Z

IZOVÁNÍ VRT

PRO TEPELNÁ ERPADLA Z POHLEDU PLATNÉ LEGISLATIVY

V dnešní dob je již široké ve ejnosti znám pojem tepelné erpadlo a základní princip jeho funkce. Ú elem “po ízení”
tepelného erpadla (dále T ) bývá snížení náklad uživatele T energie za vytáp ní a oh ev vody. V zásad se
dodávají a provozují T 3 typ : zem – voda, voda – voda a vzduch – voda, p i emž nejefektivn jší jsou první dva
typy. Tepelná energie zemské k ry je u prvních 2 typ , p enášena bu médiem v PE vým níku nebo prost ednictvím
erpané (nej ast ji) podzemní vody. Tepelná energie zemské k ry se získává prost ednictvím bu horizontálních
výkop nebo vrt . Toto bývají v tšinou obecn známé informace, které má potencionální uživatel v podv domí a takto
je prezentují rovn ž firmy zabývající se instalací T .
Mén známé jsou už informace o tom jaké povinnosti, vyplývající ze zákona, je nutné pro z ízení tzv. primárního
zdroje nízkopotencionální energie zemské k ry ve form vrtu splnit.
Vlastní zhotovení vrt pro získávání tepelné energie zemské k ry spadá v zásad do 4 oblastí. Je to bá ská
legislativa pro technické zhotovení vrtu (typ zem -voda a voda-voda), geologická legislativa pro projektování,
provád ní a vyhodnocování geologických prací (typ voda-voda), vodohospodá ská legislativa pro nakládání s
podzemními vodami (typ zem -voda a voda-voda) a stavební legislativa (typ zem -voda).
1. Bá ská legislativa (typ zem -voda a voda-voda)
Podle zákona . 61/1988 Sb. (O hornické innosti, výbušninách a o státní bá ské správ ) v platném zn ní je
“hydrogeologický pr zkum” a “strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m” dle par. 3
(odst. b, d) inností provád nou hornickým zp sobem. Pro “ innost provád nou hornickým zp sobem” musí
mít organizace provád jící uvedené druhy vrtných prací ustanoveného tzv. “závodního” a pot ebný po et osob
k vykonávání technického dozoru. Závodní je odborn zp sobilá osoba s osv d ením vydaným (dle vyhl.
BÚ .340/92 Sb. v platném zn ní) Obvodním bá ským ú adem (OBÚ). P ed zhotovením vrtu je organizace,
která tento vrt realizuje (vrtá) povinna v p edstihu 8 dní provést orgánu Státní bá ské správy, což je místn
p íslušný OBÚ tzv. ohlašovací povinnost (vyhl. BÚ .104/1988 Sb. v platném zn ní), tedy termín zahájení,
p erušení a ukon ení vrtných prací.
2. Geologická legislativa (typ voda-voda)
Zákon . 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném zn ní ozna uje práce spojené se zhotovením vrt pro
T typu voda – voda jako geologické práce (par. 2, odst. 1c). Pro tyto práce musí být vždy zpracován
provád cí projekt.
Projektovat, provád t a vyhodnocovat geologické práce spojené se zásahem do pozemku je oprávn na pouze
odborn zp sobilá osoba, tzv. odpov dný ešitel v oboru hydrogeologie. Toto osv d ení vydává
ministerstvo životního prost edí. P ed zahájením zásahu do pozemku je nutné zjistit zda území není chrán no
dle zvláštních právních p edpis (nap . CHKO, PHO, CHOPAV aj.), zda se v míst zásahu do pozemku
nenacházejí podzemní sít , p ípadn zav ít s vlastníkem pozemku písemnou dohodu o provád ní
geologických prací aj.
Vedle dalších povinností musí organizace, která prost ednictvím odborn zp sobilé osoby tyto geologické
práce provádí podávat návrhy a oznámení. Jde zejména o :
Evidenci geologických prací, § 7 – eské geologické služb (Geofond). Evidence se provádí do 30 dn p ed
zahájením prací. Nejpozd ji do 2 m síc po ukon ení geologických prací nebo jejich schválení, je zadavatel
povinnen ve stanoveném rozsahu a form p edat k trvalému uchovávání výsledky geologických prací eské
geologické služb .
Vyjád ení krajského ú adu, § 6, odst.3 – projekt geologických prací a jeho zm ny se zasílají krajskému ú adu
v jehož územní p sobnosti budou provád ny vrtné práce, které jsou hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce
jejichž celková hloubka p esahuje 100 m. Projekt a jeho zm ny se krajskému ú adu zasílají 30 dní p ed
zahájením prací spojených se zásahem do pozemku. Krajský ú ad se k p edloženému projektu do 30 dn
vyjád í. M že však zadavateli uložit opat ení expertního posouzení nap . eskou geologickou službou, potom
se zahájení geologických prací na p im enou dobu odloží.
Oznámení obci, § 9a, odst. 3 – na jejímž území mají být práce provedeny o ú elu, rozsahu a o ekávané dob
prací. Oznámení se podává do 15 dn p ed zahájením prací spojených se zásahem do pozemku.
Oznámení eskému hydrometeorologickému ústavu v Praze, § 9a, odst.1c – o zjišt ní zdroje podzemní vody
s vydatností vyšší než 1 l.s-1 nebo 0,5 l.s-1 v p ípad podzemní vody s napjatou hladinou. Oznámení se
podává do 30 dn od zjišt ní dané skute nosti.
3. Vodohospodá ská legislativa (typ zem -voda a voda-voda)
Zákon . 254/2001 Sb. (O vodách a o zm n n kterých zákon ) v platném zn ní se dotýká p edevším
hydrogeologických vrt pro zásobení tepelného erpadla typu voda – voda. Po vydání vodohospodá ského
rozhodnutí se pr zkumný objekt stává vodním dílem a je povoleno nakládání s vodou.
Vodohospodá ský orgán v p ípad vodního díla vykonává p sobnost speciálního stavebního ú adu. Zákon
dále stanovuje, že povolení vodohospodá ského orgánu k nakládání s vodami je t eba i k erpání
povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypoušt ní do t chto vod za ú elem získání
tepelné energie - § 8, odst. 1d. Toto povolení k nakládání s vodami je asov omezeno. Dobu platnosti
povolení lze prodloužit, pokud se nezm nily podmínky za kterých bylo povolení ud leno. Náležitosti a vzor
ALTEC International s.r.o., Palackého 1008, 769 01 Holešov, http://www.altec-int.cz

Tel. Holešov: 602 593 432, Tel. Praha: 723 276 743

žádosti pro rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami jsou obsaženy ve vyhlášce ministerstva zem d lství
.432/2001 Sb.
Ve v tšin p ípad se vy izují 2 povolení k nakládání s vodami. První v rámci hydrogeologického pr zkumu
(p i realizaci vrtu) pro hydrodynamické zkoušky (HZ), pokud délka erpací zkoušky ( Z) p ekro í 14 dn a
množství erpané podzemní vody p esáhne 1 l.s-1. Druhé, po vyhodnocení HZ v záv re né zpráv
hydrogeologického pr zkumu, kde se stanoví optimáln využitelná vydatnost vrtu a na jeho základ požádá
uživatel (majitel) zdroje podzemní vody vodohospodá ský ú ad o vydání povolení pro nakládání s vodami,
tedy jejich odb r a vypoušt ní. P i využití podzemní vody pro provoz tepelného erpadla je voda odebíraná
bezúplatn .
Pro zhotovení vrtu pro T typu zem -voda, je nutné pro provozování takového vrtu souhlas vodoprávního
ú adu. Podkladem je hydrogeologické vyjád ení a provád cí projekt (dle geologické legislativy)
4. Stavební legislativa (typ zem -voda, voda voda)
Dle stavebního zákona . 50/1976 Sb. v platném zn ní rozhoduje místn p íslušný stavební ú ad o umíst ní
stavby(územní rozhodnutí, územní souhlas).
Vlastní zhotovení vrtu
Vrty jako zdroje podzemní vody se v praxi v tšinou budují v rámci hydrogeologického pr zkumu. Nejprve se
zpracuje a nechá schválit provád cí projekt prací hydrogeologického pr zkumu. Poté se splní výše uvedené
zákonné povinnosti. Za spln ní zákonných povinností “bá ské legislativy” zodpovídá organizace provád jící
vrtné práce. Za spln ní zákonných povinností “geologické legislativy” zodpovídá organizace, která projektuje,
provádí a vyhodnocuje geologické práce. Pokud je sou ástí projektu erpací zkouška jejíž parametry
p esahují hodnoty uvedené v bod 3, pak je nutno p ed zahájením erpací zkoušky ( Z) získat od
vodohospodá ského orgánu povolení k nakládání s vodami - první povolení (viz výše). O toto povolení žádá
ten kdo Z realizuje. Souhlas vodoprávního ú adu pro typ erpadla zem -voda vy izuje investor.
Teprve po spln ní uvedených zákonných podmínek je možno zahájit vrtné a erpací práce.
Pozn. Pro reálné stanovení optimální využitelné vydatnosti zdroje podzemní vody je nutné provést erpací zkoušku v
délce trvání alespo 14 dní. Z velké ásti se vylou í nep esnosti zp sobené vlivem statických zásob a také okrajovými
podmínkami zvodn . V p ípad hydrodynamických zkoušek zdroj podzemní vody pro tepelné erpadlo typu voda – voda
je tedy v drtivé v tšin p ípad nutné získat rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami i pro Z.
Po vyhodnocení hydrodynamických zkoušek (obsahující Z) oprávn ná osoba v záv re né zpráv stanoví
optimální využitelnou vydatnost. Tato zpráva je pak podkladem pro podání žádosti vodoprávnímu ú adu o
rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, tedy erpání podzemní vody a její vypoušt ní bu do
kanalizace nebo zp tné vypoušt ní do vod povrchových nebo podzemních – druhé povolení (viz výše).
Vodoprávní ú ad pak zahájí správní ízení (pro vydání povolení užívání stavby) v jehož pr b hu se k podané
žádosti mohou vyjád it všechny potencionáln dot ené právnické i fyzické osoby. Ve vydaném rozhodnutí o
povolení s nakládání s vodami pak vodoprávní ú ad vezme v úvahu vznesené p ipomínky a vydá rozhodnutí,
které m že obsahovat omezující podmínky pro nakládání s vodami.
D ležitým p edpokladem k vydání rozhodnutí, pro zp tné vypoušt ní vy erpané vody do vod podzemních a
povrchových je dobrá kvalita podzemní vody bez p ítomnosti významn jšího organického nebo anorganického
zne išt ní. Nové zdroje vody pro tepelné erpadlo by svým provozem nem ly výrazn ji omezit p ípadné
stávající zdroje vod v blízkém okolí.
P i nedodržení p edpis uvedených zákon a dalších p edpis na jejich základ vydaných a jiných obecn
platných závazných p edpis m že být organizaci uložena pokuta až do výše 1 mil. korun, p i nezjednání
nápravy až dvojnásobek p vodní ástky.
Výše uvedený p ehled podmínek daných zákonem, které je nutno pro zhotovení vrtu pro tepelné erpadlo
typu voda-voda nebo zem -voda dodržet a splnit není vy erpávající, jsou uvedeny základní pravidla.
Zám rem je upozornit na fakt, že z izování vrt pro tepelná erpadla nelze z hlediska platných právních
p edpis provád t bez pot ebného povolení, souhlasu, i oznámení a projektové a technické práce musí
provád t osoby a firmy vlastnící p íslušné odborné osv d ení. V opa ném p ípad hrozí tomu, kdo tyto práce
provádí nebo provozovateli ze strany správních orgán tvrdé finan ní postihy.
Podcen ní kvalitního vybudování primárního zdroje pro provoz tepelného erpadla je smrtícím
faktorem jeho bezchybného a co nejvíce efektivního provozu. V dnešní dob ve snaze o ušet ení a
„slevu“, je jeden ze zp sob snížení konkuren ní ceny poddimenzování primárního zdroje. Tento
„podvod“ se zákazníkovi projeví v tšinou až po ur ité dob a i tak si toho nemusí p íliš všimnout,
protože probíhá skryté dotáp ní elektrokotlem. Topný faktor se pak p íslušn snižuje a tepelné
erpadlo p estává být efektivní.
Záv rem dovolte, abychom Vám pop áli dlouhodobou spokojenost s bezporuchovým chodem Vašeho
tepelného erpadla a p íjemné teplo ve Vašem domov .
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