3 1 566 1269 918 0.030162 Permian 1-2 1134.3 44 –3.67E–06 0.036892 6.87 100
4 2 2116 2516 2316 0.019904 Carboniferous 2-3 1134.3 44 6.63E–05 –2.87E–01 284.58 506
5 3 2531 2628 2580 0.054866 PR3 1-3 1134.3 44 7.43E–06 3.69E–02 –7.41 363
6 4 1816 2066 1941 0.032915 Carboniferous 2-4 1134.3 44 –1.73E–05 1.00E–01 –47.40 20
7 1-4 1134.3 44 –3.67E–06 3.69E–02 –47.40 45
8 4-3 1134.3 44 1.72E–05 1.00E–01 –47.40 884
9 1 0.030162 9.82 161

10 2 0.019904 31.11 131
11 3 0.054866 –57.79 217
12 4 0.032915 4.10 169

13
Average of combinations 

1 to 3
2.34E–05 –7.12E–02 94.70 323

14
Average of combinations 

1 to 4
1.1E–05 0.003976 23.64 320

15
Average of regions  

1, 2, 3, 4
 0.034462 –3.19 169

16 1 266 826 546 0.025727 Permian 1-2 1134.3 44 6.67E–06 0.01844 14.40 273
17 2 845 1283 1064 0.032640 Permian 2-3 1134.3 44 –4.14E–06 4.15E–02 2.31 106
18 3 1288 1550 1419 0.029698 Permian 1-3 1134.3 44 2.27E–06 1.84E–02 20.16 169
19 4 1795 2120 1957 0.032329 Carboniferous 2-4 1134.3 44 –1.74E–07 4.15E–02 –2.80 200
20 5 2071 2547 2309 0.019753 Carboniferous 1-4 1134.3 44 2.34E–06 1.84E–02 –2.80 148
21 6 2531 2628 2580 0.032915 PR3 4-3 1134.3 44 2.44E–06 2.32E–02 –2.80 174
22 1-5 1134.3 44 –1.69E–06 1.84E–02 14.50 64
23 2-5 1134.3 44 –5.18E–06 4.15E–02 2.31 80
24 3-5 1134.3 44 –5.59E–06 2.32E–02 20.20 –3
25 4-5 1134.3 44 –1.79E–05 3.30E–02 –2.80 –285
26 1-6 1134.3 44 1.77E–06 1.84E–02 14.50 151
27 2-6 1134.3 44 9.09E–08 4.15E–02 2.31 212
28 3-6 1134.3 44 1.39E–06 2.32E–02 20.20 171
29 4-6 1134.3 44 4.71E–07 3.30E–02 –2.80 174
30 5-6 1134.3 44 2.43E–05 8.95E–03 20.10 673
31 1 0.025727 13.02 142
32 2 0.032640 7.16 170
33 3 0.029698 11.91 160
34 4 0.032329 5.23 167
35 5 0.019753 31.46 130
36 6 0.032915 15.70 180

37
Average of combinations 

1 to 6
4.74E–07 2.68E–02 7.80 159

38
Average of regions  

1, 2, 3, 4, 5, 6
 0.028843 14.08 155

A – číslo vybraného regionu křivky měření teplot, B – počáteční hloubka vybraného regionu v m, C – konečná hloubka vybraného regionu 
v m, D – průměrná hloubka vybraného regionu v m, E – sklon přímky daného regionu získaný lineární regresí, F – geologická jednotka 
daného regionu, G – párová kombinace regionů, H – hloubka odpovídající teplotě použité pro výpočty, I – teplota použitá pro výpočty, 
J – hodnota parametru A pro danou párovou kombinaci regionů nebo pro daný průměr těchto kombinací či regionů, K – hodnota 
parametru B pro danou párovou kombinaci regionů, L – hodnota parametru T0 pro danou párovou kombinaci regionů, M – extrapolace 
teploty do hloubky 5 km pro danou párovou kombinaci regionů 
A – number of the selected region of the temperature measurement curve, B – initial depth of the selected region in meters, C – final depth 
of the selected region in meters, D – average depth of the selected region in meters, E – slope of the line obtained by linear regression 
for the given region, F – geological unit of the given region, G – pair combination of regions, H – depth corresponding to temperature 
used for calculations, I – temperature used for calculations, J – value of parameter A for a given pair combination of regions or for a given 
average of these combinations or regions, K – value of parameter B for a given pair combination of regions, L – value of parameter T0 
for given pair combination of regions, M – temperature extrapolation to a depth of 5 km for given pair combination of regions



prouděním podzemních vod či kontaktem dvou geolo-
gických jednotek s různou tepelnou vodivostí apod.). 

4.  Pro každý z regionů nalezneme pomocí lineární regrese 
přímku, která na daném úseku nejlépe aproximuje na-
měřené hodnoty teploty v závislosti na hloubce. To zna-
mená, že pro funkci

kde T(z) je teplota v hloubce z, hledáme hodnoty para-
metrů a, b tak, aby suma čtverců odchylek vypočítané 
(T(zi)) a skutečně naměřené (Tn(zi)) teploty ve všech mě-
řených bodech zi byla nejmenší, tj. hledáme

Takto vypočítaný parametr a je pak gradientem teploty 
na daném úseku. Vhodnost zvoleného úseku (z matema-
tického hlediska) je po proložení ověřována pomocí rezi-
duální analýzy, která je standardní součástí provedeného 
fitování.

5.  Z přímek proložených jednotlivými regiony křivky tep-
lotních měření ve vrtu, získaných pomocí lineární re-
grese, pak v závislosti na průběhu teploty konkrétního 
vrtu buď vytvoříme párové kombinace  (tj. například 
v případě tří regionů 1, 2 a 3 v dané křivce jde o kombi-
nace regionů 1-2, 2-3, 1-3, což je vhodné, pokud pozoru-
jeme, že gradient pravidelně stoupá či klesá s hloubkou), 
nebo dále provádíme výpočty pro dané samostatné re-
giony (to je vhodné, pokud se gradient nemění, popř. se 
mění nesystematicky, viz níže) – sloupec G v tab. 1. Pro 
každou kombinaci dvou regionů (nebo samostatný re-
gion) pak vypočítáme parametry její extrapolační funkce 
a provedeme výpočet teploty v hloubce 5 km. Extrapo-
lační funkcí vypočítanou z dvojice regionů bude poly-
nom druhého řádu

          (1)

Pro určení hodnot X a Y (1) ve dvou bodech – středech 
obou regionů zs1, zs2 – srovnáme sklon tečny k polynomu 
s gradientem teploty v daném regionu (tj. první derivace 
polynomu a příslušné přímky) pomocí vztahů

      (2)

            (3)

kde a1, a2  jsou  parametry a  vypočtených  lineárních 
funkcí  pro  vybrané  regiony.  Pro  určení T0  zvolíme 
vhodný rozsah naměřených hodnot (zpravidla odpoví-
dající určeným regionům) a na něj fitujeme funkci (1)  
s  T0 coby jediným volným parametrem. T0 je také možné 
určit zvolením vhodné dvojce hloubky zt a teploty v této 
hloubce T(zt) pomocí vztahu

Těmito postupy vypočítáme pro každou párovou kom-
binaci regionů parametry X, Y a T0. Parametr X je „kři-
vost“ dané kombinace dvou regionů křivky měření teplot 
(v případě samostatného regionu je X = 0). Parametr Y 

je „strmost“ této párové kombinace. Je-li tedy X rovno 
nule, je extrapolace této párové kombinace do hloubky 
lineární a čím je Y větší, tím je křivka strmější. Čím je 
větší X, tím je extrapolační křivka „zakulacenější“, tj. 
tím rychleji stoupá teplotní gradient s hloubkou. Para-
metr T0 je pak vypočtená teplota v ústí vrtu (tj. v hloubce 
0 metrů). Pokud se tedy T0 zvětší například o 2, posunou 
se všechny extrapolované hodnoty dané kombinace dvou 
regionů o 2 °C (v libovolné hloubce, tedy i v 5 km). 

Z tohoto posouzení vzájemných vztahů dvou daných 
regionů určité křivky vyplyne typ extrapolační funkce 
pro tuto kombinaci dvou regionů dané křivky měření 
teplot (polynom 1., nebo 2. řádu). Z parametrů X, Y a T0 
(jejich hodnoty jsou uvedeny ve sloupcích J, K a L v tab. 
1) pak pro danou kombinaci dvou regionů křivky vypoč-
teme extrapolovanou teplotu pro danou hloubku (ve výše 
uvedených analýzách v Ústeckém a Pardubickém kraji 
šlo o teplotu v hloubce 5 km) – viz sloupec M v tab. 1. 

6.  Výsledné aproximační funkce posoudíme např. pomocí 
srovnání reziduálního součtu čtverců na úsecích, které 
nebyly vyloučeny z analýzy. Pokud je pro nějakou páro-
vou kombinaci ve srovnání s ostatními anomálně vysoká, 
tuto kombinaci odstraníme (taková kombinace zpravidla 
dává nesmyslné výsledky pro teplotu ve větší hloubce, 
jak byla vypočítána v předchozím bodě). Pokud je nao-
pak pro nějakou z kombinací anomálně nízká, zvolíme 
tuto kombinaci jako určující. Při vhodně zvolených úse-
cích je hodnota reziduálního součtu čtverců zpravidla pro 
všechny kombinace podobná. Pro tyto párové kombinace 
vypočteme průměr hodnot X, Y a T0 a z těchto průměr-
ných hodnot pak vytvoříme výsledný graf prokládající 
křivku měření teplot. Určení vhodných párových kombi-
nací se tedy řídí charakterem geologického profilu vrtu, 
odhadem geologické stavby v podloží vrtu a zároveň tím, 
zda extrapolace dané párové kombinace dává smyslu-
plný výsledek.

Pro posouzení vhodnosti  tohoto  způsobu  interpo-
lace teplot je dobré vzít v úvahu několik věcí. Pokud 
bychom měli více vhodných úseků a jejich gradienty 
teplot na jednotlivých úsecích náhodnou povahu, bude 
výsledná funkce prakticky lineární, tj. parametr X vyjde 
téměř nulový. Pokud navíc bude změřený teplotní profil 
prost skoků a náhodných výkyvů, bude výsledek velmi 
podobný výsledku získanému prostou lineární regresí 
(při stejném výběru použitých dat). Když tedy z něja-
kého důvodu (např. očekávané geologické stavby v místě 
vrtu) předpokládáme, že teplotní gradient se na jednot-
livých úsecích mění s rostoucí hloubkou náhodně (ko-
lísá kolem jedné hodnoty), dá se výsledná funkce určit 
jako lineární, s gradientem rovným průměru gradientů 
na jednotlivých úsecích. Při nepřítomnosti skoků a dal-
ších náhodných jevů je navíc možné použít prostou li-
neární regresi aplikovanou na všechna použitelná data. 
Z hlediska výsledků by v tomto případě byly všechny tři 
metody rovnocenné. Popsaná metoda interpolace je však 
navíc vhodná, i pokud očekáváme systematickou změnu 
gradientu s hloubkou a zároveň se na naměřeném prů-
běhu teplot vyskytují dříve popsané rušivé jevy. V těchto 
případech prostá lineární i polynomická regrese selhává.
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Použití metody na konkrétních příkladech

Například ve vrtu B-1 byla provedena dvě různá rozčlenění 
křivky měření teplot – regiony 1 až 4 (řádky 3 až 6 tab. 1) 
a regiony 1 až 6 (řádky 16 až 21 tab. 1). Rozčlenění křivky 
na čtyři regiony vychází především z charakteru průběhu 
křivky, rozčlenění na 6 regionů zohledňuje současně geo-
logickou stavbu a průběh křivky. Z prvního rozčlenění 
teplotní křivky na čtyři regiony byly posuzovány párové 
kombinace  regionů 1-2,  2-3  a  1-3  (výpočet  parametrů 
jejich průměru je v řádku 19 tab. 1), párové kombinace 
regionů 1-2, 2-3, 1-3, 1-4, 2-4 a 3-4 (výpočet parametrů 
jejich průměru je v řádku 20 tab. 1) a samostatné regiony 
1, 2, 3 a 4 (výpočet parametrů jejich průměru je v řádku 
21 tab. 1). Z druhého rozčlenění křivky na šest regionů 
byly posuzovány párové kombinace regionů 1-2, 2-3, 1-3, 
1-4, 2-4, 3-4, 1-5, 2-5, 3-5 a 4-5, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6 a 5-6 
(výpočet parametrů jejich průměru je v řádku 37 tab. 1) 
a samostatné regiony 1 až 6 (výpočet parametrů jejich prů-
měru je v řádku 38 tab. 1). Z těchto posuzovaných kom-
binací byly vytvořeny grafy (obr. 2). Na obr. 2a jsou grafy 
dle prvního rozčlenění na čtyři regiony. Tyto grafy jsou 
zjevně nehodnověrné, tj. toto rozčlenění je pro extrapolaci 
nevhodné. Důvodem je i to, že tyto regiony byly zvoleny 

dle charakteru křivky a nepokrývají celý interval měření 
teplot a jsou různě dlouhé, což může generovat nežádoucí 
anomálie (malý, v podstatě anomální region se větší vahou 
promítá do průměrovaných parametrů pro extrapolaci). 
Na obr. 2b jsou grafy dle druhého rozčlenění na šest re-
gionů. Grafy párových kombinací regionů 1 až 6 a samo-
statných regionů 1 až 6 jsou věrohodné a lze je použít pro 
extrapolaci, tj. toto rozčlenění je pro extrapolaci vhodné. 
Geologický profil vrtu je poměrně jednotvárný (permo-
karbon). V jeho podloží se od hloubky 2516 m nacházejí 
svrchněproterozoické metamorfované horniny (metabazika 
a metaultrabazika). Na základě posouzení geologického 
profilu vrtu a geologické stavby oblasti vrtu lze s určitou 
pravděpodobností vyslovit předpoklad, že v podloží vrtu 
zřejmě nebudou geologické podmínky, které by do hloubky 
nějak výrazně měnily charakter teplotního pole (například 
výskyt variských granitoidů apod.). Teplotní pole v oblasti 
vrtu by proto mohlo být ustálené a lze tedy předpokládat, 
že teplotní křivka se s hloubkou nebude zásadně měnit. 
Proto  je možné použít extrapolace  teploty dle grafů na  
obr. 2b (tj. vypočtené teploty kolem 160 °C v buňkách M37 
a M38 v tab. 1). Zároveň lze předpokládat, že by tato tep-
lota mohla přibližně odpovídat skutečné teplotě v oblasti 
vrtu B-1 v hloubce 5 km.
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Obr. 2. Naměřená křivka a výpočtové křivky ve vrtu B-1. (a) Proložení křivky měření teplot polynomy získanými v rámci rozčlenění teplotní 
křivky na čtyři regiony. (b) Proložení křivky měření teplot polynomy získanými v rámci rozčlenění teplotní křivky na šest regionů.
Fig. 2. Measured and calculated temperature curves in borehole B-1. (a) Best-fit polynomial approximation for the measured temperatures 
curve with polynomials obtained by dividing the temperature curve into four regions. (b) Best-fit polynomial approximation of the 
measured temperatures curve with polynomials obtained by dividing the temperature curve into six regions.
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Pro zpracování dle této metodiky byly při výše uve-
deném geotermickém hodnocení oblasti Ústí nad Labem 
a Pardubického kraje použity běžné programy Excel, Gnu-
plot a Origin.

Některé  teplotní křivky ve vrtech vykazovaly blízký 
gradient teplot ve všech regionech křivky, vybraných pro 
zpracování dané křivky (obr. 2a, 5). U takovýchto vrtů byla 
celkovou extrapolační funkcí přímka (lineární extrapolace), 
zjevně lineární průběh křivky, a tedy vhodnost extrapolace 
přímkou celé křivky měření teplot ve vrtu se však vysky-
tovala pouze výjimečně.

Často pozorovaným jevem bylo několik za sebou jdou-
cích regionů křivky, z nichž každý měl lineární průběh, ale 
jejichž gradient se postupně zvětšoval (obr. 3 a 4). Extrapo-
lační funkcí takovéto křivky měření teplot ve vrtu pak byl 
polynom druhého řádu. Celkově tento způsob extrapolace 
eliminuje vliv lokálních efektů, které při jeho použití ne-
mají při větším měřítku na průběh teploty systematický vliv.

Tuto výhodu popsaného postupu oproti prostému prolo-
žení křivky teplotních měření polynomem druhého řádu lze 
demonstrovat na vrtu CN-202 (obr. 6a) z oblasti Krušných 

hor. V tomto vrtu dochází v hloubce přibližně 550–570 m 
ke skokovému vzrůstu teploty. Chyba, která je při použití 
našeho  postupu  do  extrapolační  funkce  vnesena  zane-
dbáním tohoto skoku, je menší než 1 °C a je konstantní 
po celé délce extrapolace (obr. 6b). Pokud by ovšem byla 
tato křivka měření teplot jednoduše proložena polynomem 
druhého řádu, tento teplotní skok by do extrapolační funkce 
vnesl chybu zvětšující se s hloubkou. Ta by pak v cílové 
hloubce extrapolace kolem 5 km měla na výsledek extra-
polace nezanedbatelný vliv (obr. 6c). 

Volbou polynomu druhého řádu je do extrapolace vnesen 
předpoklad stálé změny gradientu teploty až do hloubky 
kolem 5 km. Tento předpoklad samozřejmě nemusí v reál-
ných podmínkách platit,  protože v hlouběji  uložených 
geologických jednotkách může být vývoj teplotního pole 
odlišný. Avšak pro data, která jsou k dispozici, se tento 
předpoklad jeví jako nejvhodnější a v případě homogen-
ního vývoje teplotního pole v hloubce může být i nejbližší 
skutečným podmínkám.

Úskalí extrapolace průběhu závislosti teploty na hloubce 
do velkých hloubek z omezeného množství dat je možné 
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Obr. 3. Naměřená křivka a výpočtové křivky teplot ve dvou vrtech – příklad postupně rostoucích gradientů. (a) Vrt SV-1 Křižanovice. 
Jsou patrné tři regiony křivky s lineárním průběhem závislosti teploty na hloubce: červeně – lineární průběh v hloubkovém intervalu 204 
až 500 m, šedě – lineární průběh v hloubkovém intervalu 542 až 742 m, žlutě – lineární průběh v hloubkovém intervalu 745 až 863 m.  
(b) Vrt ST-8 Malé Svatoňovice. Jsou patrné dva regiony křivky s lineárním průběhem závislosti teploty na hloubce: červeně – lineární 
průběh v hloubkovém intervalu 408 až 1000 m, šedě – lineární průběh v hloubkovém intervalu 1006 až 1216 m.
Fig. 3. Measured and calculated temperature curves in two boreholes – the example of gradually increasing gradients. (a) Borehole SV-1 
Křižanovice. There are three regions of the curve with a linear temperature-depth dependence: red – linear curve at a depth range of 
204 to 500 m, gray – linear curve at a depth range of 542 to 742 m, yellow – linear curve at a depth range of 745 to 863 m. (b) Borehole 
ST-8 Malé Svatoňovice. There are two regions of the curve with a linear temperature-depth dependence: red – linear curve at a depth 
range of 408 to 1000 m, gray – linear curve at a depth range of 1006 to 1216 m.
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demonstrovat  na  vrtech BA-1 Rtyně  (obr.  7a)  a NP-1 
Třebechovice (obr. 7b), kde se projevuje výše uvedený 
efekt Soultz. U těchto vrtů dochází ve větších hloubkách 
ke zlomu teplotní křivky směrem dolů, a tedy snížení gradi-
entu teploty. Pokud by z těchto vrtů byla k dispozici pouze 
data z menších hloubek, nebylo by možné tuto změnu prů-
běhu teplotní křivky podchytit a výsledná extrapolovaná 
teplota by tak byla silně nadhodnocena. Zároveň ale po-
kud bychom provedli čistě matematickou extrapolaci dle 
takovéto křivky měření  teplot s klesajícím gradientem, 
dostali bychom nesmyslné hodnoty teploty v hloubce (pro 
vrt NP-1 v hloubce 5 km teplota pouze 67 °C, pro vrt BA-1 
dokonce záporná teplota –155 °C). Vrty s takovýmto prů-
během křivky teplot jsou proto pro extrapolaci do hloubky 
málo vhodné. Na základě informací o průběhu teplot ve vr-
tech v Soultz-sous-Forêts (Genter et al. 2009) však  lze 
předpokládat, že ve větších hloubkách dojde v takovýchto 
vrtech opět ke zvýšení gradientu. To je ostatně patrné pře-
devším na křivce měření teplot ve vrtu NP-1 (obr. 7b), kde 
od hloubky cca 2 km dochází k nárůstu gradientu.

Vzhledem k násobné hloubce extrapolace může dojít 
i k opakovanému poklesu gradientu křivky  jako u vrtů 
BA-1 nebo NP-1, a to prakticky u všech vrtů, kde je pro-
váděna extrapolace teplot do hloubky.

Pravděpodobnost, že k něčemu takovému v daném vrtu 
dojde, se dá alespoň do jisté míry predikovat na základě 
geo logické stavby dané oblasti. Vzhledem k velmi ome-
zeným znalostem hlubší geologické stavby v ČR a také 
vzhledem k  tomu, že změna charakteru  teplotní křivky 
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Obr. 4. Naměřená a výpočtová křivka teplot ve dvou vrtech – příklad proložení polynomem druhého řádu. (a) Vrt SV-1 Křižanovice.  
(b) Vrt ST-8 Malé Svatoňovice.
Fig. 4. Measured and calculated temperature curves in two boreholes – example of a second degree polynomial curve fitting. (a) Borehole 
SV-1 Křižanovice. (b) Borehole ST-8 Malé Svatoňovice.
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Obr. 5. Naměřená a výpočtová křivka teplot ve vrtu SRS-4 
Krucemburk – příklad vrtu se stálým gradientem a proložením 
teplotní křivky přímkou.
Fig. 5. Measured and calculated temperature curves in borehole 
SRS-4 Krucemburk – example of the borehole with a constant 
gradient and linear curve fitting of the temperature curve.
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Obr. 6. Naměřená a výpočtová křivka teplot ve vrtu CN-202. (a) Lineární regrese – na grafu je uveden příklad dvou regionů křivky 
s lineárním průběhem závislosti teploty na hloubce oddělených skokovou změnou teploty. (b) Extrapolace – proložení polynomem  
2. řádu se zanedbáním skokové změny – teplotní skok na úrovni 550–570 m do extrapolační funkce vnáší chybu zvětšující se s hloubkou, 
která by pak v cílové hloubce extrapolace kolem 5 km měla nezanedbatelný vliv. (c) Extrapolace – proložení polynomem 2. řádu se 
zohledněním skokové změny – chyba, která je do lineární extrapolační funkce vnesena zanedbáním skoku na úrovni 550–570 m v této 
extrapolaci, je menší než 1 °C.
Fig. 6. Measured and calculated temperature curve in borehole CN-202. (a) Linear regression – the diagram showing an example of 
two regions of the curve with a linear progress of temperature depending on depth, separated by a step change of temperature.  
(b) Extrapolation – curve fitting by a second degree polynomial neglecting the step change of temperature  at 550–570 m that introduces 
an extrapolation error increasing with depth, which would then have a significant effect at the extrapolation depth of about 5 km.  
(c) Extrapolation – curve fitting by a second-degree polynomial taking into account the step change – the error introduced  to the linear 
extrapolation function by neglecting a temperature step at 550–570 m in this extrapolation is less than 1 °C.

Obr. 7. Naměřená a výpočtová křivka teplot ve dvou vrtech. Příklad změny charakteru teplotní křivky s hloubkou a proložení teplotní 
křivky polynomem druhého řádu a přímkou. U obou grafů je patrný klesající gradient a nárůst teploty na konci křivky měření teplot.  
(a) Vrt BA-1 Rtyně. (b) Vrt NP-1 Třebechovice.
Fig. 7. Measured and calculated temperature curves in two boreholes. Example of the temperature curve character change with depth 
and the temperature curve fitting by a second-order polynomial and a straight line, respectively. Both diagrams show a decreasing 
gradient and a temperature increase at the termination of the temperature measurement curve. (a) Borehole BA-1 Rtyně. (b) Borehole 
NP-1 Třebechovice.



nemá vždy jen geologické příčiny, které se dají určit pouze 
z naměřených dat, je riziko i značných nepřesností v určení 
teploty v hloubce vysoké a samozřejmě roste s hloubkou 
(délkou) extrapolace. 

Obecně je proto vhodné volit regiony (úseky) řešené 
teplotní křivky tak, aby zhruba odpovídaly jednomu typu 
hornin, u něhož lze předpokládat zhruba stejnou tepelnou 
vodivost. Pokud jsou zkoumané úseky homogenní z hle-
diska dalších faktorů ovlivňujících přívod či odvod tepla, 
pak  pozorovaná  změna  teplotního  gradientu  odpovídá 
změně tepelné vodivosti. Takový přístup zvyšuje úspěšnost 
prokládání křivek daty.

Jako ilustraci reálných možností (přesnosti) extrapolace 
lze uvést extrapolaci  teplot ve vrtu KDV-1 u Podbořan 
na obr. 8. Zatímco v karbonských sedimentech je v tomto 
vrtu teplotní gradient 39 °C/km, v podložním protero zoiku 
klesá na 25 °C/km. Z matematického zpracování teplotní 
křivky vrtu KDV-1 vyplývá,  že  zatímco průběh  teplot 
v karbonu odpovídá polynomické funkci dávající v hloubce 
5 km teplotu 403 °C, průběh teplot v proterozoiku odpovídá 
polynomické funkci dávající v 5 km teplotu 189 °C. Průběh 
křivky teplotních měření také umožňuje různé proložení 
extrapolačních křivek, a tedy i různé funkce pro výpočet 
teploty v hloubce 5 km, přičemž rozptyl těchto funkcí sa-
mozřejmě roste s hloubkou (obr. 8).

Výsledky extrapolace teplotních křivek ve vrtech jsou 
proto pouze orientační. Jen na základě měření teplot v ne-
dostatečně hlubokých vrtech ale není přesnější stanovení 
teplot ve větších hloubkách možné. 

Možnosti zpřesnění informací o vývoji 
teplotního pole v hloubce

Pokud známe aspoň přibližně složení hornin až do sledo-
vané hloubky, existuje možnost zpracování měření teplot 
alternativní metodou, méně náchylnou k chybám daným 
nepřesnými odhady neznámých veličin. Takovým alter-
nativním způsobem matematického aproximace měření 
teplot ve vrtech je matematické modelování. Pro přesnější 
výsledky tohoto postupu je však třeba znát parametry hor-
ninového prostředí, ve kterém modelujeme (především te-
pelnou vodivost, potenciální odvod tepla podzemní vodou 
atd.). Jejich odhad vnáší do modelu chybu, která ho dělá 
nepřesným. Modelování  tedy pracuje na základě nejis-
tého určení vlastností materiálu a různých vlivů na teplotu 
v dané hloubce. Matematické modelování i v článku před-
stavená metoda tedy mají své přednosti a slabiny.

Nejpřesnější  teplotní  údaje  lze  samozřejmě  získat 
z měření teplot v hlubokých vrtech, dosahujících hloubek 
vhodných pro přímé využití geotermální energie. Takové 
vrty jsou však velmi nákladné a není reálné je vrtat pouze 
za účelem zjišťování teplot ve velkých hloubkách.

Výrazného  zpřesnění  extrapolace  teplotních měření 
ve  vrtech  hlubších  než  1 km  lze  ale  dosáhnout,  pokud 
v oblasti daného vrtu s měřením teplot provedeme elek-
tromagnetická geofyzikální měření s velkým hloubkovým 
dosahem a využijeme speciální postupy geotermické inter-
pretace těchto měření.

Pro tyto účely je vhodná například frekvenčně-časová 
elektromagnetická geofyzikální metoda s umělým zdrojem 
elektromagnetického pole a s měřením parametru vyvolané 
polarizace. Tato metoda umožňuje měřit elektrickou vodi-
vost a polarizaci hornin. Spojuje v sobě vysokou citlivost 
rozčleňování geoelektrického řezu a možnost detekovat 
zóny puklin a hydrotermálně alterovaných hornin. Metoda 
přitom umožňuje provádět dostatečně kvalitní elektromag-
netická měření až do hloubek kolem 7 km, takže pro ex-
trapolace teplot do hloubek kolem 5 km, potřebných pro 
průzkum využití hlubinné geotermální energie, je velmi 
vhodná (Kirevichev 2009). Metoda se používá především 
v naftové geologii. Byla ale s dobrými výsledky aplikována 
i v oblasti průzkumu využití geotermální energie – ve vý-
chodním Turecku byl s její pomocí mapován geotermální 
potenciál Palandokenské tektonické zóny na jižním okraji 
Erzurumské propadliny (Kirevichev 2009).

Pro geotermické interpretace elektromagnetických dat 
zaměřené na sledování vývoje teplotního pole v hloubce 
je velmi vhodným postupem metoda elektromagnetického 
bezkontaktního  geotermometru  (Spichak  –  Zakharova 
2013). Tato metoda využívá závislost mezi elektrickým 
odporem hornin na jedné straně a teplotou hornin na straně 
druhé. Pracuje tedy s daty získanými povrchovými elek-
tromagnetickými geofyzikálními metodami s dostatečným 
hloubkovým dosahem (například výše uvedená frekvenčně 
časová elektromagnetická metoda nebo magnetotelurická 
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Obr. 8. Naměřená a výpočtová křivka teplot ve vrtu KDV-1. Namě-
řená křivka teplot a různé možnosti její matematické extrapolace  
(f – lineární funkce, T – polynomické funkce).
Fig. 8. Measured and calculated temperature curves in borehole 
KDV-1. Measured temperature curve and different possibilities of 
its extrapolation (f – linear functions, T – polynomial functions).



metoda) a s teplotními daty z vrtů. Na základě těchto dat 
jsou nejprve zpracovávány vertikální řezy elektrické vo-
divosti. S pomocí neuronové sítě, kalibrované na základě 
vypočtených hodnot elektrické vodivosti a teplotních údajů 
z vrtů, je pak vytvářen model distribuce teploty do hloubek 
násobně větších, než je dosah vrtů (Spichak – Zakharova 
2012, Spichak – Zakharova 2013). V případě, že jsou k dis-
pozici údaje o teplotě jen z jednoho vrtu, je vytvořen pouze 
model vývoje teplot podél jedné linie. Pokud jsou k dispo-
zici údaje ze dvou vrtů, je možné vytvořit model distribuce 
teplot v řezu. A pokud jsou k dispozici údaje alespoň ze tří 
vrtů, je možné vytvořit prostorový model.

Bezkontaktní elektromagnetický geotermometr umož-
ňuje  zpracovat  výrazně  přesnější  extrapolace  teploty 
do hloubek větších než je dosah vrtů, a to i v podmínkách 
geologicky heterogenního prostředí.

Tento geotermometr byl úspěšně testován na teplotních 
datech a datech elektromagnetických měření na následují-
cích lokalitách (Spichak – Zakharova 2012, Spichak – Za-
kharova 2013): Biškekský geodynamický polygon v Čujské 
propadlině v severní části pohoří Ťan-šan v Kyrgyzstánu, 
vulkanický komplex Hengill na jihozápadě Islandu, který 
je  zároveň  vysokoteplotním  geotermálním  systémem, 
geotermální zóna Travale v oblasti Larderello ve střední 
Itálii,  geotermální oblast Soultz-sous-Forêts v Alsasku 
na severovýchodě Francie. Na posledních dvou lokalitách 
byla metoda aplikována také při prognóze distribuce teplot 
do hloubek 8 až 10 km a pro lokalitu Hengill byl sestaven 
i objemový model teplotního pole až do hloubky 20 km 
(Spichak – Zakharova 2013). Z těchto studií vyplývá, že 
aplikace metody umožňuje při extrapolaci  teplot zjiště-
ných ve vrtech do dvojnásobku hloubky dosahu měření 
teploty ve vrtech dosáhnout přesnosti extrapolace kolem  
± 5 % a při extrapolaci do trojnásobku hloubky pak přes-
nosti kolem ± 20 % (Spichak – Zakharova 2013). Ve srov-
nání s přesností samostatné extrapolace (obr. 8) jde tedy 
o výrazné zvýšení přesnosti stanovení vývoje teplotního 
pole do hloubky.

Použití elektromagnetické geofyzikální metody s umě-
lým zdrojem elektromagnetického pole a s měřením pa-
rametru vyvolané polarizace a interpretace z ní získaných 
dat pomocí metody elektromagnetického bezkontaktního 
geotermometru by bylo velmi vhodné využít pro zpřesnění 
vývoje teplotního pole v hloubkách pod vrty i v podmín-
kách ČR. 

Využití těchto metod bylo předpokládáno v rámci pří-
pravy projektu průzkumu možností využití geotermální 
energie v Liberci,  jehož realizaci zvažovala společnost 
ČEZ. Byla provedena terénní rekognoskace, která konsta-
tovala, že použití elektromagnetické geofyzikální metody 
v oblasti Liberce je nejen možné, ale i vhodné (Kirevichev 
2009). K uskutečnění geofyzikálních měření však již nedo-
šlo z důvodu, že projekt průzkumu možností využití geo-
termální energie v Liberci nebyl realizován. 

Překážkou pro použití těchto metod v podmínkách ČR 
je především to, že jde o zahraniční metody (v ČR není 
dostupná ani aparatura pro provádění elektromagnetické 
metody ani know how pro provádění měření a použití geo-
termometru). Dále jsou překážkou relativně vyšší náklady 

dané velkým hloubkovým dosahem elektromagnetické me-
tody. Tyto náklady jsou však stále o jeden až dva řády nižší 
než náklady na vrtání vrtu do hloubek vhodných pro přímé 
využití geotermální energie.

Příklady interpretace teplotních měření 
ve vrtech

Významnou geotermickou roli má vrt PVGT-LT 1 v Li-
toměřicích.  Je  to  zatím  jediný  hlubší  geotermický  vrt 
v Česku, sledování teploty v něm patřilo k nejdůležitějším 
výstupům vrtu a provádělo se opakovaně, takže naměřené 
teploty lze považovat za hodnověrné (Kořalka 2007, Pro-
cházka 2009).

Vrt PVGT-LT 1 se nachází v oblasti litoměřické hlu-
binné tektonické zóny, omezující z jiho-východu oherský 
rift. Celková hloubka vrtu je 2110 m, do hloubky 780 m byl 
vrtán v sedimentárních komplexech (interval 0–180 m křída 
a 180–780 m permokarbon), pak následovala poloha ryo-
litů teplicko-altenberské kaldery karbonského stáří (interval 
780–900 m) a dále se až do konce vrtu vyskytovaly svrch-
noproterozoické svory, patřící k tepelsko-barrandienské 
oblasti (interval 900–2110 m; Žáček – Škoda 2009; obr. 9).

Hodnověrná teplotní data jsou z vrtu PVGT-LT 1 k dis-
pozici v hloubkovém intervalu 1 m až 1815 m. Vrt byl sice 
vyvrtán až do hloubky 2110 m a první neustálené měření 
teploty bylo provedeno v celém tomto intervalu, přičemž 
na konci vrtu byla naměřena teplota 63,3 °C (Procházka 
2009). Pak ale došlo v hloubce 1815 m ve zdejších břidli-
cích se zvýšeným obsahem grafitu k uzavření vrtu, takže 
opakovaná měření teploty byla již prováděna pouze do této 
hloubky (Kořalka 2007).

Teplotní data z křídových sedimentů (tj. do hloubky 
180 m) jsou stejně jako v jiných vrtech pro další hodnocení 
nevhodná kvůli ovlivnění teploty blízkým povrchem země 
a podzemními vodami křídových sedimentů (obr. 9, 10).

Celkově lze teplotní křivku vrtu PVGT-LT 1 rozdělit 
na dva samostatné úseky s odlišnými teplotními gra dienty 
(intervaly 1–900 m a 900–1815 m; obr.  10). Vzhledem 
k  různým  geologickým  vlivům  (prvohorní  sedimenty, 
prvohorní vulkanity, proterozoické metamorfované hor-
niny, hlubinná tektonika) je obtížné teplotní údaje z vrtu 
PVGT-LT  1  hodnotit  čistě matematicky.  Polynomická 
funkce získaná aproximací dat z celé naměřené teplotní 
křivky v článku popsanou metodou dává při extrapolaci 
do hloubky 5 km teplotní gradient jen 26 °C/km, a tedy 
v hloubce 5 km teplotu jen 130 °C. Pokud ale vezmeme 
v úvahu jen spodní interval měření teplot 900–1815 m, tak 
lze pro extrapolaci použít lineární funkci, která dává gra-
dient 34,6 °C/km a v hloubce 5 km teplotu 173 °C. Navíc 
na konci teplotní křivky je patrné mírné zvýšení gradientu 
teploty, takže i ve vrtu PVGT-LT 1 se zřejmě projevuje 
efekt Soultz. Vzhledem k tomu, že proterozoické svory 
mají nízkou  teplotní vodivost,  a mohou proto vytvářet 
v teplotním poli záporné anomálie (tj. mohou hrát funkci 
tepelného izolátoru bránícího výstupu teplot z hloubky), 
je možné, že v hloubce kolem 5 km bude v oblasti vrtu  
PVGT-LT 1 teplota kolem 180 °C, a možná i více.
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Vývoj teplot ve vrtu PVGT-1 celkově nesvědčí o příliš 
velkém plošném přínosu tepla z hloubek, a tedy ani o exis-
tenci nějakého významnějšího žulového masivu variského 
stáří ve větší hloubce, čemuž nasvědčují i gravimetrická 
data (Lahodný – Vašinová – Šrámek 1984) – nebyly regis-
trovány negativní tíhové anomálie, které by indikovaly vý-
znamná granitová tělesa. Teplotní pole v oblasti vrtu však 
může významně ovlivňovat zdejší mocná poloha svrchno-
proterozoických svorů, které mohou vytvářet tepelněizo-
lační vrstvu bránící výstupu tepla z hloubky. Přínos tepla 
zde může probíhat podél zdejší alpinsky reaktivované lito-
měřické hlubinné tektonické zóny, a to i v případě absence 
variských granitů v hloubce. Ve větších hloubkách může 
docházet k akumulaci tepla vystupujícího podél této zóny 
právě díky tepelněizolačním vlastnostem proterozoických 
svorů, obdobně jako je tomu zřejmě v oblasti podkrušno-
horského zlomu (Kloz et al. 2016). Podrobnější vyhod-
nocení teplotních měření ve vrtu PVGT-1 tedy zvýšenou 
geotermickou perspektivnost oblasti Litoměřic nevylučuje, 
i přes spíše nepříznivý vývoj teplotní křivky vrtu.

Celkově  lze  shrnout,  že matematické  vyhodnocení 
teplotních měření ve vrtu PVGT-LT 1 popisovaným po-
stupem nedává jednoznačné výsledky (vrt není pro apro-
ximaci do hloubky  teplotních měření v něm metodami 
matematické extrapolace příliš vhodný, protože se díky 
geologické stavbě nedá předpokládat dostatečné splnění 

požadavku na konstantní gradient či jeho derivaci), určité 
závěry o geotermické perspektivnosti lokality můžeme vy-
vodit až na základě zohlednění analýzy geologické stavby 
a geotermických vlastností hornin v oblasti vrtu. 

Výrazného zpřesnění informací o charakteru teplotního 
pole v lokalitě v hloubkách větších než 2 km by bylo možné 
dosáhnout využitím elektromagnetické geofyzikální me-
tody s umělým zdrojem elektromagnetického pole a s mě-
řením parametru vyvolané polarizace a interpretací z ní 
získaných dat pomocí metody elektromagnetického bez-
kontaktního geotermometru. Použití těchto metod v dalších 
etapách řešení projektu využití geotermální energie v Lito-
měřicích proto považujeme za velmi vhodné.

Na příkladu vrtu PVGT-LT 1 lze demonstrovat též vlivy 
kvality  teplotních měření. Na obr. 9  jsou uvedeny dvě 
teplotní křivky z tohoto vrtu – pravá křivka P je měření 
v krátké době po dovrtání vrtu, levá křivka N je měření 
po 6týdenním ustálení teploty. Je jasně vidět, že měření tep-
loty hned po vyvrtání vrtu je neustálené, křivka má větší va-
riabilitu a celkově bylo v hloubce dosaženo nižších teplot, 
pravděpodobně v důsledku ochlazení výplachem vrtu. Vliv 
metodiky měření ukazuje i to, že měření teploty v tomto 
vrtu provedené v roce 2008, tj. po roce, ukázalo v hloubce 
1800 m nárůst teploty o další 3 °C (Procházka 2009).

Jako příklad ovlivnění tepelného pole povrchem, a pře-
devším prouděním podzemních  vod  lze  uvést  teplotní 
křivku vrtu TH-10 (Trmice u Ústí nad Labem; obr. 11). 
Vrt byl vyvrtán převážně v křídových sedimentech, na je-
jichž bázi se nachází zvodnělý horizont. Neustálená teplotní 
křivka v tomto vrtu zhruba do hloubky 80 m pravděpodobně 
více odráží teplotu na povrchu země než teplotu okolních 
hornin. Svědčí o tom teplotní skok (pokles teploty) na této 
křivce v hloubkovém intervalu 80–100 m. Výrazný nárůst 
teploty v hloubce 380–430 m na obou teplotních křivkách 
na kontaktu křídových sedimentů a podložních proterozo-
ických kaolinizovaných rul je pak spojen se zvodnělým 
horizontem ústeckých termálních vod (pískovcový kolek-
tor na bázi křídy). Geologická stavba v oblasti vrtu TH-10 
a průběh teplotní křivky v tomto vrtu ukazují, že teplá voda 
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Obr. 9. Teplotní a geologický profil ve vrtu PVGT-LT 1 v Litoměřicích 
(křivka P s modrou proloženou přímkou – měření v červnu 2007, 
tj. v krátké době po dovrtání vrtu, křivka N s červenou proloženou 
přímkou – měření po šestitýdenním ustálení teploty v srpnu 2007; 
Pošmourný et al. 2018).
Fig. 9. Temperature and geological profile in the PVGT-LT 1 borehole 
in Litoměřice (curve P with a fitted blue line – measurement in June 
2007, shortly after drilling the borehole, curve N with a fitted red 
line – measurement after 6 weeks temperature stabilization in 
August 2007; Pošmourný et al. 2018).

Obr. 10. Naměřená křivka teplot ve vrtu PVGT-LT 1.
Fig. 10. Measured temperature curve in the PVGT-LT 1 borehole.



ústeckých termálních vod se může ohřívat hlubším oběhem 
určité části těchto vod v podložních rulách (pravděpodobně 
podél oslabených tektonických zón – vrt TH-10 se nachází 
v oblasti trmického zlomu). Celkově nepravidelný průběh 

neustálené teplotní křivky je zřejmě způsoben vlivem vý-
plachu vrtu.

Teplotní měření ve vrtu TH-10 dokládají, že proudění 
podzemních vod zásadně ovlivňuje charakter teplotního 
pole. Ukazuje se, že tento vliv může být natolik významný, 
že teplotní měření v takovýchto vrtech mohou být zcela 
nepoužitelná pro aproximaci teplot do podloží těchto vrtů.

Závěr

V článku je popsána metoda zpracování teplotních měření 
ve vrtech založená na matematické extrapolaci. Metoda je 
použitelná v případě splnění předpokladu, že gradient je 
v úseku extrapolace pod vrtem konstantní nebo se kon-
stantně mění. Metoda zpřesňuje běžně používanou extra-
polaci tím, že eliminuje systematickou chybu, která může 
vzniknout v důsledku skokového vzrůstu teploty v někte-
rém intervalu vrtu. Pokud by byla takováto křivka měření 
teplot pouze proložena polynomem druhého řádu, tento 
teplotní skok by do extrapolační funkce vnesl chybu zvět-
šující se s hloubkou. Tato chyba by pak v cílové hloubce 
extrapolace kolem 5 km měla na výsledky extrapolace ne-
zanedbatelný vliv. Pokud ale použijeme upravený postup, 
je chyba, která je při použití tohoto postupu do extrapolační 
funkce vnesena, konstantní po celé délce extrapolace. 

Různými operacemi s daty samozřejmě nelze zvýšit in-
formaci nesenou těmito daty, ale lze z nich aspoň částečně 
oddělit jevy, které mají reálný vliv na odhadovanou hod-
notu, od jevů, které do odhadu zbytečně vnáší větší míru 
nejistoty.

Zde použitý přístup vychází z nejistého předpokladu, 
že teplotní vývoj ve větší hloubce bude sledovat trend tep-
lotního vývoje měření teplot ve vrtu. Proto je nezbytnou 
součástí tohoto postupu konfrontace a provázání výsledků 
matematické extrapolace s hodnocením geologické stavby 
oblasti vrtu a geotermických vlastností hornin v oblasti 
vrtu. Teprve interpretace teplotních měření kombinující 
tyto tři faktory, tj. matematickou extrapolaci, geologickou 
stavbu a geotermické vlastnosti hornin, může dát hodno-
věrné výsledky. Výsledky extrapolace teplotních křivek 
ve vrtech tímto postupem jsou však pro hloubky odpovída-
jící násobku hloubky teplotních měření v daném vrtu pouze 
orientační. Výrazného zpřesnění extrapolace teplotních mě-
ření ve vrtech hlubších než 1 km lze dosáhnout například 
pomocí elektromagnetických geofyzikálních měření s vel-
kým hloubkovým dosahem a využitím speciálních postupů 
geotermické interpretace těchto měření.

Výhodou popsané metody  je  také  to,  že nevyžaduje 
složitý matematický aparát a vytváření matematických 
modelů, lze ji snadno aplikovat s běžně dostupným pro-
gramovým vybavením. 

Celkově nelze vyloučit, že potenciál představené metody 
bude využitelný především při hodnocení geotermálního 
zdroje, pro odhad teploty v hloubce bude její použitelnost 
omezena jejími limity.

Poděkování. Vznik tohoto článku je finančně podpořen z pro-
středků projektu RINGEN, LM2015084. Jan Polášek pracoval 
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Obr. 11. Naměřená křivka teplot ve vrtu TH-10 (Předlice u Trmic, zá-
padní okraj Ústí nad Labem). Vlevo je uvedena stratigrafická kolonka 
(modře – kvartér, žlutě – terciér, zeleně – křída, hnědě – proterozoi-
kum), modrá linie – měření teploty po ustálení (rozsah škály teplot 
v horní části obrázku 28–30 °C), červená – měření teploty po vyvrtání 
vrtu (rozsah 27–32 °C). Zdroj: Česká geologická služba – GEOFOND, 
databáze geologicky dokumentovaných objektů, upraveno.
Fig. 11. Measured temperature curve in the TH-10 borehole (Předlice 
u Trmic, western margin of Ústí nad Labem). A stratigraphic 
column shown on the left (blue – Quaternary, yellow – Tertiary, 
green – Cretaceous, brown – Proterozoic), blue line – temperature 
measurement after stabilization (temperature range at the top 
of the figure 28–30 °C), red – temperature measurement after 
borehole drilling (range 27–32 °C). Source: Czech Geological Survey – 
GEOFOND, database of geologically documented objects, modified.



na tomto článku nezávisle na svém zaměstnavateli. Zvláště dě-
kujeme editorovi RNDr. Petru Rojíkovi, Ph.D., doc. Ing. Milanu 
Hokrovi, Ph.D., i druhému, anonymnímu recenzentovi za cenné 
připomínky, které výrazně přispěly ke zlepšení článku, a za čas, 
který recenzím věnovali.
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