
Otázky pro firmu: 
 
 
1. Je někde na tom samém principu, jako připadá na Benešov u Semil postavena 

geotermální elektrárna? Pokud ano, byla by možnost tuto elektrárnu navštívit a jednat 
s vedením a samosprávou příslušného města a to o pozitivních nebo negativních 
zkušenostech? 

2. Mohl byste nám podat více informací o principu organického Rankinova cyklu? 
3. Je možné se seznámit se způsobem vrtání? Může dojít při vrtání k seismickým 

aktivitám? Někde byly tyto vrty z tohoto důvodu ukončeny. Je v rámci projektu 
provedeno posouzení možných vibrací k zastavěnému území? Nehrozí propady 
terénu? 

4. Nebude pojišťovna posuzovat blízkost geotermálního vrtu v blízkosti objektů, 
eventuelní vibrace jako „Vyšší riziko“ při uzavírání nových pojistných smluv nebo 
posuzování stávajících? 

5. Bude zajištěn minimální průtok vody Jizerou dle zákona 254/2001 Sb? 
6. Jak budete nakládat s odpadní vodou při odluhu parovodního oběhu, jaké bude její 

množství a složení – lze očekávat vysoké koncentrace soli? 
7. Jak je zajištěno, aby nebyly narušeny stavy povrchové ani podzemní vody? 
8. Jak je řešeno dodržování hlukových limitů při stavbě a následném provozu elektrárny? 
      Bude dodržování zajištěno protihlukovou bariérou? Jakým způsobem? 
9. Je doložena bezpečnost provozu z důvodů práce s párou pod tlakem? 
10. Mikroklima – jak je zajištěno využití odpadového tepla a neovlivní toto ochlazování 

včetně vypouštění zbytkové páry mikroklima v Podmošně, eventuelně v regionu? 
Množství tepla k chlazení bude pravděpodobně asi přesahovat množství tepla, které 
použije provozovatel ke komerčnímu nebo vlastnímu využití.  

11. Počítá se s využití komín komínu k ochlazování páry? Dojde v tom případě k jeho 
vyčištění eventuelně vyvložkování,  aby nedocházelo k „čištění„ párou a uvolňování 
nečistot? 

12. Nehrozí úniky vody, eventuelně páry do podloží a nemůže nastat z tohoto důvodu 
nějaké deformace podloží?  Deformace podloží vlivem tlaku páry při úniku? 

13. Počítá se s tím, že Semily leží v blízkost bývalé sopky, není zde riziko, že magmatická 
vrstva není  blíže než si myslíme? 

14. Motivace investora je jasná (ekonomický zisk), co však konkrétně přinese stavba 
obyvatelům v exponované oblasti – jaké budou přínosy a výhody mimo zmíněných 
rizik? 

15. V případě eventuelní nehody nebo katastrofy, kdo bude tyto následky likvidovat a kdo 
ponese krytí poškozených majetků eventuelně zdraví? Bude to vždy firma, která 
ponese následky, nebo se budeme odvolávat na vyšší moc a nikdo se k ničemu nebude 
hlásit? 
 
 

Dalibor Lampa 
starosta obce 

 


