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CHARAKTERYSTYKA OPRÓ¯NIANIA ZBIORNIKA WÓD SZCZELINOWYCH
G£ÊBOKIEGO KR¥¯ENIA NA PRZYK£ADZIE Z£O¯A WÓD TERMALNYCH

L¥DKA-ZDROJU

DEWATERING CHARACTERIZATION OF A DEEP CIRCULATION FISSURE WATER RESERVOIR
EXEMPLIFIED BY THERMAL WATER DEPOSIT IN L¥DEK SPA

EL¯BIETA LIBER1

Abstrakt. W pracy przedstawiono mo¿liwoœæ wykorzystania zmodyfikowanej formu³y Mailleta do opisu modelu opró¿niania zbiornika
wód podziemnych g³êbokiego kr¹¿enia na przyk³adzie z³o¿a wód termalnych w L¹dku-Zdroju. W wyniku przeprowadzonych wczeœniej-
szych badañ zmiennoœci wydajnoœci wykazano istnienie silnej wiêzi hydraulicznej pomiêdzy ujêciami tego z³o¿a. Na podstawie obliczeñ
oszacowano sumaryczne zasoby eksploatacyjne oraz potencja³ zasobnoœci z³o¿a.

S³owa kluczowe: wody termalne, wody szczelinowe, zasoby wód podziemnych, Ÿród³o, Sudety.

Abstract. The paper presents the capability of utilization of the modified Maillet’s formula in describing a model of emptying of a deep
circulation groundwater reservoir, exemplified by thermal water deposit in L¹dek Spa. As a result of previous researches of the discharge
changes, the occurrence of a strong hydraulic connection between these thermal water intakes has been confirmed. Total admissible volume
of water extracted from the intakes and potential of the resources of this deposit have also been calculated.

Key words: thermal waters, fissure waters, groundwater resources, spring, Sudetes.

WSTÊP

Wody termalne wystêpuj¹ce w L¹dku-Zdroju s¹ szcze-
gólnym rodzajem wód podziemnych, gdy¿ s¹ wykorzysty-
wane jako wody lecznicze przez Uzdrowisko L¹dek-D³ugo-
pole SA. Ze wzglêdu na swoje szczególne walory, takie jak
stosunkowo niska mineralizacja oraz wysoka temperatura
wody (20–45°C), mog¹ byæ wykorzystywane w balneologii
i rekreacji na wiêksz¹ skalê ni¿ dotychczas. W celu zwiêk-
szenia zasobów eksploatacyjnych w 1973 r. wykonano tu
odwiert L-2. Obecnie suma zatwierdzonych zasobów eks-

ploatacyjnych dla szeœciu ujêæ wód termalnych wynosi po-
nad 16 dm3/s. Jednak¿e niezale¿nie od liczby nowych ujêæ
iloœæ wyp³ywaj¹cej wody termalnej z jednego z³o¿a jest œciœle
ograniczona.

Zastosowanie zmodyfikowanej formu³y Mailleta do opi-
su modelu opró¿niania zbiornika wód termalnych L¹dka-
-Zdroju umo¿liwia nie tylko opis tego zjawiska, ale mo¿e
byæ wykorzystane do oceny minimalnej sumarycznej wydaj-
noœci wszystkich ujêæ, jak¹ mo¿na uzyskaæ z tego z³o¿a.
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METODYKA BADAÑ

W miarê opró¿niania zbiornika wód podziemnych, przy
braku przez d³u¿szy czas jego zasilania (np. okres bezopado-
wy), wydajnoœæ Ÿród³a drenuj¹cego ten zbiornik bêdzie siê
obni¿aæ. Zjawisko to nosi nazwê regresji wydajnoœci Ÿród³a
(rzadziej recesji lub wysychania). Powszechnie stosowanym
równaniem regresji Ÿród³a, opisuj¹cym ekspotencjaln¹ krzy-
w¹ wydajnoœci w funkcji czasu, jest zaproponowana w 1905 r.
formu³a Mailleta.

Analizy krzywych regresji, opartych na równaniu zapro-
ponowanym przez Mailleta, dla wybranych Ÿróde³ i cieków,
wykonywa³o wielu badaczy. Dosyæ powszechne stosowanie
tej metody wynika z faktu, ¿e równanie to dostatecznie pre-
cyzyjnie oddaje kszta³t empirycznych krzywych regresji Ÿró-
de³, choæ wielu badaczy zaproponowa³o inne postacie rów-
nañ lub konstrukcje krzywych sk³adaj¹cych siê z odcinków
o ró¿nym wspó³czynniku regresji. Do najwa¿niejszych pro-
pozycji modyfikacji równañ opisuj¹cych zale¿noœæ zmiany
wydajnoœci w funkcji czasu nale¿y zaliczyæ równania we-
d³ug Coutagne’a, Burgera, Tisona, Forkasiewicza, Paloca,
Mangina (vide Castany, 1967, 1972; Motyka i in., 1993).

Wiêkszoœæ modyfikacji równania Mailleta, a tak¿e badañ
wykorzystuj¹cych te równania, dotyczy zasilania rzek i cie-
ków ze zbiorników wód podziemnych w okresach bezopa-
dowych. W celu scharakteryzowania œrodowiska zasilaj¹cego
Ÿród³a wód zwyk³ych w obszarach górskich analizê krzy-
wych regresji wykorzystywano m.in. dla Ÿróde³ warstwowo-
-szczelinowych (np. Kowalski, 1980), dla Ÿróde³ krasowych
(np. Barczyk i in., 1999) oraz dla Ÿróde³ szczelinowych (np.
Marsza³ek, 1989; Staœko, Tarka, 1994).

Równanie krzywej regresji zale¿y w du¿ym stopniu od
typu ska³y zbiornikowej i charakteru kr¹¿enia wody. Autor-
ka po raz pierwszy w 2001 r. wykorzysta³a zmodyfikowan¹
formu³ê Mailleta do opisu zjawiska opró¿niania zbiornika
wód podziemnych g³êbokiego kr¹¿enia. Na podstawie prze-
prowadzonych badañ zmiennoœci wydajnoœci ujêæ wód ter-
malnych wykaza³a, ¿e najlepsze dopasowanie krzywej wy-
dajnoœci w funkcji czasu dla tego typu z³o¿a otrzymuje siê po
uwzglêdnieniu w równaniu tzw. dop³ywu podstawowego q.

Tak zmodyfikowane równanie Mailleta przyjmuje nastêpu-
j¹c¹ postaæ (vide Catany, 1967, 1972):

[1]� �Q Q q e qt
t� � � �0

– �

gdzie:
Qt – wydajnoœæ Ÿród³a po czasie t [m3/s];
Q0 – wydajnoœæ Ÿród³a na pocz¹tku opró¿niania zbiornika,

w chwili t0, [m3/s];
t – czas (w dobach), po którym wydajnoœæ zmniejsza siê

od Q0 do Qt;
e – podstawa logarytmu naturalnego;

� – wspó³czynnik regresji Ÿród³a;
q – dop³yw podstawowy [m3/s].

Na podstawie powy¿szego równania z danych pomiaro-
wych wydajnoœci Ÿród³a Q

0
na pocz¹tku opró¿niania zbior-

nika wód podziemnych i Q
t

po czasie t, po dodatkowym
uwzglêdnieniu ró¿nych mo¿liwych wartoœci dop³ywu pod-
stawowego q, mo¿na wyznaczyæ wspó³czynnik regresji �,
wed³ug wzoru wynikaj¹cego z przekszta³cenia równania [1]:
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gdzie oznaczenia jak w równaniu [1].

Na podstawie wyznaczonej wartoœci wspó³czynnika re-
gresji Ÿród³a � oraz odpowiadaj¹cej wydajnoœci Q
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cz¹tku okresu regresji mo¿na dodatkowo okreœliæ potencja³
zasobnoœci W, który wyra¿a objêtoœæ zasilaj¹cej Ÿród³o wo-
dy nagromadzonej w warstwie wodonoœnej w chwili t
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gdzie oznaczenia jak w równaniu [1].

ZARYS WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH

Z³o¿e wód termalnych L¹dka-Zdroju znajduje siê w obrê-
bie metamorfiku L¹dka–Œnie¿nika, najdalej na wschód po-
³o¿onej jednostce Sudetów Œrodkowych. W budowie geolo-
gicznej tego z³o¿a g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ ska³y krystaliczne
wieku proterozoiczno-paleozoicznego, zaliczone do nastêpu-
j¹cych zespo³ów skalnych: ³upkowej serii stroñskiej, gnejsów
giera³towskich oraz gnejsów œnie¿nickich. Wystêpuj¹ tu rów-
nie¿ ¿y³y lamprofirowe i kwarcytowe wieku karboñskiego
oraz plejstoceñskie ¿y³y i kopu³y bazaltowe. Osady holoceñ-
skie to g³ównie zwietrzeliny i utwory rzeczne, tworz¹ce po-
krywy o mi¹¿szoœci od kilku do dwudziestu metrów. Na ob-

szarze L¹dka wyró¿nia siê dwa antyklinoria, Giera³towa i Ra-
dochowa, przedzielone synklinorium l¹decko-trawiñskim,
które s¹ pociête uskokami. Sieæ tych uskoków jest szczególnie
gêsta na obszarze L¹dka-Zdroju (fig.1). Przebieg uskoków
poprzecznych zgodny jest z kierunkiem NW–SE, zaœ uskok
pod³u¿ny L¹dka-Zdroju stanowi kontakt ³upków ³yszczyko-
wych synklinorium z gnejsami antyklinorium Giera³towa
(Gierwielaniec, 1970, 1986; Fr¹ckiewicz, Teisseyre, 1973).

Z uskokiem L¹dka-Zdroju Ciê¿kowski (1980) wi¹¿e wy-
prowadzanie wód termalnych z g³êbi. Naturalne wyp³ywy
wód w postaci Ÿróde³ zwi¹zane s¹ z uskokami poprzecznymi
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i pojawiaj¹ siê w miejscach krzy¿owania siê stref tektonicz-
nych o kierunkach SW–NE, NW–SE i N–S, o bardzo du¿ym
nachyleniu.

Oprócz termalnych wód g³êbokiego kr¹¿enia wystêpuj¹
tutaj wody zwyk³e, które gromadz¹ osady czwartorzêdowe,
oraz wody szczelinowe p³ytkiego kr¹¿enia, zwi¹zane ze stre-
f¹ szczelinowatoœci egzogenicznej w ska³ach krystalicznych
pod³o¿a, siêgaj¹c¹ do g³êbokoœci oko³o 30 m. Poni¿ej tej
strefy kr¹¿enie wód zwi¹zane jest wy³¹cznie ze strefami spê-
kañ tektonicznych.

Wody lecznicze L¹dka-Zdroju s¹ to termalne wody nis-
kozmineralizowane, radoczynne, fluorkowe, siarczkowe.
Utworami wodonoœnymi dla tych wód s¹ ró¿nie wykszta³cone
gnejsy giera³towskie. S¹ to wody szczelinowe g³êbokiego
kr¹¿enia. W obrêbie z³o¿a znajduje siê szeœæ samowyp³y-
wów wód termalnych. S¹ to obudowane naturalne Ÿród³a: Je-
rzy, Wojciech, Sk³odowska-Curie, D¹brówka, Chrobry oraz
jeden g³êboki odwiert L-2 (700,3 m). Eksploatacjê oraz ob-
serwacje tych ujêæ prowadzi Uzdrowiskowy Zak³ad Górni-
czy Uzdrowiska L¹dek–D³ugopole SA.

Okreœlony na podstawie badañ izotopowych wiek wód
leczniczych L¹dka siêga do 9000 lat. Wody te nie zawieraj¹
domieszek wód bardzo m³odych (Zuber i in., 1993, 1995;
Ciê¿kowski i in., 1996). Badania izotopowe potwierdzi³y
równie¿, wyznaczony przez Ciê¿kowskiego (1980) obszar
zasilania dla wód termalnych L¹dka, obejmuj¹cy Góry Bial-
skie wraz z po³udniow¹ czêœci¹ Gór Z³otych. Po infiltracji
w obszarze zasilania wody przep³ywaj¹ ku NW, w kierunku
uzdrowiska, du¿ymi strefami dyslokacyjnymi o kierunku su-
deckim. Przep³yw ten odbywa siê na g³êbokoœciach siêga-
j¹cych 2000–2500 m.

Na podstawie przeprowadzonych badañ dotycz¹cych
zmiennoœci wydajnoœci ujêæ wód leczniczych, zgodnych
równie¿ z innymi wynikami, z³o¿e wód termalnych L¹dka-
-Zdroju zaliczyono do typu z³o¿a szczelinowego bardzo g³ê-
bokiego kr¹¿enia (Liber, 2001). Wyp³ywy takich wód pod-
ziemnych zwi¹zane s¹ ze strefami g³êbokich roz³amów tek-
tonicznych, wzd³u¿ których tworz¹ siê anomalie hydrogeo-
termalne.

DRENA¯ WÓD TERMALNYCH L¥DKA-ZDROJU

Na podstawie bezpoœrednich obserwacji reakcji ujêæ na
zmiany warunków eksploatacji oraz modelowania zmiennoœ-
ci ich wydajnoœci wykazano istnienie silnych wiêzi hydrau-
licznych pomiêdzy poszczególnymi ujêciami wód termalnych
L¹dka-Zdroju (Liber, 1997, 2001, 2007; Liber, Liber, 2003a,
b, 2005). Wskazuje to, ¿e wszystkie ujêcia wód leczniczych
L¹dka zasilane s¹ wod¹ z jednego z³o¿a szczelinowego bar-
dzo g³êbokiego kr¹¿enia, st¹d sumaryczna iloœæ wody natural-
nie wyp³ywaj¹cej ze z³o¿a powinna byæ prawie sta³a.

Suma wydajnoœci wszystkich p³ytkich ujêæ wód termal-
nych L¹dka-Zdroju do 1973 r. by³a sta³a i wynosi³a oko³o
9,5 dm3/s (Ciê¿kowski, 1980). W celu zwiêkszenia zasobów
eksploatacyjnych w 1973 r. wykonano nowe g³êbokie ujêcie
wód termalnych, L-2. Rozpoczêta w 1976 r. eksploatacja
tego otworu spowodowa³a wyraŸny spadek wydajnoœci
wszystkich p³ytkich ujêæ wód termalnych. Rozpatruj¹c su-
maryczn¹ wydajnoœæ ujêæ zaznacza siê wyraŸny ekspoten-
cjalny charakter jej obni¿ania siê.
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Fig. 1. Ujêcia wód termalnych L¹dka-Zdroju na tle schematycznej budowy geologicznej
(wg Gierwielañca, 1970)

Thermal water intakes at L¹dek Spa against a simplified sketch of geological structure
(after Gierwielaniec, 1970)



Na podstawie wyników obserwacji stacjonarnych pro-
wadzonych przez Uzdrowiskowy Zak³ad Górniczy z 27 mie-
siêcy eksploatacji Ciê¿kowski (1980) oszacowa³ ustalenie
siê sumarycznej wydajnoœci wszystkich ujêæ na poziomie
12,5 dm3/s.

Obecnie dysponowano ju¿ wynikami obserwacji stacjo-
narnych z 28 lat wspólnej eksploatacji Ÿróde³ i odwiertu L-2.
Na podstawie rozpoznania historii eksploatacji i po weryfi-
kacji danych okaza³o siê, ¿e sumaryczn¹ wydajnoœæ ujêæ ob-
liczyæ mo¿na tylko dla trzech okresów obserwacji: kwiecieñ
1976 – maj 1978, kwiecieñ 1981 – czerwiec 1987 oraz kwie-
cieñ 1997 – styczeñ 2004 (fig. 2). Wyniki z lat 1979–1980
nie by³y uwzglêdnione w badaniach, gdy¿ w okresie tym
prowadzono niekontrolowan¹ eksploatacjê ujêcia wód zwy-
k³ych w odwiercie L-1, która wywar³a znaczny wp³yw na
wydajnoœci prawie wszystkich ujêæ wód termalnych L¹dka-
-Zdroju. W latach 1988–1996 natomiast nie by³a badana wy-
dajnoœæ ujêcia Wojciech, ze wzglêdu na remont budynku,
w którym siê ono znajduje.

Zmiany te dla sumy wydajnoœci ujêæ wód termalnych
opisaæ mo¿na równaniem krzywej regresji Mailleta. W przy-
padku L¹dka-Zdroju lepsze dopasowanie tej krzywej do
rzeczywistych zmian wydajnoœci w czasie otrzymano po
uwzglêdnieniu dop³ywu podstawowego q (wzór 1). Do-
p³yw ten okreœla wartoœæ graniczn¹, która okreœla suma-
ryczn¹ wydajnoœæ wszystkich ujêæ, z jak¹ mo¿na eksploa-
towaæ z³o¿e. Wartoœæ ta mo¿e byæ oszacowanymi w ten
sposób sumarycznymi zasobami eksploatacyjnymi dla roz-
patrywanych ujêæ.

Wykres zmian wydajnoœci w czasie, na którym oœ wydaj-
noœci sporz¹dzona jest w skali logarytmicznej, przyjmie po-
staæ tzw. prostej reprezentatywnej dla równania krzywej re-
gresji. Poprzez wstawianie kolejnych wartoœci zak³adanego
dop³ywu podstawowego do równania [1] uzyskano proste
najlepiej dopasowuj¹ce siê do rzeczywistych pomiarów wy-

dajnoœci. W wyniku przeprowadzonych obliczeñ stwier-
dzono istnienie wyraŸnej dwudzielnoœci procesu opró¿nia-
nia z³o¿a, scharakteryzowanej przez dwie proste reprezen-
tatywne o ró¿nych k¹tach nachylenia, okreœlonych ró¿nymi
wspó³czynnikami regresji (fig. 3).

Pierwsza prosta, bardziej stroma, opisana przez wspó³czyn-
nik regresji równy 0,0017, obrazuje pocz¹tkowy okres opró¿-
niania z³o¿a. Zwi¹zany jest on ze znacznym i szybkim spad-
kiem wydajnoœci wszystkich ujêæ wód termalnych, trwa-
j¹cym od pocz¹tku eksploatacji otworu L-2 w 1976 r. do
1978 r. (od 0 do 761 doby). Pocz¹tkowy du¿y wyp³yw wody
z ujêcia L-2 (ok. 8 dm3/s) oraz szybki spadek sumy wydajnoœ-
ci wszystkich ujêæ wód termalnych (od 16 do 13,5 dm3/s)
œwiadcz¹ o opró¿nieniu zbiornika wód o niezbyt du¿ej objê-
toœci, ale o wiêkszej przepuszczalnoœci. W ska³ach krystali-
niku L¹dka–Œnie¿nika mog¹ to byæ strefy wiêkszej szczeli-
nowatoœci, zwi¹zanej ze strefami uskokowymi lub strefami
szczelinowatoœci wietrzeniowej (dochodz¹cej do 30 m).

Druga prosta o niewielkim nachyleniu, okreœlona przez
wspó³czynnik regresji równy 0,0001, charakteryzuje powol-
ny, niewielki spadek wydajnoœci badanych ujêæ, trwaj¹cy od
kwietnia 1981 do 2004 r. (od 1800 do 10100 doby), zwi¹zany
z okresem stabilizuj¹cego siê charakteru wyp³ywu wód ter-
malnych. Wyznaczona krzywa regresji, opisuj¹ca ostateczny
model opró¿niania bardzo g³êbokiego z³o¿a wód szczelino-
wych L¹dka-Zdroju, wskazuje, ¿e stabilizacja sumarycznej
wydajnoœci wód nast¹pi przy wartoœci 11 dm3/s.

Wa¿nym stwierdzeniem st¹d wynikaj¹cym jest œciœle
ograniczona iloœæ wyp³ywaj¹cej wody termalnej z jednego
z³o¿a niezale¿nie od liczby ujêæ, gdy¿ wykonanie nowego
g³êbokiego ujêcia L-2 w L¹dku Zdroju spowodowa³o osta-
tecznie zwiêkszenie œredniej sumy wydajnoœci wszystkich
ujêæ wód termalnych tylko o 1,5 dm3/s, tj. o ok. 16%. Obecna
œrednia wydajnoœæ badanych ujêæ wynosi oko³o 11,9 dm3/s
i zbli¿a siê do wyznaczonego dop³ywu podstawowego.
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Fig. 2. Krzywe regresji sumy wydajnoœci ujêæ wód termalnych w L¹dku-Zdroju

Regression curves of total discharge of thermal water intakes in L¹dek Spa



Na podstawie wyznaczonych wartoœci wspó³czynników
regresji á oraz odpowiadaj¹cej im wydajnoœci ujêæ Qo na
pocz¹tku okresu regresji obliczono dodatkowo (wzór 3) po-
tencja³ zasobnoœci W, który okreœla iloœæ wody nagromadzo-
nej w wodonoœcu na pocz¹tku jego opró¿niania, a zgroma-
dzon¹ powy¿ej poziomu drena¿u. Dla pocz¹tkowego okresu
opró¿niania z³o¿a, przy á = 0,0017, obliczony potencja³ za-
sobnoœci wynosi 182 778 m3, zaœ dla pocz¹tku powolnego

okresu spadku wydajnoœci, obserwowanego od 1981 r., przy
á = 0,0001, potencja³ zasobnoœci wynosi 1 741 528 m3. Obli-
czona wiêc pojemnoœæ wodonoœca powy¿ej poziomu drena-
¿u na pocz¹tku procesu opró¿niania stanowi niewielk¹ czêœæ
(kilkanaœcie ‰) pojemnoœci ca³ego z³o¿a wód termalnych
L¹dka-Zdroju, oszacowanego na podstawie badañ izotopo-
wych na oko³o 1,0–1,6×109 m3 (Zuber i in., 1995).

PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono mo¿liwoœæ wykorzystania zmo-
dyfikowanej formu³y Mailleta do opisu modelu opró¿niania
zbiornika wód szczelinowych g³êbokiego kr¹¿enia. Pomimo
dosyæ powszechnego stosowania zmodyfikowanych równañ
regresji Ÿród³a do opisu charakterystyki œrodowiska zasi-
laj¹cego Ÿród³a zwyk³ych wód p³ytkiego kr¹¿enia, dotych-
czas nie zastosowano tej metody dla z³ó¿ wód termalnych
typu szczelinowego bardzo g³êbokiego kr¹¿enia.

Istnienie silnych powi¹zañ hydraulicznych miêdzy po-
szczególnymi Ÿród³ami wód termalnych L¹dka-Zdroju oraz
zasilanie ich z jednego wspólnego zbiornika wód podziem-
nych umo¿liwia rozpatrywanie sumarycznej iloœci wody na-
turalnie wyp³ywaj¹cej ze wszystkich ujêæ w z³o¿u. W takim
przypadku oszacowana na podstawie krzywej regresji mini-
malna sumaryczna wydajnoœæ mo¿e stanowiæ sumaryczne
zasoby eksploatacyjne rozpatrywanych ujêæ.

Przeprowadzone badania wykaza³y istnienie wyraŸnej
dwudzielnoœci procesu opró¿niania z³o¿a wód termalnych
L¹dka-Zdroju. Wyznaczona krzywa regresji, zwi¹zana z okre-
sem stabilizuj¹cego siê charakteru drena¿u wód termal-
nych, opisuje model opró¿niania bardzo g³êbokiego z³o¿a
wód szczelinowych, dla którego minimaln¹ sumaryczn¹ wy-
dajnoœæ ujêæ oszacowano na 11 dm3/s, a potencja³ zasobnoœci
zbiornika powy¿ej poziomu drena¿u wynosi 1 741 528 m3.

Przedstawione rozpoznanie charakteru opró¿niania zbior-
nika eksploatowanych wód termalnych L¹dka-Zdroju jest
nie tylko prób¹ przedstawienia modelu tego zjawiska, ale
mo¿e byæ wykorzystane do oceny sumarycznych zasobów
eksploatacyjnych tego z³o¿a.
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Fig. 3. Proste reprezentatywne dla krzywych regresji sumy wydajnoœci ujêæ wód termalnych
w L¹dku-Zdroju

Representative straight lines for regression curves of total discharge of thermal water intakes in L¹dek Spa
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SUMMARY

The paper presents the capability of application of the
modified Maillet’s formula for modelling of dewatering of
deep circulation groundwater reservoir, exemplified by ther-
mal water deposit in L¹dek Spa. This modified regression
equation has generally been applied in modelling of rechar-
ging environment of shallow circulation groundwater
springs. However, it has not been used so far, for fissure and
thermal water deposits of deep circulation groundwater.

The total amount of artesian flow (discharge) from all in-
takes in the deposit was taken into calculation, because, the
existence of a hydraulic connection between these thermal
water springs and a single common groundwater reservoir
has been discovered as a result of earlier researches. In this
case, the minimal total discharge estimated from the re-

gression curve can be the basis for estimation of total admis-
sible volume of water extracted from these intakes.

The occurrence of a two-part process of dewatering of
thermal water deposit in L¹dek Spa has been proved from
these investigations. The regression curve has been obtained
for the period of thermal water drainage stabilization, descri-
bing dewatering of the deep circulation fissure water rese-
rvoir. For this curve, the estimated value of minimal total di-
scharge is 11 dm3/s, and the value of resources potential over
the drainage level is 1 741 528 m3.

Such a model of water reservoir dewatering of thermal
water in L¹dek Spa describes not only this process, but also
can be used for estimation of total admissible volume of wa-
ter extracted from intakes.
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