Využití profilových manuálních a automatických měření
sněhu pro výpočet zásob vody ve sněhové pokrývce

Šimon Bercha
ČHMÚ Praha, bercha@chmi.cz
J. Jirák, L. Ducháček, V. Vajskebr, J. Pobříslová – Jablonec n. N., P. Řičicová, M. Kimlová - Praha

Český hydrometeorologický ústav
Oddělení aplikované hydrologie

Úvod
Hlavní důvody vyhodnocování zásob vody ve sněhu
•

pro potřeby státních podniků Povodí –

Vltava, Labe, Odra, Ohře

– zásoby se vypočítávají pro významná
povodí a vodní díla – plánování provozu
vodních děl (zadržení a transformace
povodňové vlny, zadržení a odpouštění
vody)
•

pro potřeby ČHMÚ

– hydrologická bilance množství vod
– Hlásná a předpovědní povodňová služba
– mapa zatížení sněhem – pro spolehlivost
stavebních konstrukcí
•

údaje pro odbornou a laickou veřejnost

Měření sněhové pokrývky v síti ČHMÚ
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Měření sněhové pokrývky v síti ČHMÚ

16
20

 60 referenčních profilových
stanic - 28 v experimentálních
povodích v Jizerských horách,
12 v západních Krkonoších, 20
v ostatních vrchovinách ČR
 50 – 100 pomocných stanic
důležité doplňkové stanice v
problémových místech
 20 automatických stanic –
16 sněhových polštářů (počátek
v roce 2007) - 10 min krok a
4 stanice na měření SCE

20
(polštáře a ult. či laser. čidla)

 365 srážkoměrných a
klimatologických stanic –
pozorovatelé, profesionální
stanice, stanice Povodí s. p. a
ostatní.

Měření sněhové pokrývky v síti ČHMÚ

Stanice s profilovým měřením sněhu
Metodika měření sněhu OAH
- metodika měření výšky a vodní hodnoty
sněhu součástí proces na Isowebu
2363 Profilové měření sněhové pokrývky
Odlišnosti od Návodu pro pozorovatele
meteorologických stanic:
•
•
•
•
•

vybraná reprezentativní lokalita
měření v profilu 20 – 50 m dlouhém
10 bodů měření výšky sněhu
3 body měření vodní hodnoty sněhu
vodní hodnota součinem prům. hustoty a
výšky
• interval měření max. v týdenním kroku
• počet stabilních stanic 60
• 50 – 100 příležitostní měření v pomocných
stanicích

Stanice s profilovým měřením sněhu
Stabilní profily v Jizerských
horách a západních Krkonoších

28 profilů v Jizerkách, 12 v Krkonoších

Automatické sněhoměrné stanice ČHMÚ
2007 – 2016 postupně realizována síť
16 sněhoměrných polštářů
2014 – 2016 prozatím 4 stanice na
měření výšky sněhu:
Plechý, Březník, hřeben, Bučina na Šumavě
Rozmezí v Jizerských horách

SCE, SVH, T vzduchu v 10 min kroku

Automatické sněhoměrné stanice ČHMÚ

Kontrola dat
Odborný odhad intervalů hustoty sněhu:
 používá se pro kontrolu, opravu a doplnění dat SVH
 vydáváno každé pondělí během celé zimní sezóny
 založeno na průběhu počasí v uplynulém týdnu –
teploty vzduchu, srážky, vítr, vlhkost vzduchu
 jako další kontrolní prvek je používána vypočtená
SVH
 odhady vycházejí hl. z měření v experimentálních
povodích a z měření na sněhoměrných polštářích
Bulletin „odhad hustoty sněhu“ obsahuje:
- shrnutí průběhu počasí v uplynulém týdnu
- popis rozložení a hustoty sněhu v hl. hornatinách
- popis mezních hodnot SCE, SVH, odhad nulových izochion (m n. m.)
intervaly hustot sněhu: nížiny a pahorkatiny (115–600 m n. m.)
vrchoviny (600–900 m n. m.)

hornatiny (900–1602 m n. m.)

Vyhodnocování zásob vody ve sněhu
 Metodika vyhodnocování:
od roku 2010 systematicky v prostředí ArcGIS, konkrétně v nástavbě
ClidataGIS, jejímž auterem je Martin Stříž z ostravské pobočky ČHMÚ.

Vyhodnocování zásob vody ve sněhu
 Nulová izochiona:
od sezóny 2012/13 tři varianty určení nulové sněžné čáry:
1) Nulová izochiona pro celou ČR
– v případě, kdy je nulová sněhová čára platná v průměru pro celou ČR
(obvykle po přechodu fronty přes celé území, popř. v době intenzivního tání
2) Nulová izochiona pro 9 a 27
geomorfologických regionů
– 9 regionů vychází z
geomorfologických subprovincií
– 27 regionů vychází z
geomorfologických oblastí
3) Nulová izochiona dle
vyhodnocení družicových snímků
– spolupráce s GISAT, družice
Terra se senzorem Modis

Vyhodnocování zásob vody ve sněhu
Nulová izochiona pro 9 a 27 geomorfologických regionů :

9 regionů vychází z
geomorfologických subprovincií
27 regionů vychází z
geomorfologických oblastí

Výstupy vyhodnocování zásob vody ve sněhu
Bulletin „Zásoby vody
ve sněhu dd.mm.yyyy“
 každé úterý dostupný na
webu „Hlásné a
předpovědní povodňové
služby“
 popis situace k
pondělnímu datu - počasí,
zásoby vody ve sněhu v
tabulkách a v mapě ČR
 předpověď situace
vzhledem ke stavu
sněhové pokrývky a
předpovědi počasí

Výstupy vyhodnocování zásob vody ve sněhu
Bulletin „Zásoby vody ve sněhu“
 tabulky vodních zásob ve významných povodích, krajích a výškových stupních
 důležité informace pro Povodí s. p. a pro Předpovědní službu
 informace pro veřejnost, novináře, ministerstva zemědělství a ŽP,…

Výstupy vyhodnocování zásob vody ve sněhu
Mapy interpolované SVH - metoda Clidata DEM, která vychází z metody „lineární
lokální regrese“ se zachovanými hodnotami z naměřených stanic

SVH 6. 2. 2017
sezónní maximum
zásob vody ve
sněhu v ČR
3,04 miliardy m3,
což představuje v
průměru cca 39 mm
(39 litrů na jeden
metr čtvereční)

Aktuality ve vyhodnocování zásob vody ve sněhu
• Spolupráce s IMGW - Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej
- výměna dat SCE a SVH v příhraničních
oblastech
- tvorba gridu s přesahem na polské území
• Spolupráce s amatérskými pozorovateli na
Šumavě

- pravidelná měření ve vybraných lokalitách
Šumavy
• Spolupráce s PřF UK, VÚV, VÚLHM – výměna
dat z automatických stanic
• Do budoucna – snaha získat data od ostatních
zahraničních i tuzemských institucí a od dalších
amatérských pozorovatelů v problematických
regionech

Aktuality ve vyhodnocování zásob vody ve sněhu
• Rozšíření počtu pomocných stanic v
problematických regionech – např. Šumava
a Šumavské podhůří, Slavkovský les,
Doupovské hory, Bílé Karpaty aj.
• Analýza problematických regionů,
doplnění automatických sněhoměrných
stanic: 2017 – 2020 nový projekt ČHMÚ s
OPŽP instalace 37 ultrazvukových a
laserových čidel na měření SCE
• Možnosti zlepšení výsledků interpolace –
nové metody?
• Porovnávání různých typů výpočtu zásob –
gridů – Aqualog, SnowGrid, standardní
metoda
• SnowGrid – model pro simulaci a předpověď
tvorby a tání sněhu – systém obsahuje
SNOW 17 a SNOW 43

Závěr
 v posledních sezónách snaha o
spolupráci se zahraničními službami,
tuzemskými institucemi a
amatérskými pozorovateli, kteří měří
sníh
 v roce 2016 dokončena síť 16
automatických sněhoměrných stanic polštářů

 od roku 2015 zkušební provoz
ultrazvukového čidla na Plechém na
Šumavě, od roku 2016 další 3 stanice
na Šumavě a v Jizerských horách.
2017 - 2020 investice do dalších čidel
v problematických regionech
 rozšiřování počtu pomocných stanic
v oblastech, kde selhává interpolace
 výhledově porovnávání gridů SVH
(SNOWGRID, Aqualog, ClidataGIS)

Díky za pozornost

Český hydrometeorologický ústav www.chmi.cz
Oddělení aplikované hydrologie
Praha, Jablonec nad Nisou v Jizerských horách

