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Chebská terciemi pánev je předmětem geologického výzkumu již od 1. 

poloviny 19. století. Prvotní příčinou výzkumu se stalo hnědé miocenní uhlí {lokality 

Čižebná a Pochlovice). Pro svou morfologickou, geologicko-tektonickou a strukturní 

pozicí je velmi zajímavou a důležitou oblastí z hlediska poznání otázek tvoření 

uhličitých minerálních vod (Františkovy Lázně). 

Základní karotážní metodikou aplikovanou v pánvi bylo měření přirozené 

aktivity gama a odporová měření. Ve vybraných vrtech bylo za účelem vyhledávání 

uhelných ložisek měřeno neutron-neutron profilování, hustotní gama-gama karotáž a 

inklinometríe. Tato standardní metodika byla doplňována měřením 

hydrogeologických poměrů ve vrtu (rezistivimetrie, termometrie, fotometrie, 

průtokoměr). 

V chebské pánvi se z celkového počtu cca 850 vrtů hlubších jak 45 m nachází 

36 vrtů s ustáleným termometrickým měřením. Tato měření byla důkladné 

posouzena a ošetřena vzhledem k povrchovým zkresleným partiím a byla z nich 

sestrojena mapa hustoty tepelného toku (laboratoně zjištěná hodnota tepelné 

vodivosti podložních hornin X = 1,7 W.m"1.K"1). Díky několika vrtům z okolí (jak z ČR, 

tak ze SRN) mohla být zasazena do skutečného okolí. Lze konstatovat, že se v 

chebské pánvi, byť je rozlohou poměrně malá (asi 300 km 2), hustota tepelného toku 

značně mění a je velmi členitá. Na mapě jsou patrny 4 výrazné anomálie. Po 

důkladném seznámení se s geologickými, strukturními a hydrogeologickými poměry 

oblasti je možné vyvodit tyto závěry: Zvýšená hodnota tepelného toku ve třech 

případech velmi pravděpodobně souvisí s pokračováním mariánskolázeňského 

zlomového pásma a se zlomy, které tuto strukturu kříží. V posledním případě souvisí 

s křížením zlomů dřenického hřbetu s epitektonickým zlomem interpretovaným 

Polanským (1973). 


