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ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM 
 
 

Luboš Němec 
 
 
Abstract 
 

A new approach to the problem of climatic load is discussed in this paper. 
 
1. Zatížení sněhem 
 

Zatížení sněhem se určuje z vodní hodnoty sněhové pokrývky. Ta se měří v České 
republice jednou týdně (viz [3]) na přibližně dvou stech klimatologických stanicích ČHMÚ 
a na většině srážkoměrných stanic, kterých je zhruba 700. Kvalita měření je velmi rozdílná 
vzhledem k osobnímu přístupu dobrovolných pozorovatelů. Vzhledem k obtížnosti měření 
a k poměrně velké fluktuaci stanic je možné pro zpracování dat za období od roku 1961 
použít necelou polovinu z celkového počtu dat uložených v počítači. 

Dosud platná norma [2] vychází ze zpracování ročních maxim vodní hodnoty sněhu. 
Určují se základní charakteristiky souboru a podle šikmosti se pak zvolí teoretický model. 
Jedná se o extremální rozdělení (pro šikmost < 1,2 MAX1 a pro šikmost > 1,2 MAX3, viz 
[5]). Výpočtová hodnota Sd je určena jako hodnota dosažená nebo překročená průměrně 
jeden krát za 100 let. Normová (charakteristická) hodnota So je odvozována z výpočtové 
extrémní hodnoty dělením součinitelem 1,7. Mapa sněhových oblastí byla zhotovena na 
základě výpisů ročních maxim vodní hodnoty od roku 1946 ze 144 stanic České republiky. 
Pět sněhových oblastí bylo vymezeno podle velikosti So viz Tab. 1. 

 
Tab.1: Charakteristická hodnota So pro sněhové oblasti I až V. 

 

Oblast I II III IV V 

So (kPa) 0,5 0,7 1,0 1,5 > 1,5 

 
V horských oblastech je sněhová pokrývka místo od místa velmi proměnlivá, avšak 

poměrně málo závislá na čase. Hodnoty měřené jednou týdně lze proto považovat za 
hodnoty dobře charakterizující stav za celé období mezi jednotlivými odběry. Je prakticky 
jisté, že v horských oblastech je rozdíl mezi skutečným maximem a nejvyšší naměřenou 
hodnotou relativně malý, zatím co v nižších polohách, kde je sněhová pokrývka s časem 
velmi proměnlivá, není zajištěno, že soubor naměřených hodnot charakterizuje skutečný 
průběh. Proto byl vypracován a odzkoušen algoritmus na doplnění vodní hodnoty pro dny, 
kdy se měření neprovádí. Pro výpočet byly použity meteorologické prvky, které se denně 
na stanicích měří (denní úhrn srážek, výška nového sněhu v 7 hodin ráno, celková výška 
sněhu v 7 hodin ráno a průměrná relativní vlhkost vzduchu). Průměrnou relativní vlhkost je 
třeba převzít z nejbližší klimatologické stanice. 
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Tento postup umožňuje najít případné chyby v měření a vybrat tak pouze výsledky z 
kvalitních stanic pro další zpracování. Po tomto doplnění, které je v nižších polohách 
nezbytné a ve vyšších polohách vhodné, jsou data připravena ke statistickému zpracování. 
Předběžně byly dosud zpracovány údaje z 12 stanic za období 1975 až 1993. Byly získány 
čáry nepřekročení vodní hodnoty sněhu (t.j. křivky trvání zatížení sněhem, LDC) a to jak 
pro absolutní hodnoty, tak i pro hodnoty relativní udané v procentech absolutního maxima, 
které se v daném období vyskytlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1: Křivky trvání zatížení sněhem 
 

Podle tvaru křivky byly stanice rozděleny na „nížinné", „stanice středních poloh“ a 
„horské“. Pro jednotlivé pravděpodobnosti nepřekročení byla určena ve všech třech 
skupinách průměrná relativní vodní hodnota. Rozdílný tvar křivky je dobře vidět na 
obrázku 1. Dále byla navržena teoretická křivka závislosti relativní vodní hodnoty na 
pravděpodobnosti nepřekročení. Poměrně dobrou shodou s empirickými hodnotami se 
vyznačuje mocninná závislost ve tvaru Y = a*Xc +b*Xd.  
 

Nížiny: Y = 0,01 × (40,29 × X14,97 + 57,0 × X100 ) (1) 

Střední polohy: Y = 0,01 × (58,31 × X11,18 + 41,44 × X100 ) (2) 

Horské polohy: Y = 0,01 × (74,66 × X4,50 + 23,64 × X100 ) (3) 
 

Ve výše uvedených rovnicích vyjadřuje veličina X pravděpodobnost nepřekročení (0,0 
až 1,0). Vypočtená relativní (bezrozměrná) hodnota Y = S/maxS (0,0 až 1,0) vynásobená 
extrémní hodnotou extrému zatížení maxS dává absolutní hodnotu zatížení odpovídající 
pravděpodobnosti X. 

Teoretické křivky mohou být podkladem k určení křivek trvání zatížení sněhem 
(a odpovídajících histogramů) pro libovolné místo v České republice. Je třeba stanovit 
absolutní extrém zatížení sněhem pro sledovanou lokalitu (např. odvozením z měření 
okolních stanic, s přihlédnutím ke konfigurace terénu apod.) se zohledněním 
předpokládané doby života konstrukce. V databance ČHMÚ jsou uložena rozsáhlá data pro 
výpočet denních vodních hodnot sněhu od roku 1961. Je proto možné dále upřesňovat 
rovnice (1) až (3).  

 Je vhodné připomenout, že dosavadní normativní předpisy nepřihlíží k vlivu rozdílu 
mezi dobou trvání zatížení sněhem na horách a v nížinách. 
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2. Zatížení větrem 
2.1 Měření rychlosti a směru větru 

Směr a rychlost větru se podle směrnic ČHMÚ měří ve výšce 10 m nad terénem. 
Měření se provádí odlišnými způsoby podle typu stanice (viz [3]): 
a) Na základních klimatologických stanicích obsluhovaných dobrovolnými pozorovateli 

se rychlost měří anemoindikátory Metra (používajícími jako čidlo Robinsonův 
miskový kříž). Rychlost se měří 3 x denně a udává se jako desetiminutový průměr. 
Tyto údaje jsou od roku 1961 ukládány do počítačů jako součást klimatologických 
dat. 

b) Profesionální stanice, kterých je v ČR téměř 30, byly vybaveny univerzálními 
anemografy (jejichž čidlo se skládá z Robinsonova kříže a odběrových trubic pro 
měření tlaku). Registrovány byly tyto veličiny: směr větru, průměrná rychlost a 
okamžitá rychlost větru. Záznamy (anemogramy) se dříve vyhodnocovaly „ručně“ a 
z výsledků bylo zpracováváno měsíční vyčíslení obsahující průměrné hodinové směry 
a rychlosti, jakož i nejvyšší denní okamžité rychlosti při nárazech větru. Záznam z 
anemografu se také využíval pro určování desetiminutových rychlostí, případně 
nejvyšších nárazů za uplynulé období, které potom tvořily součást některých 
pravidelných staničních zpráv (METAR, SYNOP, SYRED). 

c) V současné době jsou na profesionálních stanicích zaváděny automatické měřící 
stanice. Rychlosti a směry větru jsou průběžně digitálně zaznamenávány a bude tedy 
možno přímo zpracovat moderní výpočetní technikou četnosti hodnot pro prakticky 
libovolné vzorkovací intervaly. Vzhledem k tomu, že jako čidlo je použit pouze 
Robinsonův kříž, jsou registrované rychlosti poněkud odlišné od hodnot zjištěných 
postupem ad (a) a (b). Na vybraných stanicích probíhají souběžná měření a je hledán 
vztah mezi charakteristikami větru získanými z původního a z nově zaváděného 
měření. 

2.2 Vztah rychlosti a tlaku větru, definice základního tlaku větru 

Dosud platná norma pro zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 [2] obsahuje 
hodnoty základního tlaku větru pro jednotlivé větrové oblasti, viz Tab. 3. Tlak větru w je 
závislý na druhé mocnině rychlosti větru  

 
6,1

2Vw =  (4) 

kde w je tlak (Pa) a V rychlost větru (m/s) 

Při určování základního tlaku větru wo se vychází z nejvyšší desetisekundové rychlosti 
větru dosažené nebo překročené průměrně jednou za 80 let. Tato hodnota se určuje na 
základě zpracování výpisů měsíčních maxim. Základní tlak větru wo, podle kterého jsou 
určeny větrové oblasti, je hodnota tlaku, která po vynásobení koeficientem 1,3 odpovídá 
nejvyšší desetisekundové rychlosti definované výše. 
 

Tab.3: Základní tlak větru wo pro větrové oblasti III až VI 
 

Oblast III IV V VI 
Wo [kPa] 0,45 0,55 0,70 0,85 
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Oblasti III a IV jsou vyznačeny na mapě větrových oblastí, oblasti V a VI odpovídají 
horám s nadmořskou výškou 700 až 1300 m (oblast V) a nad 1300 m (oblast VI). 

2.3 Vyhodnocení záznamů 

Pro získání pravděpodobnosti nepřekročení dané rychlosti větru uvedené dále byly 
použity hodinové zprávy SYNOP a SYRED, které obsahují průměrnou desetiminutovou 
rychlost a směr větru, případně i nejvyšší rychlost odpovídající okamžitému nárazu větru v 
průběhu posledních deseti minut nebo poslední hodiny, případně tří nebo šesti hodin v 
závislosti na typu zprávy. Průměrná hodinová rychlost byla nahrazena desetiminutovým 
průměrem, byl určen vztah mezi touto hodnotou a průběhem okamžité rychlosti. Bylo 
předpokládáno logaritmicko-normální rozdělení a četnosti třísekundových rychlostí 
(nárazy zaznamenané anemografem jsou pokládány konservativně za třísekundovou 
rychlost) byly určeny pomocí průměru a maximálního nárazu (v případě, že nebyl součástí 
zprávy, tak byl odvozen jako minimum z hodnot (V10 + 4) a (V10×K), kde V10 je 

průměrná desetiminutová rychlost a K je konstanta závislá na typu krajiny) [4]. Maximální 
náraz je vzhledem k tomu, že třísekundových intervalů je během hodiny 1200, považován 
za kvantil 0.99917. Směr větru byl uvažován během celé hodiny za stálý. Pokud byla 
průměrná rychlost nula a nebyl ve zprávě uveden náraz větru, bylo předpokládáno bezvětří 
po celou hodinu. V případě nárazu větru výpočetní algoritmus zavede poloviční hodnotu 
průměrné rychlosti (vzhledem k tomu, že logaritmické rozdělení obsahuje pouze kladné 
hodnoty). 

Vzhledem k tomu, že používané normové hodnoty zatížení větrem vycházejí z 
desetivteřinových rychlostí, byly i četnosti desetivteřinových rychlostí vypočteny s 
použitím převodních koeficientů z tabulky uvedené v [4]. 

Celkem byly zpracovány výsledky měření u sedmi stanic a to : Brno, Cheb, 
Kocelovice, Liberec, Lysá hora, Mošnov (251 m. n. m.) a Přibyslav (530 m n. m.) za 
období 1982 až 1993. Na letištních stanicích Brno, Liberec a Mošnov nebyla k disposici 
data za období 1983 až 1984. 

Pro všech sedm stanic jsou k dispozici tabulky absolutních i relativních četností (i 
kumulativních) jednotlivých směrů a rychlostí (tří- a deseti-vteřinových) větru a tabulky 
rychlostí větru promítnutých do jednotlivých směrů. 

Pro četnosti bez rozlišení směrů byla testována teoretická křivka rozdělení MAX1 
(viz [5]): 

( )( )( ) SPVV ××+−−= 78,0577,0lnln0  (5) 

kde  V je rychlost větru v m/s 
V0 je průměrná rychlost větru v m/s 
P je pravděpodobnost nepřekročení (0,0 až 1,0) 
S je směrodatná odchylka v m/s 

Příklady zpracování výsledků měření ze stanice Praha-Ruzyně jsou na následujících 
obrázcích. Na obrázku 2 jsou celkové relativní kumulativní četnosti rychlosti větru 
(tj. křivky pravděpodobnosti nepřekročení, resp. křivky trvání zatížení větrem) bez ohledu 
na směr větru pro lokalitu Praha-Ruzyně. Na obrázku 3 odpovídající křivka 
pravděpodobnosti nepřekročení pro tlak větru. Na obrázku 4 jsou četnosti rychlostí větru 
promítnutých do směru 250o (tj. do směru, pro který byla naměřena nejvyšší rychlost). 
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Obr.2: Křivka pravděpodobnosti nepřekročení (resp. křivka trvání zatížení) 
pro rychlost větru bez ohledu k jeho směru pro lokalitu Praha - Ruzyně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.3: Křivka pravděpodobnosti nepřekročení (resp. křivka trvání zatížení) 
pro tlak větru bez ohledu k směru větru pro lokalitu Praha - Ruzyně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.4: Křivka pravděpodobnosti nepřekročení (resp. křivka trvání zatížení) 
pro rychlosti větru promítnuté do směru 250o pro lokalitu Praha - Ruzyně. 
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Uvedené grafy lze zpracovat pro různé směry a vytvořit tak pro danou lokalitu nový 

typ větrné růžice odpovídající dvoukomponentní křivce trvání zatížení, případně lze 
promítnout křivky trvání zatížení do libovolného směru (podle orientace posuzované 
konstrukce, viz příklad na obr.4). 
 
Oznámení 
 

Tento příspěvek byl vypracován v rámci projektu podporovaného Grantovou 
agenturou České republiky č. 103/94/0215. 
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