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I

CÍL METODIKY

Stanovit a popsat metody a postupy pro určení propustnosti (porozity) trvalých vegetačních
bariér. Pomocí této metodiky je možno zjistit míru snížení rychlosti vzdušných mas
protékajících bariérami a tím určit jejich účinnost proti škodlivým účinkům větrné eroze.

II

VLASTNÍ POPIS METODIKY

1

ÚVOD

Intenzitu větrné eroze ovlivňují klimatické faktory (směr a rychlost proudění vzduchu,
atmosférické srážky, teplota a vlhkost vzduchu, výskyt záporných teplot), půdní a geologické
faktory (geologická skladba území, velikost a tvar půdních částic, vlhkost půdy, půdní
struktura, mechanická stabilita půdy), vegetační faktory (vegetační kryt, posklizňové zbytky),
geomorfologické faktory (tvar a rozmístění svahů, výskyt rovin a závětrných lokalit) a také
antropogenní faktory (délka a orientace pozemků, způsob hospodaření, závlahy). Stanovení
potenciální ohroženosti území větrnou erozí je složitější než u eroze vodní. Ačkoli existuje
několik algoritmů výpočtů, zpravidla vycházejí jen z dílčích činitelů podílejících se na vzniku
větrné eroze.
V České republice představuje větrná eroze plošně menší riziko než eroze vodní, nikoli však
zanedbatelné. Větrnou erozí je u nás ohroženo téměř 29 % zemědělské půdy, přičemž na
Moravě je to asi 40 % a v Čechách 23 % zemědělské půdy (PASÁK, 1984 ). Existuje několik
oblastí se zvýšenou ohrožeností větrnou erozí. K oblastem nejvíce ohroženým větrnou erozí
v ČR patří Polabí a jižní Morava (JANEČEK, 2000). Jistou anomálii představuje
jihovýchodní Morava pod Bílými Karpatami, protože v této oblasti se vyskytují převážně
těžké půdy, které zpravidla nebývají náchylné k větrné erozi. Za určitých povětrnostních
podmínek a při nevhodném způsobu hospodaření však větrná eroze působí značné škody i na
půdách těžkých (KOZLOVSKY - DUFKOVÁ, 2010). Místy, kde se větrná eroze na těžkých
půdách v ČR vyskytuje, je i okolí obce Klapý v severních Čechách s černozemí pelickou
(VOPRAVIL, JANEČEK, TIPPL, 2007). V případě bělokarpatského podhůří způsobují erozi
jihovýchodní větry pseudofénového charakteru o značných rychlostech. Výjimečně se
eolizačně uplatňují větry severozápadní (ŠVEHLÍK, 1985). Pseudofénový efekt Bílých
Karpat je zesilován poklesem tlaku za pohořím, kdy se vzdušný proud přimkne k návětrné
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straně překážky a přejde do údolí jako prudký nárazový vítr, zesílený účinkem horských
sedel. I když jsou zde půdy těžké, nastává jejich odvívání.
K větrné erozi dochází v době vegetačního klidu, kdy jsou pole bez rostlinného krytu,
zejména na začátku roku a v časném jaru. Používané zemědělské technologie intenzitu eroze
ještě zvyšují. Proto se studium účinku větrolamů po mnoha letech znovu stalo předmětem
výzkumu. Potřebu řešení podpořily i projevy počasí v posledních letech, kdy srážkový deficit
vyvolává výskyt i velmi rozsáhlého sucha (LITSCHMANN a ROŽNOVSKÝ, 2004).
Trvalé vegetační bariéry jsou jedním z prostředků ochrany půdy proti větrné erozi, plní však
v krajině i celou řadu dalších funkcí, které jsou závislé na aerodynamických efektech
vytvářených v okolí větrolamů. S ohledem na druhovou skladbu dřevin, jejich hustotu a
počtu řad mohou být tyto aerodynamické efekty v čase velmi proměnlivé. Při posouzení vlivu
konkrétního větrolamu na jeho okolí je vhodné mít k dispozici vhodnou charakteristiku, která
by umožňovala poměrně jednoduchým způsobem vyjádřit aerodynamické vlastnosti tohoto
větrolamu bez náročných dlouhodobých měření. Touto charakteristikou může být optická
porozita, stanovená počítačovou analýzou digitálních fotografií. Lze takto poměrně snadno
monitorovat vývoj optické porozity v průběhu vegetačního období, kdy se liší především
v období od jara do podzimu v závislosti na druhové skladbě a zastoupení opadavých a
neopadavých dřevin. Předložený metodický postup ukazuje možnosti využití optické porozity
k detailnějšímu studiu aerodynamických vlastností v horizontálním i vertikálním směru
větrolamu v průběhu jeho jednotlivých vegetačních fází. Toho lze následně využít k zařazení
větrolamu do příslušné kategorie, která charakterizuje jeho vliv na okolní pozemky během
celého roku.

2

CHARAKTERISTIKA VĚTROLAMŮ

Základním opatřením trvalého charakteru proti negativním účinkům větrné eroze jsou
ochranné pásy trvalé vegetace (větrolamy). Podle informací uváděných BRANDLEM a kol.
(2004) byly první větrolamy vysazovány v průběhu 14. století ve Skotsku, odkud se začaly
rozšiřovat po tehdejším známém světě k ochraně před následky silného větru.
V angloamerické odborné literatuře jsou poměrně striktně rozlišovány kategorie ochranné
lesní pásy (shelterbelts), plnící v krajině celou řadu funkcí a větrolamy (windbreaks),
s prioritně protideflační funkcí. Ochranné lesní pásy jsou potom blíže definovány jako širší
víceřadé, druhově rozmanité pruhy stromů a keřů, kdežto větrolamy jako jedno až dvouřadé
liniové porosty dřevin, s monotónní druhovou skladbou (TRNKA, 2000). V našem pojetí se
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pojmy ochranné lesní pásy a větrolamy prolínají. Obecně se jedná o různě široké pásy stromů
a keřů orientované kolmo na převládající směr větru s protierozní a půdoochrannou funkcí.
Impulzem k zakládání větrolamů bylo sucho v roce 1947 a zejména scelování honů po roce
1948 se všemi průvodními negativními vlivy na půdu. Proto byly v padesátých a šedesátých
letech v zemědělských oblastech (např. Mikulovsko, Znojemsko, Strážnicko) vytvořeny celé
sítě větrolamů. Postupně přestaly být udržovány a s tím se stala diskutabilní jejich účinnost.
Vážným problémem současných větrolamů je jejich funkčnost. Jejich uspořádání bylo
naplánováno podle určité předpokládané výšky, která spolu s propustností nejvíce určuje efekt
větrolamu. Přitom se předpokládalo, že kultivary topolů jakožto rychlerostoucí dřeviny
s krátkou obmýtní dobou budou tvořit pouze dočasnou složku větrolamů, později uvolní místo
dlouhověkým dřevinám. Bohužel se na to u většiny větrolamů při následné údržbě jaksi
pozapomnělo a tak se i dnes můžeme setkat s těmito větrolamy, u nichž je stále ještě
dominantní dřevinou některý z topolů. V současné době je průměrná výška topolů ve
větrolamech 15-20 metrů, jasany mají okolo 10 metrů a ostatní dřeviny jsou výrazně nižší.
Větrolamy jsou zpravidla děleny do tří základních typů:
Prodouvavý větrolam – jedná se o větrolam složený z jedné či dvou řad stromů, keřové patro
není přítomno; od těchto větrolamů se většinou ustupuje z důvodů možnosti vzniku
tryskového efektu v kmenovém prostoru aleje.
Neprodouvavý větrolam – prostor je složen z více řad, keřové patro je vytvořeno; na návětrné
straně i závětrné straně dochází k vytvoření uzavřené stěny. Tímto typem větrolamu
neprocházejí téměř žádné větrné masy, ty jej obtékají. U neprodouvavého typu pásů klesá
rychlost větru podstatně více než u typu poloprodouvavého, ale na kratší vzdálenost. Účinnost
pásů se vyjadřuje poměrem délky chráněného území k výšce pásu nebo násobkem výšky
porostu a je dána vzdáleností, kde je snížena unášecí rychlost větru pod kritickou mez.
Poloprodouvavý větrolam – je složen z více řad stromů, keřové patro je vyvinuto v menší
míře nebo korunová vrstva má menší zapojení. Tento typ se udává jako nejvhodnější, jelikož
zde dochází jak k obtékání vzdušných mas přes větrolam, tak také k jejich prostupovaní
porostem. Na závětrné straně dochází ke splývání proudnic jež obtékají větrolam přes vrchol s
těmi, které jím procházejí. Výslednice obou proudů pak směřuje k povrchu půdy, ale ve větší
vzdálenosti, než u větrolamu neprodouvavého.
Je však nutno si uvědomit, že zařazení do příslušného typu se v průběhu ročního období může
pro konkrétní větrolam měnit, a to v závislosti na zastoupení jednotlivých druhů dřevin. U
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opadavých dřevin se v období vegetačního klidu může z poloprodouvavého větrolamu stát
prodouvavý apod. Je proto vhodné tam, kde je požadována funkčnost větrolamu i
v mimovegetačním období zařazovat do výsadeb větrolamů stále zelené jehličnany, např.
borovici lesní apod. Větrolamy totiž nejsou pouze prostředkem ke snižování větrné eroze
půdy, lze je uplatnit i při ochraně objektů před silným větrem v zimním období a tím snížit
ztráty tepla a tím i náklady na topení. S přimícháváním jehličnanů do větrolamů bude nutno
uvažovat i v případě, pokud bude docházet ke zvyšování četnosti suchých a teplých zim bez
sněhové pokrývky, kdy není povrch půdy po několik měsíců chráněn vegetací.

3

POROZITA VĚTROLAMŮ

Větrolamy mají značný význam zejména v oblastech s vysokým rizikem výskytu větrné
eroze, tj. v aridních oblastech s nízkými, proměnlivými srážkami, rychlým proměnlivým
prouděním vzduchu, častým výskytem sucha, rychlými a extrémními výkyvy teplot a
vysokým výparem. Větrolamy nepůsobí pouze na erozní proces, ale ovlivňují také
mikroklima blízkého okolí - teplotu a vlhkost vzduchu, evapotranspiraci, teplotu půdy apod.
(LITSCHMANN a ROŽNOVSKÝ, 2005).
Schopnost větrolamu plnit specifický požadavek je určena jeho strukturou; a to jak vnější
strukturou, šířkou, výškou, tvarem a orientací tak i vnitřní stukturou; množstvím a
uspořádáním větví, listů a kmenů stromů nebo keřů větrolamu (BRANDLE, HODGES a
ZHOU, 2004).
Právě struktura větrolamu, která je do značné míry závislá na skladbě dřevin a jejich
rozmístění uvnitř větrolamu, určuje jeho účinky na modifikaci proudění vzduchu a následné
ovlivnění dalších mikroklimatických parametrů. U opadavých dřevin je nutno počítat též s
tím, že tato modifikace se bude měnit v průběhu roku.
Strukturu větrolamu lze definovat jako množství a prostorové rozmístění rostlinných částí
(kmeny, větve, listy) a volného prostoru mezi nimi. K tomuto účelu se velmi často používají
dva parametry, kterými jsou výška větrolamu (h) a aerodynamická porozita. Oblast, v níž se
projevují účinky větrolamu, bývá vymezována při kolmém proudění větru v rozsahu od 5h
(návětrná strana) do 30 – 35h (závětrná strana). Minimum rychlosti větru se vyskytuje ve
vzdálenostech 4 – 6h na závětrné straně. CORNELIS et al. (2000) testovali ve větrném tunelu
účinnost jednořadých a dvouřadých a třířadých větrolamů na snižování rychlosti větru a
intenzity větrné eroze. Dvouřadé a třířadé větrolamy byly účinnější z hlediska redukce
rychlosti větru pouze v rozmezí 3h a 8h. Ve větších vzdálenostech měly jednořadé bariéry za
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následek větší redukci rychlosti větru. WAN–MENG et al. (2005) zjistili významnou korelaci
mezi porozitou větrolamu, počtem řad a rozestupem řad. PODHRÁZSKÁ (2007) uvádí
bodovou stupnici klasifikace větrolamů podle jejich prostorových charakteristik k usnadnění
rozhodovacích procesů při navrhování nových funkčních prvků a při zakládání sledu investic
do krajiny. Jejím doplněním o charakteristiku optické porozity ve vybraných obdobích roku
lze poměrně nenáročnými prostředky stanovit funkčnost konkrétního větrolamu.
Aerodynamická porozita větrolamu udává poměr mezi množstvím vzduchu, který prochází
skrz větrolam a množstvím, které je rozptýleno nad větrolamem.
Při praktických výzkumech v terénu je fyzické stanovení aerodynamické porozity velmi
obtížné, k jejímu vyjádření se proto často používá parametr nazývaný jako optická porozita
(VIGIAK a kol., 2003). Ve své práci definují GUAN a kol. (2003) aerodynamickou porozitu
α jako poměr mezi průměrnou rychlostí větru naměřenou na závětrné straně větrolamu a
průměrnou rychlostí na volném prostranství. Optická porozita β byla definována jako poměr
mezi mezerami ve větrolamu k jeho celkové ploše. K jejímu stanovení používali
digitalizované fotografie větrolamu (KENNEY, 1987). Při měření v aerodynamickém tunelu s
různými modely větrolamů s optickou porozitou v rozmezí od 0.016 do 0.389 došli k závěru,
že závislost mezi optickou a aerodynamickou porozitou lze vyjádřit jako
α=β

0,4

Obecně lze konstatovat (VIGIAK a kol., 2003), že nelze klást rovnítko mezi optickou a
aerodynamickou porozitou, zejména pak ne u širokých větrolamů. Rovnost obou
charakteristik je možná u tenkých umělých překážek.
Vedle výšky a porozity větrolamu závisí aktuální forma křivky rychlosti větru na jiných
důležitých charakteristikách systému proudění vzduchu. Jsou to charakteristiky příchozího
proudění, jako je rychlost větru, směr větru, intenzita turbulence a atmosférická stabilita a
vnější vlastnosti větrolamu jako je tvar větrolamu, šířka a délka (HEISLER a DeWALLE,
1988; VIGIAK, 2003).

3.1 Metoda hodnocení optické porozity
Při stanovení optické porozity jednotlivých větrolamů byla použita metoda, která spočívá
v jejich rozčlenění na jednotlivé čtverce (gridy), přičemž jejich počet byl dán velikostí
větrolamu na příslušném snímku (LITSCHMANN, 2005). Při vyhodnocování se používají
digitální fotografie, pořízeny kolmo k linii větrolamu. Ve většině případů bylo vyhodnoceno
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9 - 11 sloupců a 7 – 8 řad. (obr. 1.). Pro každý z těchto čtverců byla stanovena optická
porozita. Jelikož je optická porozita vyjádřena jako podíl bílých bodů k jejich celkovému
počtu v daném výřezu fotografie, je nutno nejprve každý čtverec převést do odstínů šedé (255
odstínů) a následně na matici bílých a černých bodů. Před převodem do odstínů šedi je
vhodné ještě upravit kontrast a jas snímku tak, aby více vynikly mezery mezi vegetačními
prvky větrolamu. Při převodu snímku z odstínu šedi

na černé a bílé body je zapotřebí

pracovat s jeho histogramem a stanovit hranici, která tvoří předěl mezi černou a bílou, tedy
rozlišit body, které představují rostlinstvo a které pozadí. Tato operace má mírně subjektivní
charakter a je zapotřebí pečlivě porovnávat původní a výsledný snímek, navíc se tato hranice
liší snímek od snímku v závislosti na tvaru jeho histogramu.
Tento postup nelze automatizovat a je nutno jej provádět ručně pro všechny čtverce použitých
snímků. Je to dáno m.j. i tím, že histogram každého čtverce se liší od histogramu celého
snímku a mohlo by docházet ke zkreslení. Tento postup, byť je mnohonásobně pracnější než
vyhodnocení celého snímku najednou, umožňuje následně stanovit daleko podrobnější
charakteristiky rozložení optické porozity v jednotlivých místech daných větrolamů
v konkrétní časový okamžik a zachytit vliv jeho jednotlivých částí. Jedná se o poměrně
ojedinělý postup, dosud v širším měřítku neuplatněný. Pro každé měření je nutno zpracovat
následující charakteristiky:
-

vertikální rozložení optické porozity v daném úseku větrolamu (obr. 2.)

-

horizontální profil optické porozity v daném úseku větrolamu (obr. 3a.)

-

plošné rozložení optické porozity v daném úseku větrolamu (obr. 3b.)
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Obr. 1. Ukázka rozčlenění plochy větrolamu na jednotlivé čtverce

Obr. 2. Plošné rozložení optické porozity
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Obr. 3a. Vertikální průběh optické porozity
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Obr. 3b. Horizontální průběh optické porozity

3.2

Závislost mezi optickou porozitou a zeslabením
rychlosti větru na závětrné straně větrolamů

K ověření metodiky použití takto detailně stanovené optické porozity a jejího následného
statistického zpracování k hodnocení větrolamů byly použity snímky různých větrolamů
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pořízené v různých ročních obdobích a porovnávány s výsledky ambulantních měření vlivu
větrolamů na pole větru, pořizovaných ve stejném období u totožných větrolamů.
S použitím výsledků analýzy snímků za časové období řešení dvou výzkumných projektů
bylo možno sestavit pro každý větrolam průměrné hodnoty porozity v jednotlivých obdobích
roku a vzájemně je porovnat. Toto porovnání je na obr. 4. Je z něj zřejmé, že v průběhu
vegetačního období jsou rozdíly v porozitách větrolamů poměrně malé, k největším změnám
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Obr. 4. Srovnání hodnot optické porozity v průběhu vegetačního období
S použitím výsledků, získaných měřeními ČHMÚ byl zkonstruován graf závislosti mezi
optickou porozitou a průměrnou relativní rychlostí větru na závětrné straně, vyjádřené v %
průměrných rychlostí ve 150 m na straně návětrné v průběhu jednotlivých expedičních
měření. Na základě parametrů lineárních regresních rovnic pro jednotlivé vzdálenosti od
větrolamu byl zkonstruován obr. 5, vyjadřující závislost mezi relativní rychlostí větru a
optickou porozitou. V uvedeném rozsahu vzdáleností mají křivky většinou lineární průběh..
Při zachování předpokladu lineárního průběhu se ukazuje, že u větrolamů s nižší porozitou by
se jejich účinek na snížení rychlosti větru mohl projevovat i ve vzdálenosti 200 – 250 m, což
odpovídá přibližně 10 – ti násobkům jejich výšky (obr. 6).
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Obr. 5. Vliv hodnoty optické porozity na zeslabení rychlosti větru na závětrné straně
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Obr. 6. Zeslabení rychlosti větru v jednotlivých vzdálenostech na závětrné straně větrolamu v
závislosti na optické porozitě

3.2.1

Příklad podrobného hodnocení měření vlivu
větrolamu na pole větru - Blatnice 25.3.2010

Olistění větrolamu:

listová plocha téměř nulová – fenofáze rašení listů.

Průměrná porozita:

cca 41 %.

Stav povrchu půdy:

půda bez vegetace (závětrná strana) a s přízemními rostlinami řepky
(návětrná strana).

Směr proudění vzduchu: jihovýchodní.
Charakter proudění:

čerstvý vítr s nárazy až 15 m.s-1.
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Metodika měření pro posouzení porozity
Termín měření byl volen s ohledem na směr proudění vzduchu v den měření, tak aby vítr
vanul kolmo na monitorovaný větrolam. Měření vlivu větrolamu na profil větru probíhalo
přenosnými anemometry typu W1 a W2 s automatickým záznamem dat. Vliv větrolamu na
horizontální profil větru byl zjišťován ve vzdálenostech 50 m (Z50), 100 m (Z100), 150 m
(Z150) a 200 m (Z200) za a 100 m (N100) před větrolamem ve dvoumetrové výšce nad
povrchem. Na opačné straně větrolamu měřilo vždy ve vzdálenosti 150 m (N150) od
větrolamu souběžně jedno srovnávací čidlo.
Prostřednictvím

histogramů

četností

kategorií

rychlosti

proudění,

zaznamenaných

jednotlivými čidly – v různých vzdálenostech od větrolamu, lze sledovat změny větrného pole
způsobené vlivem větrolamu. Pro zjednodušenou kvantifikaci vlivu větrolamu při různých
rychlostech větru byla použita metoda rozkladu souboru na kvantily. Datové soubory
rychlostí větru z každého hodnoceného čidla tak byly rozděleny na decily. Kritické
(maximální) hodnoty decilů z jednotlivých čidel byly potom použity při výpočtu průměrné
rychlosti větru v daném decilu. Konfrontací průměrných hodnot rychlostí větru patřičných
dvou decilů (z hodnoceného čidla a z kontrolního čidla N150) byla vypočtena percentuální
redukce větru v daném decilu. Výstupem analýzy je diference mezi dvěma řadami, vyjádřená
jako procento redukce rychlosti větru větrolamem při určité rychlosti proudění.
Tab. 1: Kritické hodnoty decilů pro jednotlivá čidla (m.s-1)
Čidlo
Decil

Z 50

Z 100

Z 150

Z 200

N 100

N 150

1

4.53

4.63

4.92

5.73

7.71

7.45

2

4.91

5.03

5.38

6.30

8.40

8.23

3

5.16

5.31

5.79

6.78

8.93

8.77

4

5.42

5.54

6.19

7.24

9.34

9.31

5

5.68

5.77

6.54

7.70

9.69

9.79

6

5.87

6.05

6.88

8.05

10.10

10.32

7

6.19

6.22

7.35

8.63

10.56

10.86

8

6.51

6.51

7.82

9.21

11.20

11.34

9

7.02

6.90

8.62

10.13

12.02

12.18

10

nad 7.02

nad 6.90

nad 8.62

nad 10.13

nad 12.02

nad 12.18
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Tab. 2: Redukce větru (v %) v různých vzdálenostech od větrolamu a při různých rychlostech
větru
Decil

Z50

Z100

Z150

Z200

N100

1

39

37

34

24

-4

2

40

38

34

23

-2

3

41

39

34

23

-2

4

41

40

34

22

-1

5

42

41

33

22

0

6

43

41

33

21

1

7

43

42

33

21

2

8

43

43

31

19

2

9

42

43

30

18

1

10

42

43

27

15

1

Průměr

41

41

32

21

0

Tab. 3: Redukce maximálních nárazů větru v různých vzdálenostech od větrolamu
Maximální rychlost m.s
redukce v %

4

-1

Z50

Z100

Z150

Z200

N100

N150

9.95

11.11

14.56

14.99

15.11

15.35

35

28

5

2

2

---

MOŽNOSTI POUŽITÍ MODELŮ WAsP A WEng

4.1 Stručná obecná charakteristika modelů,
rysy obou modelů

společné

WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program) a WEng (WAsP Engineering) jsou
programy pro osobní počítače, primárně vyvinuté pro predikci větrných podmínek a dostupné
energie větru, včetně výpočetních postupů pro návrh větrných farem. WAsP je základní
program a byl poprvé představen v roce 1987, WEng je nezávislý technický doplněk, verze
1.0 byla uvedena v roce 2001. Mateřskou organizací dánského tvůrčího týmu (WAsP teamu)
je Wind Energy Department at Risø National Laboratory, v současné době je toto pracoviště
součástí Technical University of Denmark. Programy jsou komerčními produkty a mají v r.
2011 - podle internetového zdroje www.wasp.dk - asi 3000 uživatelů ve více než 100 zemích
světa. Cena každého z obou programů se pohybuje v r. 2011 kolem 3000 EUR. WAsP team
organizuje pravidelně několikrát do roka několikadenní výcvikové kursy pro nové uživatele.
Modelové výpočty vycházejí z dat rychlosti a směru větru, naměřených na blízké referenční
meteorologické stanici. Obecně je potřebné mít k dispozici dostatečně dlouhou řadu měření
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směru i rychlosti větru (1 rok a více), pro některé technické úlohy (WEng) slouží jako datový
vstup jen vybraná okamžitá hodnota směru a rychlosti větru. Vstupní hodnoty (obvykle
desetiminutové průměry) mohou být uspořádány jednoduchým způsobem jako 2 sloupce
textového souboru (sloupec směrů a sloupec odpovídajících rychlostí). Součástí programu je
pomocná procedura (Observed Wind Climate Wizard, WAsP Climate Analyst), která provede
transformaci vstupních dat do potřebného formátu a zajistí i základní kontrolu správnosti dat.
Je možno volit zpracování v různém počtu sektorů (směrů větru), většinou volíme 8 sektorů,
někdy 12 nebo 16 sektorů.
Výpočetní část programu sdružuje 3 základní dílčí modely (moduly) – model proudění nad
komplexním terénem, model zohledňující změny drsnosti povrchu a model zahrnující vliv
případných překážek na proudění:

4.1.1

Model proudění nad komplexním terénem

Základem je vhodný, dostatečně podrobný digitální model terénu. Podkladová orografie může
být vytvořena například pomocí globálního digitálního modelu terénu (digital elevation
model, DEM), získaného metodou radarové interferometrie při misi raketoplánu Endeavour
v únoru roku 2000 (Shuttle Radar Topografy Mission, SRTM). Jednotlivé zdrojové datové
soubory pro oblast střední Evropy, označované jako typ SRTM3, dostupné na serveru
(http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/), pokrývají plochu vymezenou jedním stupněm
zeměpisné šířky a jedním stupněm zeměpisné délky s horizontálním rozlišením 3”, tedy asi 90
metrů. Protože modely požadují podrobnější popis nejbližšího okolí výpočetních míst, je
většinou nutné výškopis podle potřeby lokálně doplnit z podrobných map vrstevnicemi
v kroku menším než 10 metrů vestavěným mapovým editorem (WAsP MapEditor).
WAsP používá tzv. „BZ-model“, koncipovaný Troenem v r. 1990, který patří do širší skupiny
modelů, vycházejících z Jacksonovy a Huntovy teorie proudění nad členitým terénem z r.
1975. Model počítá perturbace rychlosti a směru větru, způsobené orografií (vliv vyvýšenin,
různě orientovaných údolí apod.). Některé parametry modelu lze v konfiguračním souboru
měnit, lze tak přenastavit ve vymezeném rozsahu například stabilitní podmínky či jiné
vlastnosti mezní vrstvy atmosféry, zásahy do konfigurace však vyžadují značnou zkušenost a
ve většině případů nejsou potřebné.
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4.1.2

Model pracující s drsností povrchu

Drsnostní modul vychází ze skutečnosti, že každý reálný povrch je jinak „drsný“, obsahuje
tedy více nebo méně výčnělků, hrbolků, nerovností apod., které mají jistý vliv na proudění
vzduchu v přilehlé vrstvě atmosféry. Parametr drsnosti z0 , který lze interpretovat jako určitou
efektivní výšku těchto drsných elementů, se pohybuje prakticky od nuly (vodní plochy), přes
zlomky metru (0.02 až 0.1 m – letiště, volná otevřená krajina) až po hodnoty kolem 1 m (lesy,
město), v některých případech se doporučuje i hodnota kolem 2m. Pokud není k dispozici
z jiných zdrojů vrstva drsnosti (v digitální podobě) pro námi analyzovanou oblast, lze ji
vytvořit manuální digitalizací mapovým editorem (WAsP MapEditor) z dostatečně podrobné
a aktuální mapy. Přiřazení parametru drsnosti jednotlivým dílčím plochám terénu je ovšem
vždy do jisté míry subjektivní, i když je v systému k dispozici tabulka jeho typických
doporučených hodnot.

4.1.3

Překážkový model

Překážkami rozumíme obecně trojrozměrné objekty jako budovy, stromy apod., které jsou
relativně blízko od místa měření větru ( řádově 101 až 102 m) a mohou tedy naměřené
hodnoty rychlosti větru zkreslovat. Zahrnutí vlivu překážek do výpočtů v prostředí WAsP
není povinné. Předpokladem použití jsou přesné informace o parametrech těchto objektů
v okolí příslušného místa v době měření.
Překážkový model programu WAsP vychází ze vztahů, získaných modelováním a
experimenty ve větrném tunelu, publikovaných Pererou v r. 1981. Útlum rychlosti lze
přibližně kvantifikovat až v určité vzdálenosti od překážky, v její těsné blízkosti je rychlost
větru

již výrazně ovlivňována detailní geometrií překážky a nelze zde proto očekávat

realistické modelové výsledky. Rovněž je třeba zdůraznit skutečnost, že model neřeší v okolí
překážek modifikaci směru větru, ale pouze jeho rychlosti.
Každou překážku v programech WAsP a WEng jednoznačně popisují parametry:
a)

úhel mezi severem a prvním nejbližším rohem překážky (°)

b)

úhel mezi severem a druhým nejbližším rohem překážky (°)

c)

vzdálenost prvního nejbližšího rohu překážky (m)

d)

vzdálenost druhého nejbližšího rohu překážky (m)

e)

výška překážky (m)

f)

hloubka překážky (m)

g)

porozita (propustnost vůči proudění)
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Úhly jsou měřeny od severu ve směru azimutu. Porozita se zadává jako desetinné číslo mezi
nulou a jedničkou. Pro vůči větru zcela propustný objekt je porozita rovna jedné, pro zcela
nepropustný (zeď, budova) je porozita nulová, pro stromy může kolísat v závislosti na druhu,
roční době, olistění apod.
Při praktických výpočtech může mít překážkový člen výrazný vliv na celkové výpočty. Na
měřicích místech (stanicích), kde je v okolí čidla výraznějších pevných překážek více a jsou
poměrně blízko (desítky metrů), byly při vynechání překážkového členu detekovány chyby
v odhadu extrapolovaných rychlostí v blízkém okolí 15 až 35 % .

4.2 Specifika modelů WAsP A WEng, odlišnosti v jejich
aplikaci, limity použití modelů
WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program) je PC program, primárně určený pro
predikci větrných podmínek a dostupné energie větru. Vychází vždy z naměřených dat
rychlosti a směru větru na pouze jedné meteorologické (referenční) stanici, která extrapoluje
do blízkého okolí podle vlastností terénu, drsnosti povrchu, případně s ohledem na vliv
terénních překážek.

Je modelem „režimovým“, vstupem jsou tedy data z dlouhodobě

prováděných měření (minimálně 1 rok, lépe několik let měření). V současné době se jako
vstupní

meteorologická

data

používají

téměř

výhradně

měření

automatických

meteorologických stanic, typicky průměrné hodnoty směru a rychlosti větru v časovém kroku
15 nebo 10 minut.
WAsP je koncipován jako model, který počítá velmi přesně veškeré parametry v nejbližším
okolí studovaného místa (metoda „zooming polar grid“), s rostoucí vzdáleností se přesnost
výpočtů postupně snižuje. Z toho vyplývá i požadavek na přesnost a podrobnost
podkladových dat (popis digitálního terénu, drsnost povrchu, popis překážek) – nejblíže
studovaného místa musí být podkladová data velmi podrobná (řádově metry), s rostoucí
vzdáleností se může úroveň podrobnosti snižovat.
WEng (WAsP Engineering) je nezávislá nadstavba programu WAsP, určená pro analýzu
extrémních hodnot rychlosti větru (primárně extrémních hodnot průměrné rychlosti, nikoli
krátkodobých nárazů), vertikálních profilů větru, případně vlivu terénu a změn drsnosti
povrchu na turbulenci.
Vychází z naměřených dat rychlosti a směru větru buď na jedné meteorologické (referenční)
stanici, která extrapoluje do blízkého okolí podle vlastností terénu, drsnosti povrchu, případně
s ohledem na vliv terénních překážek, vstupními daty mohou být ale i například hodnoty
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geostrofického větru (větru nad vrstvou tření, neovlivněného povrchem). Je spíše modelem
„případovým“, vstupem jsou tedy typicky data z jedné konkrétní větrné epizody, například
průměrné hodnoty rychlosti a směru větru naměřené na dané referenční meteorologické
stanici v určitém dni v době mezi 13 až 14 hod. Jádro modelu je jiné než u WAsPu, výpočty
nejsou tedy identické.
Limity použití programů WAsP a WEng: programy poskytují realistické výsledky v mírně
členitém (komplexním) terénu, ve kterém sklon svahů nepřesahuje hodnotu tg α zhruba 0.3,
tj. 20°. Referenční stanice a studovaná místa, pro která se provádějí výpočty (extrapolace) by
měla ležet ve stejném větrném klimatu (měly by působit stejné mezosynoptické procesy)
s podobnými vlastnostmi terénu. Vzdálenost sama o sobě není vždy rozhodující (realistická je
řádově ještě 101 km), měl by platit zejména naznačený princip podobnosti (podobné vlastnosti
terénu, hlavně pokud jde o jeho členitost a nadmořskou výšku). Výpočty předpokládají
teplotní zvrstvení blízké neutrálnímu (v průměru lze pro ČR považovat ze přibližně splněné).

4.3 Konkrétní modelové postupy při analýze dat
Modely WAsP a WEng mohou pomoci při popisu větrných podmínek vybraných míst,
ležících ve studovaných oblastech.

4.3.1

Model WAsP

Umožnil popsat dlouhodobé větrné poměry vybraného místa nebo několika míst na malé
výpočetní ploše (řádově 1 až 10 km2), odpovídající většinou umístění nějakého větrolamu
v krajině. Jako referenční meteorologická stanice byla zvolena buď vhodná AMS ČHMÚ
(Strání, Staré Město, …) s relativně delší řadou měření (v současnosti již okolo 10 let) popř.
účelová meteorologická stanice, vybudovaná v rámci projektu (Blatnice, Pánov, …) s řadou
měření vesměs 1 až 3 roky.
Typickým příkladem aplikace je výpočet větrných podmínek v okolí obce Suchá Loz
(Uherské Hradiště), obr. 7. Studovaná oblast je vzdálena asi 6 km od referenční
meteorologické stanice ve Strání, plošný výpočet byl proveden v gridu velikosti 2 x 2.25 km
s horizontálním krokem 25 m (7200 výpočetních bodů).
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Obr. 7. Aplikace modelu WAsP, referenční stanice Strání a výpočetní oblast Suchá Loz větrolam
Výsledkem výpočtu jsou zejména následující parametry:
-

průměrná rychlost větru

-

četnost jednotlivých směrů větru (větrná růžice)

-

relativní zeslabení rychlosti větru za překážkou (větrolamem)

-

parametr Weibullova rozdělení A

-

parametr Weibullova rozdělení k

Výpočet lze provádět buď pro jedno izolované místo, případně pro definovaný prostorový
grid (tedy v případě oblasti Suchá Loz pro všech 7200 výpočetních bodů). Výsledky jsou buď
v níže vyobrazené grafické podobě, lze ovšem vytvořit a uložit na disk i textový soubor
(*.asc, *.grd), který obsahuje vypočtené výsledky, využitelné v jiných programových
prostředích (SURFER, GIS aplikace, …).
Konkrétní příklady výpočtu některých parametrů jsou uvedeny na obr. 8. až 9.
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Obr. 8. Příklad výpočtu průměrné rychlosti větru v sektoru 135° (jihovýchodní proudění) a
relativního zeslabení průměrné rychlosti větru v sektoru 180° (jižní proudění) vlivem
překážky (větrolamu) [oblast Suchá Loz]

Obr. 9. Četnost jihovýchodního proudění (sektor 4, 135°) [oblast Suchá Loz]
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Obr. 10. Plošný gridový výpočet parametrů Weibullova rozdělení A a k v sektoru 4
(jihovýchodní proudění, 135°) [oblast Suchá Loz]
Vypočtených parametrů Weibullova rozdělení (obr. 10) lze využít pro konstrukci větrných
růžic v rychlostních třídách pro kterýkoli z 7200 výpočetních bodů. Kumulativní tvar
distribuční funkce dvouparametrického Weibullova rozdělení W2p udává v podstatě
pravděpodobnost překročení rychlosti větru u při daných hodnotách parametrů A a k :
F(u) = exp ( - (u/A)k ),
kde A je parametr měřítka (scale) a k parametr tvaru (shape).
Grafické znázornění výše uvedeného typu pro větrné růžice v rychlostních třídách není přímo
v prostředí programu WAsP možné, na disk uložené mezivýsledky (*.asc, *.grd) lze ale
zpracovat jinými programy a dopracovat se tak ke konstrukci v podstatě libovolně definované
větrné růžice (včetně tříd nebo limitů rychlosti i v různých sektorech) pro jakýkoli bod
gridové výpočetní oblasti.

4.3.2

Model WEng

Model umožnil simulovat ambulantní terénní měření rychlosti větru v okolí větrolamů.
Studovaný větrolam byl definován jako překážka s určitou porozitou (s využitím metody
stanovení optické porozity). Jako vstupní data posloužila střední rychlost a směr větru
naměřené na blízké vhodné referenční meteorologické stanici v době provádění ambulantního
měření (trvajícího většinou 2-4 hodiny). Modelové výsledky pak byly porovnávány se
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skutečně naměřenými s cílem posoudit přesnost modelového výpočtu a detekovat případné
odchylky a chyby.

Obr. 11. Modifikace proudění 140°/7 m/s naměřeného na AMS ve Strání v oblasti větrolamu
Suchá Loz (2 m nad terénem), program WEng
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Obr. 12. Transect (profil) v oblasti ambulantního měření na větrolamu Suchá Loz
4.3.2.1 Simulace rychlosti větru pomocí modelu WEng
Srovnání modelových výpočtu a výsledků ambulantních měření bylo provedeno pro jarní a
podzimní období, kdy je vysoké riziko ohrožení půdy větrnou erozí a porozita větrolamu je
vysoká (předpoklad nejmenší redukce větru) u větrolamu v Blatnici pod Sv. Antonínkem.
Jako referenční stanice byla použita účelová klimatologická stanice AMET umístěna cca 1,5
km od studovaného větrolamu. Údaje o rychlosti proudění z této stanice byly využity pro
modelové ověření ambulantních měření v horizontální profilu v okolí zájmového větrolamu.
Větrolam je rovněž zadán jako překážka, podle dodaných údajů výšky 9 m, šířky 18 m a
průměrné porozity 41 % (jarní období, dle měření optické porozity – obr. 14. a 15.) resp.
26 % (podzimní období, dle měření optické porozity obr. 17. a 18.). Porozita byla pak
v několika dalších výpočtech měněna na 10, 15, 20, 40, 50 a 60 % (obr. 13. a 16.).
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Obr. 13. Porovnání ambulantních měření (25.3.2010, porozita 41%) s modelovým výpočtem
WEng, při zadání variantních hodnot porozity
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Obr. 14. Horizontální průběh optické porozity (Blatnice, 25.3.2010)
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Obr. 15. Vertikální průběh optické porozity (Blatnice, 25.3.2010)

Obr. 16. Porovnání ambulantních měření (31.10.2010, porozita 26%) s modelovým výpočtem
WEng, při zadání variantních hodnot porozity
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Obr. 17. Horizontální průběh optické porozity (Blatnice, 31.10.2010)
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Obr. 18. Vertikální průběh optické porozity (Blatnice, 31.10.2010)
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4.4 Doporučený postup případného využití modelů WAsP
a WEng při studiu problematiky větrné eroze
Při shromažďování potřebných podkladů pro použití modelů se doporučuje následující
postup:
- nalezení referenční klimatologické stanice: blízko studované oblasti s těžkými půdami
by měla být dostupná klimatologická stanice, splňující výše uvedená kriteria
použitelnosti jako referenční modelové stanice (zejména pokud jde o princip
podobnosti). Může jít o stálou klimatologickou stanici sítě ČHMÚ, pokud by – patrně
ve výjimečném případě - nebyla v okolí nalezena, měla by být zřízena alespoň po
dobu 1 roku stanice účelová, která po provedeném měření poslouží jako referenční.
Předpokládá se, že studovaná oblast odpovídá velikostí typické velikosti gridu,
používaného programy WAsP a WEng (řádově 100 až 101 km2)
-

získání informací o existujících větrolamech a dalších objektech/překážkách:
studované větrolamy v oblasti by měly být dostatečně přesně popsány pokud jde o
jejich rozměry a optickou porozitu, případně i s ohledem na sezónní změny, podrobně
popsány by měly být i další překážky, pokud nějak mohou ovlivnit výpočty

-

shromáždění podpůrných vstupních dat: měla by být k dispozici kvalitní podpůrná
vstupní data (dostatečně podrobný digitální terén, popis drsnosti povrchu a popis
případných dalších překážek, které mohou ovlivňovat např. měření na referenční
meteorologické stanici). Podkladová orografie může být vytvořena například pomocí
globálního digitálního modelu terénu (digital elevation model, DEM). Protože modely
požadují podrobnější popis nejbližšího okolí výpočetních míst, je většinou nutné
výškopis podle potřeby lokálně doplnit z podrobných map vrstevnicemi v kroku
menším než 10 metrů vestavěným mapovým editorem WAsP MapEditor. Tento
nástroj lze použít i pro detailní digitalizaci parametru drsnosti z0 z podrobných map.
Každou překážku v programech WAsP a WEng jednoznačně popisují parametry:

• úhel mezi severem a prvním nejbližším rohem překážky (°)
• úhel mezi severem a druhým nejbližším rohem překážky (°)
• vzdálenost prvního nejbližšího rohu překážky (m)
• vzdálenost druhého nejbližšího rohu překážky (m)
• výška překážky (m)
•

hloubka překážky (m)

•

porozita (propustnost vůči proudění)
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Úhly jsou měřeny od severu ve směru azimutu. Porozita se zadává jako desetinné číslo
mezi nulou a jedničkou. Pro vůči větru zcela propustný objekt je porozita rovna jedné,
pro zcela nepropustný (zeď, budova) je porozita nulová, pro stromy může kolísat
v závislosti na druhu, roční době, olistění apod.
-

aplikace „režimového“ modelu WAsP: model WAsP umožní na základě všech výše
popsaných vstupních dat výpočet režimových charakteristik větru pro vybraná místa
(nebo

pro

plochu

gridu)

–

větrných

růžic,

průměrných

rychlostí

větru,

pravděpodobností výskytu nadlimitních rychlostí větru v určitých erozně účinných
směrech atd.
-

aplikace „případového“ modelu WEng: model WEng umožní simulovat projevy
konkrétního silného erozně účinného proudění v oblasti a odhadnout vlivy větrolamu
na toto proudění, případně lze simulovat i působení větrolamu dosud v terénu
neexistujícího.

5

ZÁVĚR

Hodnocení účinků opaření ke snížení dopadů větrné eroze je poměrně problematickou
záležitostí, na rozdíl od eroze vodní, kdy se v podmínkách ČR postupuje podle Universální
rovnice ztráty půdy (WISHMEIER – SMITH, 1978), s poměrně přesně stanovenými a
jednoduchými vstupy, poskytujícími jednoznačné a snadno vyhodnotitelné výstupy i pro
plošně rozsáhlá území. Při návrzích a projektování zejména biotechnických opatření proti
větrné erozi se zpracovatel většinou řídí subjektivními hodnoceními účinnosti stávajících
prvků a následně i subjektivními názory na zabezpečení ochrany území návrhem nových
opatření. Informace uvedené v této metodice poskytují návod, jak zkvalitnit podklady,
potřebné k analýzám a návrhovým činnostem v oblasti ochrany území před větrnou erozí a
dále významným způsobem zefektivňují metody stanovení účinnosti větrných bariér.
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III

SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ

Metoda vyhodnocení větrolamů pomocí statistického zpracování optické porozity umožňuje
objektivně kvantifikovat zvolený větrolam z hlediska jeho účinnosti v průběhu celého roku.
Oproti profilovým rychlostním měřením má použití optické porozity výhodu v tom, že lze
snímky pořizovat prakticky kdykoliv bez ohledu na rychlost větru. Zpracování je časově méně
náročné, takže lze vyhodnotit více větrolamů v daném časovém úseku. Opakovaným
snímkováním lze zachytit i vývoj větrolamů v delším časovém období. Při použití grafu,
zkonstruovaného na základě analýzy ambulantních měření a vyhodnocení optické porozity
(obr. 6) lze u větrolamů s absencí ambulantních měření stanovit podle jejich porozity průběh
rychlostí větru v určitých vzdálenostech za větrolamem. Tímto způsobem lze určit účinnost
větrolamu a na jejím základě přistoupit k dalším opatřením na erozně ohrožených lokalitách.
Programy WAsP a WEng, i když primárně určené k aplikacím na poli větrné energetiky, byly
testovány v rámci projektu QH82099 z hlediska možnosti jejich využití při výzkumu rizik
větrné eroze a jejího hodnocení.
Oba programy byly vytvořeny s cílem poskytnout nástroj pro co nejpodrobnější a nejpřesnější
modelové výpočty pro relativně malé množství výpočetních bodů. Výpočty se proto provádějí
pro konečný velmi malý počet míst, případně pro malou výpočetní oblast-grid (řádově 100 až
101 km2) s horizontálním krokem sítě řádu 101 m a se vstupními daty směru a rychlosti větru
vždy pouze z jediné vhodné referenční meteorologické stanice v oblasti. V nejbližším okolí
výpočetních bodů je rovněž požadována i největší přesnost a podrobnost všech podpůrných
vstupních údajů (digitální terén, drsnost povrchu, popis překážek).

IV

POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY

Předložený výstup z řešení výzkumného projektu NAZV QH 82099 „Kriteria rozvoje větrné
eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními“ je
metodickým návodem pro hodnocení účinnosti trvalých vegetačních bariér jako prostředků
ochrany proti větrné erozi a jejím škodlivým důsledkům. Určen je odborné veřejnosti,
projektantům pozemkových úprav, územních plánů a dalších koncepčních materiálů
zabývajících se ochranou a tvorbou venkovské krajiny. Využit může být i při ochraně
urbanizovaných území před nepříznivými povětrnostními vlivy.
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V

EKONOMICKÉ ASPEKTY

Náklady na zavedení postupů uvedených v metodickém návodu jsou závislé na míře použití
předložených postupů. V případě využití pouze metody hodnocení porozity větrolamů pomocí
digitálního snímkování je zapotřebí pořízení kvalitního digitálního fotoaparátu (10 000,- Kč),
stabilizační kolíky, popřípadě GPS (5 000,- Kč) k stabilizaci a topografickému určení
stanoviště pro pořizování digitálních snímků. V případě potřeby zpřesnění povětrnostních
poměrů v blízkosti větrolamů pomocí programů WAsP a WEng se doporučuje využít služby
ČHMÚ.
Ekonomickým přínosem pro uživatele je zejména zkrácení doby nutné k určení účinnosti
vegetačních bariér oproti ambulantním měřením z cca 3 letého měření a pracovní kapacity 2
osob (několikrát v roce výjezd na stanoviště, instalace deflametrů, celodenní měření,
vyhodnocování dat) na cca 1 měsíční pracovní vytížení jednoho pracovníka (4x v roce pořídit
digitální snímky a jejich vyhodnocení).
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