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P edkládaný p ísp vek je výstupem studia p írodního tepelného potenciálu v oblasti okres  Ústí nad 
Labem, Teplice a Most. Pro zpracování dat byla zvolena metoda Geografického informa ního systému 
(GIS). Ta umožnila zpracovat velké množství dat a vytvo it digitální podklady pro následné analýzy. 
Tyto podklady jsou „živým“ materiálem, který je využíván v dalších etapách výzkumu. Bylo 
pracováno s kvalitními a hlavn  srovnatelnými dokumenta ními body (vrty) z hydrodatabáze 
a databáze geologických vrt GS-Geofondu. 

Na základ  zpracovaných podklad  byly specifikovány t i základní hydrostruktury, Ústecká, 
Teplická a Mostecká s výskytem termálních vod v r zných geologických, hydrogeologických 
a tektonických podmínkách. Tato t i odlišná prost edí výstupu zemského tepla bylo možné srovnávat 
a hledat vztahy a zákonitosti. Po zpracování hydrogeologických a geologických vrt  a jejich propojení 
do vrstev bylo možné data vizualizovat a analyzovat je, s následujícími záv ry: 

–  Geotermální energie není vázána na ur itou geologickou jednotku, tj. nerozhoduje její stá í.
–  Výskyt geotermální energie a teplota vody jednozna n  souvisí s  tektonickou stavbou území.  
–  Teplota vody není v p ímé závislosti na mineralizaci vody.  
–  Spojitost hydrostruktur Ústecké a Teplické, se na základ  získaných informací nep edpokládá. 
–  Názor na sm r proud ní tepla do Podkrušnoho í. Získané výsledky podporují názor p ílivu tepla 
    jak ze sm ru od severu ( Krušných hor ), tak od jihu tj. eského st edoho í.
–  Existence rizika zranitelnosti hydrotermálních struktur trvá ve vztahu k d lní innosti, kontaminaci 
    z povrchu pr myslovými podniky a v p ípad  Ústecké hydrostruktury i z p e erpání zdroje. 
–  Geotermální potenciál vypo tený pouze ze zkoumaných vrt  není významný, ale ukazuje na další 
    možnosti využití. 

V následujících etapách byl zkoumán výskyt teplých vod v eském st edoho í a byl proveden 
podrobn jší výzkum substruktury Osek – Háj s lokalizací možného využití vybraných vhodných 
hydrovrt  pro rekrea ní ú ely. 

Získané výsledky jsou sou ástí hodnocení a využívání horninového prost edí v Podkrušnoho í,
v rámci programu WD – Výzkum pro ešení regionálních disparit MMR . projektu WD-44 07-1 – 
Modelové ešení revitalizace pr myslových region  a území po t žb  uhlí na p íkladu Podkrušnoho í.


