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Summary: Information on recharge and flow area of thermal waters 
is commonly limited as these waters are normally accessible for 
study only in discharge area. The same is true for thermal waters 
in the Teplice nad Bečvou Spa, flowing from hypogenic karst 
in Paleozoic limestones, deeply buried under greywackes, and 
partly also under Carpathian Flysch Nappes. Increasing interest in 
hydrogeology of this area in last years has been due to the presence 
of the Hranice Abyss, currently the deepest underwater cave in the 
world, and secondly due to the planned dam construction across 
the Bečva River, only several kilometers upstream from the Spa 
(Geršl 2016, Geršl – Konečný 2018, Sracek et al. 2019, Vysoká et 
al. 2019, Klanica et al. 2020). 

The objectives of this contribution are as follows: i) to estimate 
the natural yield of thermal water; ii) to delineate river segments 
which are hydraulically connected to karst aquifer in surroundings 
of the Spa wells based on their hydraulic response to the Bečva 
River oscillation; iii) to localize the recharge area of thermal water.

The total yield of thermal water was estimated from the change 
of electric conductivity (EC) of the Bečva River, where a portion of 
thermal water directly flows. EC was measured along riverbanks 
during exceptionally low flow conditions in November 2018. Major 
inflows of thermal water to the Bečva River were localized by 
thermal camera (Figs. 1, 2; Table 1). Reevaluation of all available 
data from archive wells enabled to delineate the thermal water 
occurrence in the discharge area and define boundaries with plain 
cold groundwaters (Fig. 1).

Based on the measured EC and the mixing equation, the natural 
yield of thermal waters is 14 l/s, which is close to the results of the 
collective pumping test in the Spa. Based on the natural yield and 

temperature of thermal water and the comparison to terrestrial 
heat flux, the extent of the flow area of thermal waters is at least 
11 km2, but more likely several tens of km2. Ideas of some previous 
authors that source of thermal water is derived from the Bečva River 
several km upstream of the Spa thus can be excluded (c.f. Švajner 
1982). It is also unlikely that dominant part of thermal water is 
recharged via carbonate outcrops of the Maleník Hill due to their 
small extent. Flysch rocks act as regional aquitard hosting gas 
reservoir not far from the study area. Most likely, the recharge area 
of thermal water is located in the Odra Hills in wider surroundings 
of Potštát town to the North, where active flow was observed in 
greywackes in depth of 1300 m below the surface. Greywackes 
are underlain by limestones. This is in agreement with O and H 
stable isotopes of thermal waters, which are depleted in heavy 
isotopes indicating higher altitude of recharge area (Sracek et al. 
2019, Vysoká et al 2019).

Water level fluctuation of the Spa wells with thermal water can 
be relatively well predicted from fluctuation of the Bečva River 
level (Figs. 3–5). Based on the elevation of the river water level 
along its stream course (Table 2), the studied wells R1, R3, HV301 
are hydraulically connected to a river segment spanning between 
1.2 km above and 0.5 km below the river gauging station, thus 
in close spa surroundings. Inflows of thermal water to the river 
traceable by escaping CO2 bubbles were observed in the same river 
segment in the past. Hydraulic effect of river level oscillation on 
wells is traceable as far as 400 m from the riverbed also in areas 
which have been recently occupied by cold groundwater (Fig. 1). 
This shows that groundwater table is very flat, and limestones are 
strongly karstified in wider river surroundings.
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nad Bečvou, jejich hydraulický vztah s řekou Bečvou 
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O termálních vodách máme obvykle pouze velmi kusé in-
formace týkající se jejich infiltračního území a proudové 
oblasti. Obvykle jsou tyto vody přístupné studiu pouze 
v místě vývěru. Rozsah a lokalizace infiltrační a proudové 
oblasti i hloubka proudění bývají pak často spekulací. 
Nejinak je tomu i u termálních vod v lázních Teplice nad 
Bečvou (Olomoucký kraj). Neznáme zde přesně množství 
termální vody přirozeně vytékající ze struktury, neznáme 
oblast, kde voda infiltruje, ani kudy proudí. Za zdroj ter-
mální vody byla tradičně považována voda Bečvy, která se 
má ztrácet v korytě řeky několik km nad lázněmi, v místě, 
kde je výchoz vápenců (Švajner 1982). Rozdíl v hydra u - 
lické výšce potenciálního ponoru a vývěrů termálních 
vod jen okolo 8 m je ale příliš malý, než aby nutil vodu 
proudit do hloubek přes 500 m pod povrch terénu (Vysoká 
et al. 2019). Jiné studie považují za zdroj vody karboná-
tové výchozy Maleníku (Novotná 2017), nebo uvádějí, že 
vody se podle stabilních izotopů H a O „infiltrují výškově 
200 m nad údolím Bečvy“ (Sracek et al 2019). Podobně je 
z kolísání hladin ve vrtech zjevné, že termální vody jsou 
v hydraulickém vztahu s řekou Bečvou (Řezníček 1981, 
Geršl – Konečný 2018), ale detaily o hydraulickém vztahu 
nebyly dosud popsány. Všechny tyto neznámé snižují mož-
nosti termální vody v Teplicích nad Bečvou účinně chránit. 
Ochranná pásma teplických termálních vod pokrývají troj-
úhelníkovou oblast mezi dvorem Kamenec, vrcholem Ma-
leníku a lomem v Hranicích a zahrnují tedy téměř veškeré 
výchozy paleozoických vápenců a jejich okolí.

Termální vody v Teplicích nad Bečvou mají teplotu  
22,5 ºC, jsou typu Ca-HCO3 s celkovou mineralizací 2,9 g/l 
a obsahem CO2 2,5 g/l (Michalíček et al. 1994).

V posledních pěti letech ožívá zájem o hydrogeologii 
termálních vod v Teplicích nad Bečvou, a to jednak kvůli 
skutečnosti, že nedaleká Hranická propast je v současnosti 
nejhlubší známou zatopenou propastí světa, a dále kvůli 
plánované stavbě vodního díla Skalička, zasahujícího 
i na karbonátové území Hranického krasu. Archivní údaje 
o chemickém složení vod ve Zbrašovských aragonitových 
jeskyních a na některých dalších lokalitách publikoval 
Geršl (2016). Geršl a Konečný (2018) diskutovali možný 
vliv plánovaného vodního díla Skalička a míru neznalosti 
hydrogeologie Hranického krasu. V letech 2019 a 2020 
vyšlo několik rozsáhlejších recenzovaných prací zabýva-
jících se hydrogeologií a geochemií i geofyzikálním prů-
zkumem Hranické propasti (Sracek et al. 2019, Vysoká et 
al. 2019 a Klanica et al. 2020). Práce Sracka et al. (2019) 
přináší nové údaje o izotopickém složení termálních vod 
a zabývá se modelováním vzniku jejich chemického slo-
žení. Práce Vysoké et al. (2019) shrnuje rozsáhlé měření 
a analýzy v Hranické propasti z let 2015–2016 z hloubek až 
180 m pod hladinou. Ukazuje, že propast je vyplněna směsí 
běžné studené podzemní vody a termální vody a dochází 
zde k sezonnímu střídání režimu stagnace a míšení vody do  
hloubky min. 180 m. Mělkou složkou podzemní vody 
v propasti není voda Bečvy (jiný obsah síranů a izotopové 
složení síry). Nejpřekvapivějším zjištěním bylo, že propast 
není v hloubce přes 50 m propojena s vydatnějším zdrojem 
termální vody (známé drobné přítoky termální vody jsou 
pouze v hloubkách 30 a 38 m), protože ta by vzhledem 

ke své nejnižší hustotě jinak stoupala propastí vzhůru a voda 
by měla jednotné složení po vertikále, což se neděje. Jinými 
slovy, propast je někde v hloubce přerušena nepropustnou 
ucpávkou a k vzestupu termální vody již neslouží. Práce 
Klanici et al. (2020) přináší velice netradiční, spekulativní 
pohled na vznik Hranické propasti, který předpokládá, 
že propast byla původně vytvořena běžnou meteorickou 
vodou a fungovala jako ponor. Toto odvážné tvrzení se 
bohužel nezdá být podpořeno stejně silnými a překvapi-
vými argumenty. Hranická propast je v ostatních pracích 
vnímána jako typický příklad hypogenního krasu, kde agre-
sivita vody má původ v hloubce (hlubinné CO2). Všechny 
tyto práce jsou však zaměřeny především na Hranickou  
propast. 

V posledních letech byly vedle studia Hranické pro-
pasti získány i cenné údaje o termální vodě v Teplicích 
nad Bečvou, kterých se týká tento příspěvek. Cílem tohoto 
příspěvku je na základě archivních i nových informací přes-
něji určit: (a) přirozenou vydatnost termálních vod v Tep-
licích nad Bečvou, (b) z hydraulických reakcí lázeňských 
vrtů určit, kde dochází k hydraulickému kontaktu termální 
vody a řeky Bečvy a hydraulickou reakci přesněji cha-
rakterizovat a (c) pokusit se na základě všech dostupných 
dat odvodit, kde se nachází infiltrační oblast termálních  
vod. 

Metodika

Je dobře známo (Hynie – Kodym 1936), že termální vody 
pronikají zčásti přímo do řeky Bečvy. Bylo proto využito 
extrémně nízkého stavu řeky Bečvy dne 30. 11. 2018, kdy 
byla provedena měření teploty a konduktivity vody podél 
toku řeky mezi silničním mostem v Hranicích a dvorem 
Kamenec. Pro urychlení prací byla využita kapesní termo-
kamera Flir C3, aby byly zachyceny i takové přítoky vody 
do Bečvy, které se neprojevily změnou teploty nebo kon-
duktivity celého toku řeky. Měření teploty a konduktivity 
bylo provedeno přístrojem Cond 3310 se sondou TetraCon 
324 (WTW Německo). Cond 3310 má rozlišení 1 μS/cm 
a 0,1 ºC. Při relativním měření, kdy se používá tentýž pří-
stroj bez změny kalibrace na všech měřených bodech, je 
přesnost měření ± 1 μS/cm a ± 0,1 ºC. Měření konduktivity 
probíhalo v kroku 50–300 m.

Aby bylo možné určit, v jakém místě dochází ke komu-
nikaci řeky Bečvy s termální vodou, bylo využito existence 
specifického závislého vztahu mezi kolísáním hladiny řeky 
a podzemní vody. Průběh hladiny v daném vrtu s termální 
vodou byl simulován upravenou rovnicí podle Vysoké et al.  
(2019):

H(t + 1) = –K × (H(t) – R(t + 1)) (1),

kde H(t + 1) je výška hladiny vody ve vrtu v čase t + 1 (m n. m.);  
K je konstanta (m/hod), která charakterizuje rychlost 
změny hladiny podzemní vody vůči změně hladiny řeky; 
H(t) je výška hladiny vody ve vrtu v čase t (m n. m.);  
R(t + 1) je výška hladiny v řece Bečvě v čase t + 1 (m n. m.).  
Konstanta K je sdruženým parametrem, který zahrnuje 
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hydraulickou vodivost, storativitu a délku dráhy, na které 
se odehrává hydraulický kontakt mezi řekou a vrtem.

Rovnice 1 byla využívána k testování, zda kolísání 
hladiny v lázeňských vrtech je závislé na kolísání hladiny 
v řece, a k určení, v jaké nadmořské výšce je termální voda 
z daného vrtu spojena s řekou. Protože řeka má v daném 
čase v každém místě hladinu v určité nadmořské výšce, lze 
z nadmořské výšky propojení hladin určit i místo, kde je 
podzemní voda napojena hydraulicky na řeku a odkud tedy 
může říční voda za povodní potenciálně pronikat do pod-
zemí.

Aby mohl být testován vztah 1 a určena nadmořská 
výška hladiny Bečvy pro daný vrt, byla hladina řeky ver-
tikálně posouvána (k časové řadě výšky hladiny řeky byl 
přičítán vertikální posun P o různých hodnotách) metodou 
pokus–omyl tak dlouho, až hladina ve vrtu ideálně násle-
dovala kolísání hladiny řeky. To jest splňovala podmínku, 
že jakmile se hladina řeky ocitla ve vyšší nadmořské výšce 
než ve vrtu, začala hladina vody ve vrtu stoupat, a naopak 
jakmile se hladina řeky ocitla níže, začala hladina vody 
ve vrtu klesat. Pokud takový charakter kolísání existuje, 
lze prohlásit (Vysoká et al. 2019), že (1) daný vrt je hyd-
raulicky závislý na kolísání hladiny řeky, řeka je řídicím 
signálem, na který hladina vrtu předvídatelně reaguje;  
(2) z posunu P nutného k nasazení řady řeky s řadou vrtu 
lze určit nadmořskou výšku, kde je řeka v kontaktu s vr-
tem; konstanta P ukazuje, o kolik ve vyšší/nižší nadmořské 
výšce leží hydraulické propojení s řekou, a to vůči hladině 
řeky měřené na profilu ČHMÚ; (3) na základě takové zá-
vislosti lze předvídat kolísání hladiny v daném vrtu i pro 
jiné vodní stavy včetně povodňových, ale jen za předpo-
kladu, že nejsou aktivovány vyšší a propustnější spojnice 
mezi řekou a krasovým kolektorem. V případě termálních 
vod v Teplicích nad Bečvou s výskytem evaze CO2 může 
být ale hustota termální vody nižší než hustota studené 
říční či podzemní vody (Vysoká et al. 2019). Proto hladina 
termální vody může být za rovnovážného stavu výše než 
u chladnějších vod a posun P by tak mohl vést k přecenění 
nadmořské výšky, jež ve skutečnosti může ležet níže, než 
hodnota P naznačuje.

Hladina řeky Bečvy podél jejího toku byla zaměřena dne 
19. 9. 2018 přístrojem Topcon GRS-1 s vertikální přesností 
± 5 cm. V době měření byl stav Bečvy na profilu ČHMÚ 
č. 328 v Teplicích nad Bečvou 51 cm (tj. 243,62 m n. m.). 
Hodinový záznam průtoků a stavů řeky Bečvy a jímacích 
vrtů v lázních laskavě poskytl ČHMÚ a Lázně Teplice nad 
Bečvou, a. s.

Lázeňské vrty jsou periodicky čerpány, což snižuje je-
jich hladinu vody, nicméně návrat hladiny po ukončení čer-
pání je velmi rychlý. Pro odstranění vlivu poklesu hladin 
díky čerpání byly z dat odstraněny údaje hladiny během 
čerpání a hladiny byly poté vyhlazeny 1denním klouzavým 
průměrem. Hladiny z vrtu HV301 vyhlazovány nebyly, 
protože vrt nebyl čerpán.

Minimální rozsah proudové oblasti (Smin, km2) byl vypo-
čten pro termální vody v Teplicích následovně (Mayo – 
Bruthans 2014): 

Smin= H/q = Q × c × ρ × (Ttermální – Tpovrchu)/q (2),

kde H je teplo zemského tepelného toku transportované 
vodou do termálního pramene (W); Q je přirozený prů-
měrný průtok termální vody (m3/s); c je specifická tepelná 
kapacita vody (J/kg/K); ρ je hustota vody (kg/m3); Ttermální 
je průměrná roční teplota termální vody (K); Tpovrchu je prů-
měrná roční teplota povrchu (K) a q je neporušený zemský 
tepelný tok (W/m2). 

Výpočet je postaven na předpokladu, že zemský tepelný 
tok je jediným zdrojem ohřátí podzemní vody a veškerý 
zemský tepelný tok je k ohřátí vody zužitkován. Druhý 
z předpokladů je nerealistický, protože k ohřátí vody bývá 
využita jen malá část tepelného toku a většina tepla pokra-
čuje k povrchu vedením horninami (kondukcí). Smin je tak 
minimálním odhadem plochy proudové oblasti, skutečná 
plocha bude pravděpodobně mnohonásobně větší (Mayo –  
Bruthans 2014).
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Obr. 1. Hydrogeologická situace termálních vod v Teplicích nad 
Bečvou. Světle šedě jsou vyznačeny paleozoické vápence, tmavě 
šedě spodnokarbonské droby. Postpaleozoické horniny nezobra-
zeny. Červenou čerchovanou čarou je ohraničen přibližný rozsah 
výskytu termálních vod v drenážní oblasti na základě vrtů s chladnou 
a termální vodou. Hvězdičkami jsou vyznačeny vrty, o kterých je 
známo, že hydraulicky silně reagují na kolísání řeky; světle zeleně 
místa úniku kyselky do Bečvy z archivních zpráv, tmavě zeleně 
úniky pozorované za termometrie v roce 2018, s čísly odpovída-
jícími tab. 1. Sestaveno na základě údajů z prací Pelikána a Řez-
níčka (1963), Řezníčka (1981), Geršla (2009), Otavy et al. (2016). 
Upraveno podle Vysoké et al. (2019) a doplněno o nově zjištěné  
informace.
Fig. 1. Hydrogeology of thermal waters in the Teplice nad Bečvou. 
Paleozoic limestones in light-gray, greywackes in dark-grey. Post- 
Paleozoic rocks not shown. Red dashed-dotted line delineates 
occurrence of thermal waters in wells in drainage area based on 
wells with cold and thermal water. Stars designate wells known 
to be strongly hydraulically affected by the river level oscillation. 
Light-green spots show inflows of thermal water to Bečva River 
from archive reports, dark-green spots show thermal water inflows 
observed in 2018 with numbers corresponding to Table 1. Based 
on Pelikán and Řezníček (1963), Řezníček (1981), Geršl (2009), 
Otava et al. (2016). Modified after Vysoká et al. (2019) and newly 
obtained data.
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Otázka přirozené vydatnosti termálních 
vod a lokalizace přítoků termálních vod 
do řeky

Pro určení rozsahu proudové oblasti termálních vod v Tep-
licích nad Bečvou je klíčová znalost přirozené vydatnosti 
termální vody. Po zatěsnění úniků termální vody do koryta 
Bečvy pomocí směsi vodního skla a MgCl2 (Hynie – Ko-
dym 1936) byl pozorován přetok na vrtu R1 v množství 3 l/s 
(Švajner 1982). Část vody však mohla dále pronikat skrytě 
do Bečvy a 3 l/s tak představují minimální odhad průtoku 
termální vody. Měsíc trvající skupinová čerpací zkouška 
na lázeňských vrtech prokázala vydatnost 16 l/s. V tomto 
případě ale může být voda zčásti odebírána ze statických 
zásob, pokud jsou dostatečně velké. Čerpací zkouška 
z Hranické propasti v srpnu 1963 (Pelikán – Řezníček 
1963), při které bylo z propasti odčerpáno během 14 dnů  
nepřerušeného čerpání 34 000 m3 vody, ukázala, že za níz-
kých stavů Bečvy klesala hladina v propasti zhruba stejně 
rychle, jako stoupala po ukončení čerpání. To ukazuje 
na převažující statické zásoby vody odčerpávané z propasti. 
Přes intenzivní čerpání (22–27 l/s) si po velkou většinu 
čerpací zkoušky zachoval vrt R1 přetok, což ukazuje, že 
depresní kužel z propasti se nerozšířil na druhý břeh řeky 
Bečvy. V čerpané vodě se přitom podle obsahu CO2 zvyšo-

val podíl termální vody, významnější podíl vody z Bečvy 
lze na základě rostoucích koncentrací CO2 v čerpané vodě 
vyloučit. Z výsledku čerpací zkoušky z propasti je zřejmé, 
že krasové prostředí v okolí propasti má obrovský objem 
prostor při hladině vody. Tyto prostory vyplněné vodou 
tvoří statické zásoby. Proto i voda jímaná při skupinové 
čerpací zkoušce na lázeňských vrtech mohla potenciálně 
pocházet ze statických zásob. Protože z dostupných údajů 
nebylo možné věrohodně určit, jaký je přirozený průtok 
termální vody, bylo využito výjimečné situace v listopadu 
2018, kdy měla v chladném období Bečva vůbec nejnižší 
zaznamenaný průtok od roku 1980, a byla provedena ter-
mometrie Bečvy s cílem kvantifikace přítoků termální vody 
do řeky. Termometrie Bečvy byla provedena dne 30. 11. 
2018 za průměrného denního průtoku 1200 l/s a vodního 
stavu 48–49 cm na profilu ČHMÚ Teplice nad Bečvou. 
Takový průtok je překročen 99 % času (roky 1980–2019, 
zdroj ČHMÚ) a odpovídá 361denní vodě.

Při termometrii byl zjištěn nárůst konduktivity Bečvy 
z 573 µS/cm nad silničním mostem Hranice–Ústí (nad Tep-
licemi nad Bečvou) po 598 µS/cm nad mostem v Hrani-
cích. Při konduktivitě přítoku termální vody 2680 µS/cm  
odpovídá nárůst konduktivity podle směšovací rovnice pří-
toku termální vody v množství 14 l/s. Citlivost měření byla 
testována uvažováním chyby v měření průtoku na profilu 

Obr. 2. Teplotní anomálie v Beč - 
vě v prostoru lázní: a – únik 
termální kyselky do Bečvy před 
vrtem R1; b – výtok termální 
vody z potrubí z lázní a jím 
maskované další vývěry termální 
kyselky nad lávkou přes Bečvu 
(výtoky kyselky č. 4 a 5 z tab. 1;  
c – výtoky vody o vodivosti  
1000 µS/cm naproti lázním 
u tenisových kurtů; d – výtok 
termální kyselky č. 1 (tab. 1).
Fig. 2. Thermal anomalies in the 
Bečva River close to the Spa: 
a – inflow of thermal water in 
front of R1 well; b – outflow 
of thermal water from pipe 
from the Spa, which masks the 
thermal signal of other inflows 
downstream (outflows no. 4 
and 5 in Table 1); c – outflow 
of water with electric conducti-
vity of 1000 µS/cm opposite the 
Spa close to tennis courts; d – 
outflow of thermal water no. 1 
in Table 1.
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ČHMÚ ± 10 % a odchylky měření konduktometru ±1 μS/cm 
na všech měřených bodech s vybráním krajních výsledků 
ze všech možných 16 kombinací. Na základě tohoto měření 
a uvažovaných odchylek měření dosahuje přítok termální 
vody okolo 12–17 l/s. Teplotu nebylo k míšení možné po-
užít, protože termální voda pronikala/vyvěrala z břehů řeky 
často rozptýleně a teplota prudce klesala ještě před souto-
kem s Bečvou. Skutečný přítok termální vody bude mírně 
nižší než 12–17 l/s, protože konduktivitu mohly zvýšit pří-
toky další vody s vyšší mineralizací. Ve studovaném úseku 
ale žádné významnější přítoky vody s výjimkou odtoku 
termální vody z lázní nebyly v daném čase zjištěny. Dále je 
počítáno se střední hodnotou přítoku termálních vod 14 l/s. 
Drobné koncentrované přítoky termální vody do Bečvy lo-
kalizované pomocí termokamery nebo viditelné evaze jsou 
uvedeny v tab. 1 a obr. 2. Vydatnost těchto přítoků nelze 
kvantifikovat, protože k laterálnímu promíchání řeky Bečvy 
dochází po cca 0,5–1 km. Na uzávěrovém profilu termomet-
rie na Bečvě (1,5 km pod posledními přítoky termální vody) 
měla nicméně voda Bečvy jednotnou konduktivitu, takže 
došlo k úplnému promíšení termální vody s říční vodou.

Dále proti proudu Bečvy až po dvůr Kamenec byly zjiš-
těny jen rozptýlené přítoky prostých vod. Teplejší místa se 
objevovala zejména pod jezem (45,2 km řeky), kde se říční 
vody vrací zpět do řeky. Výjimkou byl vydatný pramen 
o teplotě 12 ºC a vydatnosti okolo 10 l/s ze slepého ramene 
Bečvy na pozici N 49,53303 a E 17,79132. Při dalším sle-
dování se ale z výrazně se měnící teploty v čase ukázalo, 
že se jedná o výtok poříční vody z velmi propustných štěr-
kopísků, což ukazuje i jeho nízká konduktivita 541 µS/cm, 
která se blížila konduktivitě Bečvy.

Hydraulická reakce hladiny vrtů  
na kolísání hladiny řeky a místa 
hydraulického kontaktu s řekou

Pro vrt R3 bylo dosaženo relativně dobré shody modelu 
podle rovnice 1 s reálnými daty při posunu hladiny Bečvy 
o P = 1,05 m výš, než je měřená hladina na profilu ČHMÚ 
(obr. 3). Studium celé řady vrtu R3 od ledna 2015 až do  
srpna 2018 ukázalo, že během těchto 3 let nepravidelně 
osciloval posun řeky P mezi +0,9 až +1,1 m nad profilem 
ČHMÚ, zřejmě v důsledku zanášení a eroze koryta nebo 

díky změně hustoty termální vody. Posun P ukazuje, že 
hydraulický kontakt mezi vrtem R3 a Bečvou se nachází 
v korytě řeky o max. 1,1 m výše než profil ČHMÚ. Podle 
tab. 2 tak hydraulický kontakt nastává v úseku mezi vrtem 
R1 a místem ležícím 1,2 km proti proudu Bečvy od profilu 
ČHMÚ. Voda z Bečvy hydraulicky ovlivňuje okolí vrtu se 
zpožděním kvůli pomalému zvyšování hladiny v podzem-
ních prostorách s volnou hladinou. Konstanta K krasového 
prostředí mezi řekou a vrtem dosahuje 0,005. 

Pro vrt HV301 bylo relativně dobré shody modelu podle 
rovnice 1 s reálnými daty dosaženo při posunu hladiny 
Bečvy o P = 0,2 m níže, než je měřená hladina na profilu 
ČHMÚ (obr. 4). Studium celé řady vrtu HV301 od ledna 
2015 až do srpna 2018 ukázalo, že během těchto tří let ne-
pravidelně osciloval posun řeky P mezi –0,2 až +0,1 vůči 
profilu ČHMÚ, zřejmě v důsledku zanášení a eroze koryta 
nebo kvůli změně hustoty termální vody. Hydraulický kon-
takt mezi vrtem HV301 a Bečvou se proto nachází zhruba 
v prostoru profilu ČHMÚ, nebo níže, až 500 m po proudu 
od něj, po konec výchozů vápenců pod korytem řeky. Voda 
z Bečvy hydraulicky ovlivňuje okolí vrtu se zpožděním 
kvůli pomalému zvyšování hladiny v podzemních prosto-
rách s volnou hladinou. Konstanta K dosahuje 0,002. 

Průběh hladiny vrtu R1 se liší od ostatních vrtů a hla-
diny v Hranické propasti tím, že maxima a minima hladiny 
ve vrtu se časově kryjí s maximy a minimy hladiny v řece 
Bečvě (obr. 5). Vrt s takovým kolísáním nelze modelovat 
pomocí modelu podle rovnice 1, protože model vždy po-
vede k vrcholům hladiny vzájemně fázově posunutým, 
kdy maxima hladiny ve vrtu budou vždy nastávat teprve 
po maximu hladiny v řece. Další analýzy nicméně ukázaly, 
že hladinu ve vrtu R1 lze velmi dobře předvídat pomocí 
následujícího kombinovaného modelu:
hladina ve vrtu R1 (m n. m; čas t + 1 h) = 0,5 × [hladina 
Bečvy (čas t + 1) + 0,3 m] + 0,5 × {–K × [hladina R1 (čas t) –  
hladina Bečvy (čas t + 1) + 0,3 m]} (3).

Hladina vody ve vrtu R1 na pravé straně rovnice 3 se 
vypočítá z hladiny Bečvy v předcházejícím časovém kroku. 
Pro výpočet je tak třeba zadat pouze jedinou počáteční hla-
dinu ve vrtu R1, všechny ostatní hladiny ve vrtu vystupující 
v rovnici jsou již vypočteny z průběhu hladiny řeky Bečvy 
a této iniciální hladiny vrtu.

Na základě velmi dobré shody mezi kombinovaným 
modelem a skutečným kolísáním hladiny vrtu R1 (obr. 5) 

Tabulka 1. Úniky termální kyselky zjištěné při termometrii. Souřadnice se obvykle vztahují k místu na břehu, nikoli přímo k úniku v řece
Table 1. Outflow of thermal water localized by Thermal Camera. Coordinates are mostly related to the site on the riverbank, not directly 
to inflow in river

Inflow No. N E
Location relative 

to river bank
Estimated yield of CO2 

(l/s) from bubbles
Areal extent 

of inflow

1 49.534717 17.7472 At the right bank 0.1–0.4 2 m2

2 49.534367 17.747183 3 m from the right bank 0.01 ?

3 49.533817 17.746733 Close to the left bank 0.1 20 m2

4 49.533317 17.746783 Close to the left bank 0.1–0.2 stripe Xm × X0 m

5 49.532833 17.7467 In the middle of the river ? 15 × 15 m

6 49.532383 17.746733 8 m from the right bank 0.1? ?
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Obr. 4. Průběh hladiny vody 
ve vrtu HV301, v řece Bečvě 
a model simulující hladinu ve  
vrtu HV301. 
Fig. 4. Water table oscillation 
in the well HV301, in the Bečva 
River and a model simulating 
water table in the well HV301.

Obr. 5. Průběh hladiny vody 
ve vrtu R1, v řece Bečvě a mo-
dely simulující hladinu ve vrtu 
R1. Kombinovaný model sestává 
z rovnice 1 (50 % váhy) a ak-
tuálního kolísání hladiny řeky 
(50 % váhy).
Fig. 5. Water table oscillation in 
the well R1, in the Bečva River 
and a model simulating water 
table in the well R1. Combined 
model consists of the model of 
eq. 1 (50 % weight) and current 
Bečva River level (50 % weight).

Obr. 3. Průběh hladiny vody 
ve vrtu R3, v řece Bečvě a model 
simulující hladinu ve vrtu R3. 
Fig. 3. Water table oscillation 
in the well R3, Bečva River and 
model simulating water table 
in well R3.
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je zjevné, že hladina ve vrtu R1 je součtem dvou hydra u-
lických vlivů: 50% podíl má aktuální hladina řeky Bečvy 
a 50% podíl má hydraulický model podle rovnice 1 s kon-
stantou K = 0,008. Shody modelu s reálnými daty bylo 
dosaženo při posunu hladiny Bečvy o P = 0,3 m výš, než je 
měřená hladina na profilu ČHMÚ, což ukazuje, že hydra-
ulický kontakt mezi vrtem R1 a Bečvou se nachází v korytě 
řeky až o 0,3 m výše než profil, tedy od místa na řece při 
vrtu R1 po několik set metrů proti proudu řeky od profilu 
ČHMU. Hydraulická reakce na řeku Bečvu do okolí vrtu 
tedy proniká z části bez zpoždění, zatímco z druhé části je 
naopak zpožděná kvůli pomalému zvyšování hladiny v roz-
sáhlých podzemních prostorách s volnou hladinou. Jedná 
se zřejmě o krasověním rozšířené pukliny a podzemní pro-
story, podobné byly indikovány i geofyzikou v okolí Hra-
nické propasti (Klanica et al. 2020). U vrtu R1 je vliv těchto 
dvou hydraulických cest vyrovnaný. Studium celé řady  
vrtu R1 od ledna 2015 až po srpen 2018 ukázalo, že během 
těchto 3 let nepravidelně osciloval posun řeky P mezi +0,15 
až +0,45 nad profilem ČHMÚ, zřejmě v důsledku zanášení 
a eroze koryta nebo změny hustoty termální vody. V bu-
doucnu by bylo vhodné analyzovat řady hladiny Bečvy 
a vrtů v mnohem delším časovém období, včetně velkých 
povodní, a pokusit se blíže určit příčiny oscilace parametru P  
na jednotlivých vrtech.

Hladina v Hranické propasti má posun P = +0,65 m nad 
hladinou Bečvy vůči profilu ČHMÚ a konstantu K = 0,01. 
Bečva zřejmě hydraulicky komunikuje s Hranickou pro-
pastí z prostoru Na Kučách (nad silničním mostem Hra-
nice–Ústí), tedy 800 m proti proudu od profilu ČHMÚ 
(Vysoká et al. 2019). V této oblasti byl za povodně zjištěn 
přítok z řeky do vrtu o intenzitě až 40 l/s, na základě che-
mického složení vody na konci čerpací zkoušky (Pelikán –  
Řezníček 1963, Vysoká et al. 2019).

Všechny jímací vrty termálních vod i Hranická propast 
tedy hydraulicky reagují na Bečvu ve vzdálenosti maxi-
málně cca 1,2 km od daného objektu, a tedy uvnitř kontinu-
álního výskytu vápenců Hranického krasu v blízkém okolí 
lázní. Nejvyšší hodnoty konstanty K, a tedy nejrychlejší 
reakci na řeku vykazuje Hranická propast a také vrt R1. Na-
opak nejnižší hodnoty byly zjištěny ve vrtu HV301, který 
je situován nejdále od řeky.

Velmi prudký vzestup hladin vrtů a těsné časové navá-
zání vzestupu jejich hladin na pohyby hladiny řeky jasně 

ukazují, že hladiny ve vrtech reagují na řeku a nikoli na lo-
kální srážkové události. Vrty ve vápencovém prostředí, 
které hydraulicky reagují na srážky, mají vzestup hladin 
mnohonásobně pomalejší, protože dochází k utlumení hyd-
raulické odezvy v půdě a epikrasu.

Otázka rozsahu proudové oblasti  
a původu vody

Na základě rovnice 2 vychází minimální plocha proudové 
oblasti teplických termálních vod na 11 km2. Pokud by z ta-
kové plochy bylo všechno teplo zemského tepelného toku 
konvertováno na ohřátí vody, stačilo by to právě na ohřátí 
14 l/s na teplotu 22,5 ºC. Ze srovnání s jinými oblastmi vý-
skytu termální vody je zřejmé, že jen malá část zemského 
tepelného toku bývá využita pro ohřátí vody (např. jen 7 % 
v případě velmi četných termálních pramenů v Idaho Ba-
tholitu; Mayo – Bruthans 2014) a skutečný rozsah proudové 
oblasti je tak zřejmě mnohonásobně větší (pravděpodobně 
desítky km2). Je tak vyloučeno, aby hlavní zdroj termálních 
vod tvořila voda infiltrovaná z toku Bečvy několik km nad 
lázněmi, jak se domnívali někteří autoři (Švajner 1982).

Jako nepravděpodobná se jeví i možnost, že by termální 
voda pocházela převážně nebo výhradně z infiltrace na kar-
bonátové výchozy kry Maleníku, jak se domnívá Novotná 
(2017). Voda by pak neměla důvod sestupovat do značných 
hloubek a problematické by bylo i dosažení dostatečné 
plochy proudové oblasti pro získání tepla z rozptýleného 
zemského tepelného toku. Je vysoce pravděpodobné, že 
převážná část vody pochází z infiltrace do nekarbonátových 
hornin v širším okolí Teplic nad Bečvou. Horniny flyše jsou 
velmi málo propustné, jak dokazují jednak nízké hodnoty 
hydraulické vodivosti ve větších hloubkách (Krásný a et al.  
2012), jednak přítomnost zemního plynu v těchto horni-
nách, jehož nejbližší ložisko se nachází 12 km vjv. od Tep-
lic (Michalíček et al. 1988). Infiltrace vody přes extrémně 
málo propustný flyš do vápenců uložených v hloubkách 
až několik km se proto jeví jako velmi nepravděpodobná. 
Mnohem pravděpodobnější je infiltrace vod do vápenců 
přes spodnokarbonské droby. Propustnost drob i v hloub-
kách okolo 1300 m pod terénem dosahuje 3 . 10–9 m/s (vrt 
Potštát, Michalíček 1988), což při rozdílu hladin mezi 
výše položenými oblastmi a údolím Bečvy okolo 300 m 

Tabulka 2. Nadmořská výška 
hladiny Bečvy dne 19. 9. 2018 
v různých bodech podél toku 
Table 2. Elevation of the Bečva 
River level at 19. 9. 2018 in 
various points along the stream 
course

Location N E River level 
(m a.s.l.)

Relatively to gauging 
station ČHMÚ (m)

P01 49.53808 17.74241 243.02 –0.55

P02 49.53291 17.74667 243.04 –0.53

P03 49.52987 17.74614 243.57 0

P04 49.52594 17.75264 244.21 0.64

P05 49.52441 17.76296 245.44 1.87

P06 49.52632 17.78641 248.83 5.26

P07 49.53288 17.79379 250.55 6.98

P08 49.5329 17.81291 252.81 9.24

P09 49.53286 17.81306 253.15 9.58



Bruthans J. et al. (2021): Natural yield of thermal waters in Teplice nad Bečvou, their hydraulic connection with Bečva river...20

umožnuje dostatečnou dotaci. Výchozy drob jsou dosta-
tečně rozsáhlé pro infiltraci na ploše desítek km2 (obr. 6). 
Ve vrtu Potštát byly i v hloubce 1300 m p. t. zachyceny ak-
tivně proudící podzemní vody s nízkou mineralizací vody 
(600 mg/l), které přítomnost sestupného proudění proka-
zují (Michalíček 1988). S touto představou je v souladu 
i izotopové složení O a H molekul vody, ochuzené oproti 
místní podzemní vodě, což naznačuje infiltraci ve vyšší 
nadmořské výšce, než je údolí Bečvy (Sracek et al. 2019, 
Vysoká et al. 2019). Vysoká aktivita radia (2 Bq/l; Michalí-
ček et al. 1994) termálních vod ukazuje, že tyto vody byly 
buď v kontaktu s podložním krystalinikem pod vápenci, 
nebo proudí skrz spodnokarbonské droby (V. Goliáš, ústní 
sdělení).

Obsah tritia ve vodě vrtů R1 a R3, opakovaně měřený 
v různých laboratořích, dosahoval okolo 1 TU (rok 2017; 
Vysoká et al. 2019). Výrazně vyšší hodnoty uvádí u termál-
ních vod Sracek et al. (2019), a to okolo 3 TU (rok 2017). 
Vyhodnocení aktivit tritia na základě modelu binárního 
míšení ukázalo, že 90–95 % termální vody je stará složka, 
na tritium vymřelá, a 5–10 % je mladou složkou s dobou  
zdržení jen v desítkách let (Vysoká et al. 2019). Mladá složka 
nemůže pocházet z infiltrace přes mocnější polohy spod-
nokarbonských drob, protože v takovém případě by byla  
doba oběhu příliš vysoká, a pravděpodobně se jedná o vodu 
infiltrovanou přímo na vápence kry Maleníku (obr. 6).

Závěr

Vydatnost termální vody na základě změny konduktivity 
řeky Bečvy za extrémně nízkého stavu řeky dosahuje  
12–17 l/s, což odpovídá údajům ze skupinové čerpací 
zkoušky na lázeňských vrtech. Na základě bilancování 
zemského tepelného toku v termální vodě je zřejmé, že 
plocha proudové oblasti termálních vod dosahuje mini-
málně 11 km2, pravděpodobněji desítek km2. Na základě 
množství transportovaného tepla je vyloučeno, aby hlavní 
zdroj termálních vod tvořila voda infiltrovaná z toku Bečvy 
několik km nad lázněmi, jak se domnívali někteří autoři. 
Jako nepravděpodobná se jeví i možnost, že by termální 
voda pocházela převážně nebo výhradně z infiltrace na kar-
bonátové výchozy kry Maleníku. Na základě srovnání 
propustnosti flyše a spodnokarbonských drob se jako nej-
pravděpodobnější území infiltrace jeví širší okolí Potštátu, 
což je v souladu i s izotopově ochuzeným signálem O a H. 
Termální vody v Teplicích nad Bečvou tak zřejmě pochá-
zejí z rozsáhlé proudové oblasti. Voda sestupuje spodno-
karbonskými drobami, poté proudí vápenci ve značných 
hloubkách a po smíšení s relativně rychlým oběhem z vá-
pencových výchozů kry Maleníku, který vykazuje měřitel-
nou aktivitu tritia, pak voda vyvěrá v nejnižším bodě, kde 
řeka Bečva proráží karbonátové horniny, tedy v Teplicích 
nad Bečvou. Hlavní infiltrační oblast teplických termálních 

Obr. 6. Geologie, nadmořské 
výšky a směry proudění odvo-
zené z dostupných dat. Krasový 
kolektor paleozoických vápenců 
se vyskytuje v širokém okolí Hra-
nic pod spodnokarbonskými 
drobami, a to i pod karpatskou 
předhlubní a příkrovy flyše. 
 Geologie převzata z https://
mapy.geology.cz/geocr500/. 
Fig. 6. Geology, elevation, and 
derived flow lines of Teplice  
thermal waters based on avail  - 
able data. Karst aquifer of Pa-
leo zoic limestones occurs in 
wide area of Hranice town be-
low Carboniferous greywackes 
including Carpathian Foredeep 
and Flysch nappes. Geology  
based on https://mapy.geology.cz/ 
geocr500/.
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vod leží tedy zřejmě mimo současná ochranná pásma lázní, 
nicméně ochranu do značné míry zajišťuje velmi mocný 
pokryv málo propustných spodnokarbonských drob. Jako 
mnohem podstatnější se jeví chránit všechny výchozy vá-
penců v širším okolí Teplic nad Bečvou, kde se tvoří mladší 
složka termální vody obsahující tritium. Výchozy vápenců 
jsou vesměs chráněny současnými ochrannými pásmy, 
s výjimkou části lomu v Hranicích.

Kolísání hladiny lázeňských vrtů v čase lze velmi dobře 
předvídat z průběhu kolísání hladiny řeky. To umožňuje 
jednak věrohodně popsat charakter hydraulického kontaktu 
mezi řekou a krasovým prostředím v okolí daného vrtu, 
a navíc je možné z výškového posunu P, který lze určit 
s přesností ± 0,1 m, dobře vymezit, s kterým úsekem řeky 
je vrt v hydraulickém kontaktu. U termálních vod, kde je 
nižší hustota než u podzemní a říční vody, tento postup 
umožnuje určit jen horní hranici hydraulického kontaktu, 
a tedy nejvyšší bod na řece, se kterým může být vrt v hyd-
raulickém kontaktu. U studovaných vrtů R1, R3, HV301 
byla prokázaná hydraulická komunikace s Bečvou v úseku 
1,2 km proti proudu až po 0,5 km po proudu od profilu 
ČHMÚ v Teplicích nad Bečvou, tedy v bližším okolí lázní. 
Ve stejném úseku byly v minulosti zjištěny úniky kyselky 
do Bečvy.

Nově byly lokalizovány úniky kyselky do Bečvy za  
velmi nízkého stavu řeky a srovnány s archivními údaji. 
Zhodnocení všech dostupných archivních údajů z vrtů do-
volilo vymezit rozsah výskytu kyselek v Teplicích nad Beč-
vou a jejich vymezení vůči prostým podzemním vodám. 
Hydraulický vliv řeky se i ve vrtech zastihujících prosté 
vody projevuje až do vzdálenosti přes 400 m od řeky, což 
prokazuje velmi plochou hladinu podzemní vody a ex-
trémní míru zkrasovění v širším okolí řeky.
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