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Abstrakt: 

Staré ekologické zátěže znamenají nebezpečí pro životní prostředí a mají negativní vliv na 
lidské zdraví. Pro zjištění hydrogeologických poměrů na určité lokalitě, pochopení prostorové migrace 
kontaminantů a jejich případné transformace na jiné látky v dané lokalitě je využíváno různých 
matematických modelů. Model je abstrakcí získaný obraz určitých vlastností objektu (studované části 
reálného světa), kde jsou podstatné aspekty objektu zdůrazněny a nepodstatné eliminovány. Kvalita 
modelu je dána přesností vystižení objektu, jednoduchostí a stupněm vystižení zákonitostí, které platí 
pro daný objekt. Matematický model je obecně tvořen soustavou rovnic, které jsou doplněny 
počátečními a okrajovými podmínkami.  

Modely podzemních vod bývají využity k řešení problémů spojených s prouděním 
podzemních vod a šířením látek v saturované zóně (modely transportní). Výchozím modelem pro 
modely transportní však musí být vždy model systému proudění podzemních vod. Zatímco 
konceptuální modely jsou statické a popisují současné podmínky systému, modely dynamické slouží 
k predikci chování systému v budoucnosti a umožňují manipulaci. Dynamické modely dále dělíme na 
fyzikální, které jsou tvořeny materiály napodobujícími svým samotným složením a tvarem přírodní 
prostředí (kuličky, kostky), analogové, kde je přírodní prostředí napodobeno využitím materiálů 
nepřímo simulujících přirozené prostředí (elektrické pole, vazké kapaliny), analytické (využití vzorců) 
a numerické. Při modelování systému proudění podzemní vody je v současnosti nejvíce využíváno 
numerických modelů umožňujících řešení komplexních úloh, při kterých je třeba brát v úvahu velké 
množství různých prostorových a časových parametrů. Numerické modely, na rozdíl od ostatních typů 
modelů, rovněž umožňují rychlou změnu parametrů při kalibračním procesu. Numerické modely 
využívají pro řešení základní rovnice proudění podzemní vody různé matematické metody, např. 
metodu konečných prvků (FEM), metodu hraničních prvků (BEM), metodu konečných rozdílů (FDM) 
a integrální metodu konečných rozdílů (IFDM). 

Pro modelování systému proudění podzemní vody je často využíván programový balík 
PMWIN (Processing Modflow for Windows), což je integrovaný grafický simulační systém pro 3D 
modely MODFLOW (model proudění podzemních vod využívající metodu konečných rozdílů), 
MT3D, MT3DMS, MOC3D (transportní modely), PMPATH (advektivní model), PEST a UCODE 
(kalibrační modely). Model MODFLOW umožňuje simulovat napjatou zvodeň, poloizolátor a volnou 
zvodeň a také přechod mezi napjatou a volnou zvodní. Základními výstupy jsou potom mapy izolinií 
hydraulických výšek a mapy izolinií snížení hydraulických výšek pro jednotlivé zvodně, při 
neustáleném proudění pro jednotlivé tlakové a časové úrovně. Dalším možným výstupem je mapa 
trajektorií částic z libovolného bodu oblasti, které je možné graficky znázornit v podobě proudnic 
nebo vektorů rychlosti proudění, a to i v profilech. Tak je možné vytipovat pravděpodobný směr 
pohybu podzemní vody či kontaminantu z bodového nebo liniového zdroje. K vykreslení proudnic lze 
využít modulu PMPATH a následnými aplikacemi MOC3D, MT3D a MT3DMS je možné v modelu 
simulovat transport kontaminantů. Výstupem je pak časoprostorová distribuce koncentrace 
kontaminantu ve studované oblasti, která je obvykle doplněna o hmotovou bilanci této látky. 

Pro zhodnocení procesů přirozené atenuace různých kontaminatů na dané lokalitě lze využít 
příslušný transportní modelový kalkulátor. V případě chlorovaných etylénů se jedná např. o program 
BIOCHLOR, v případě ropných uhlovodíků o program BIOSCREEN. Jedná se o programy vytvořené 
v tabulkovém procesoru Microsoft© Excel a u nichž je výpočet založený na analytickém transportním 
modelu (Domenico analytical solute transport model), který je schopný simulovat 1-D advekci, 3-D 
disperzi, lineární adsorpci a biotransformaci redukční dechlorací (v případě chlorovaných etylénů). 
V případě BTEX se jedná např. o program CORONA (CoronaScreen Natural Attenuation Assessment 
Models), jehož součástí jsou tři zjednodušené transportní modely s koncepčními modely (analytický 
model, model elektronové rovnováhy a travelling 1-D model).  
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